Perinteinen Joulupuoti avoinna 23.12. asti
Rauhankatu 8, Uusikaupunki. Avoinna ark. 9-18, la 9-14 ja su 12-15.
Uusikaupunkilaisten yritysten ja yhdistysten perinteinen joulupuoti palvelee
aatonaattoon 23.12. asti. Tule ja löydä ihastuttavia lahjoja pukinkonttiin tai
tuliaisiksi. Lisätietoja: Terttu Lundelin, puh. 0500 717 150.

Tervetuloa nostalgiselle junamatkalle Joulupukin kanssa la 4.12.
Joulupukin kanssa pääsee lättähatuilla ajelemaan, kun Haapamäen Museoveturiyhdistys ry ajaa
Lättähattu-museojunia Turusta Uuteenkaupunkiin. Hyppää kyytiin
muistelemaan ja aistimaan paikallisjunaliikenteen kultaisten
vuosikymmenten tunnelmaa! Matka lättähatulla sopii niin perheen
pienimmille kuin nostalgiannälkäisille senioreille – ja kaikille siltä väliltä.
Junamatkan aikana sekä asemilla kaikilla lapsilla ja lapsenmielisillä on
mahdollisuus tavata Joulupukki, joka kyselee lahjatoiveet ja muut tärkeät
ajankohtaiset kuulumiset.
Junaan voi nousta Turun, Raision, Nousiaisten, Mynämäen ja Vinkkilän
rautatieasemilta. Uudessakaupungissa juna saapuu Kalarannan
seisakkeelle. Junassa on yhteensä noin 170 istumapaikkaa. Paikkoja ei voi
varata etukäteen, vaan ne myydään saapumisjärjestyksessä.
Aikataulut ja lippujen hinnat https://www.facebook.com/events/3086367488310643/?active_tab=discussion
Maksuvälineinä käteinen ja maksukortit. Tulethan kyytiin vain terveenä!
HUOM! Matkatavaravaunun kunnostustöistä johtuen lastenrattaille yms. suurikokoisille matkatavaroille on
erittäin rajallisesti kuljetustilaa. Järjestää Haapamäen museoveturiyhdistys ry Turun Rautatieasema

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 6.12.
UUSIKAUPUNKI
10.00 Jumalanpalvelus, Uusi kirkko, Rauhankatu 3.
Kirkkoherra Juhana Markkula. Ei striimausta.
11.15 Sankarihautausmaa, Vanha kirkko. Seppelten lasku. Partiolaisten
kunniavartio, maanpuolustusjärjestöjen lippuvartio. Laulu-Veikot, johtajana Jussi
Kauranen. Puhe, kaupunginhallituksen pj. Raimo Löfstedt, puhe kirkkoherra
Juhana Markkula.
12.00 Itsenäisyyspäivän juhla
Aiemmista vuosista poiketen tilaisuus EI ole avoin yleisölle.
Tilaisuus striimataan, ja sitä voi seurata Uudenkaupungin Youtube-kanavalla.
Tervehdyspuhe, pj. Julia Saarinen, Lukion oppilaskunta. Juhlapuhe, päätoimittaja Teija Uitto,
Uudenkaupungin Sanomat. Vuoden kulttuuriteko -palkinnon luovutus.
KALANTI
10.00 Jumalanpalvelus, Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6.
Kappalaiset Juhani Kapiainen ja Pekka Rantala.
Sankarihautausmaa, seppelten lasku.
LOKALAHTI
10.00 Jumalanpalvelus, Lokalahden kirkko, Palomäentie 2.
Vs. kappalainen Soile Palmu,
Puhe, kansanedustaja Kike Elomaa.
Sankarihautausmaa, seppelten lasku.
PYHÄMAA
10.00 Jumalanpalvelus, Pyhämaan kirkko, Kirkontaustantie 15.
Kappalainen Juhani Kapiainen
Puhe, fil.maist. Mirkka Ali-Laurila.
Sankarihautausmaa, seppelten lasku.
Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi

Vakka-Suomen musiikkiopiston joulukonsertti ti 7.12. klo 18-18.45
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3. Konserttiin on vapaa pääsy.
Musiikkiopiston joulukonsertti kokoaa yhteen musiikkiopiston soittajia, laulajia, kuoroja ja
orkestereita. Ohjelma sisältää monipuolista musiikkia, mukana Johann Sebastian Bachin
Jesus bleibet meine Freude -koraali, Maa on niin kaunis sekä Petri ja Pekka Laaksosen
Sydämessäni on taivas -laulu.
Esiintymässä ovat musiikkiopiston jousiorkesteri, vokaaliyhtye Amoroso, Juniori- ja
nuorisopuhallinorkesterit sekä Lauri Hirvonen, Vili Westilä, Kristiina Pietilä ja Maria Kylä-Heiko yhdessä
opettajansa Elvira Kaavin kanssa.
Tervetuloa nauttimaan joulun tunnelmasta ja taitavien musiikkiopiston opiskelijoiden esityksistä.
Konserttiin tullessa näytetään koronapassi tai -todistus. Henkilöllisyystodistus tulee esittää pyydettäessä.
Konserttiin tulee osallistua terveenä, käytetään kasvomaskia ja pidetään toisiin riittävä turvaväli.

Kaukaisen seimen luo – kuorojen yhteinen joulukonsertti ke 8.12. klo 19
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki.
"Kaukaisen seimen luo" on uusikaupunkilaisten kuorojen yhteinen joulukonsertti,
jossa tunnelmoidaan perinteisten ja uudempien joululaulujen äärellä. Naiskuoro
D'ameni ja Uudenkaupungin Laulu-Veikot ovat koonnet oman ohjelmistonsa joulun
sanoman äärelle. Konsertti päättyy kuorojen yhteisesitykseen. Yleisökin pääsee
osallistumaan illan aikana yhteislauluihin. Konsertin kesto n. 45 minuuttia.
Konserttiin on vapaa pääsy. Kuorojen joulukonserttien tuoton lahjoitamme
hyväntekeväisyyteen. Tänä vuonna kolehdin tuotto menee Uudenkaupungin
nuorisovaltuustolle paikallisten nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Konsertissa on
käytössä koronapassi. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Lisätietoja: puh. 040 767 925 https://www.facebook.com/events/229090155988684?ref=newsfeed

Joulukonsertti Kalannin kirkossa pe 10.12. klo 19
Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6, Kalanti.
Esiintyjinä Pasi ja Piritta Venho. Konserttiin on vapaa pääsy.
Käsiohjelma 10 €. Lämpimästi tervetuloa joulukonserttiin!
Järjestäjinä SPR ja diakoniatyö.
Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat

Korihait - korisliigan runkosarjan kotipelit joulukuussa
Koronapassi tarkistetaan ovella kaikilta yli 16-vuotiailta.
Saavuthan otteluun oireettomana, huomioi käsihygienia ja etäisyydet, otteluissa on
voimassa vahva maskisuositus.
Uusikaupunki Areenalla (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki.
La 4.12.
Klo 17:00
Korihait – KTP-Basket
Ke 15.12.
Klo 18:30
Korihait – Tampereen Pyrintö
To 30.12.
Klo 18:30
Korihait – Kataja Basket
Tarkista otteluajat, muutokset mahdollisia Uudenkaupungin Korihait | Ottelut ja liput
Lippuja on myytävänä ovelta tuntia ennen ottelun alkua. Irtolippuja on myytävänä myös ennakkoon, niitä
voit tiedustella Johanna Kutilalta, puh. 044 540 8734.
Lippujen hinnat: Aikuiset 17 € *. Eläkeläiset/opiskelijat 12 €. Lapset (7-16 v.) 5 €
(*S-etukortilla alennus -2 €). Lisätietoja: http://www.korihait.fi

Juhlanavetta Tyynen joulumyyjäiset la 11.-su 12.12. klo 12-15
Kettelintie 188, Pyhämaa. Perinteiset joulumyyjäiset, kannattaa poiketa.

Jää-Kotkat vs Kiekko-67 jääkiekkopeli la 11.12. klo 18.15
Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki.
Koronapassi tarkistetaan ovella kaikilta yli 16-vuotiailta.
Lippu 4 €/aikuiset, alle 15 v. ilmaiseksi. Kaikkien lipun ostaneiden kesken arvotaan 20 €
lahjakortti K-Market Pikkuherkku. Jää-Kotkat pelaavat miesten kolmos divisionaa länsirannikon
lohkossa. Lisätietoja: http://www.jaakotkat.fi

Yleisöluistelua jäähallissa sunnuntaisin klo 10-11
Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki. Kaikille avoin yleisöluistelu.
Luistelun hinta 2 €/henkilö. Tervetuloa! Lisätietoja, muutokset mahdollisia:
http://www.jaakotkat.fi

Talviuintia Metsälehdon saunalla sunnuntaisin klo 16-18
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki.
Saunamaksu aikuisilta 5 € ja lapset alle 12v. 2 €. Sauna on tilava ja antaa hyvät löylyt.
Uudelta laiturilta on mukava pulahtaa veteen ja kahlatakkin voi halutessaan.
Pukuhuoneita on käytössä kaksi, omansa sekä miehille että naisille. Lämpimästi
tervetuloa niin ”vanhat konkarit” kuin uudet talviuimarit! Ei tarvitse olla yhdistyksen
jäsen. Tulethan mukaan vain terveinä ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta!
Järjestää Vakka-Suomen Latu. https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu.

Nuorten joulujuhla to 16.12. klo 18.00
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3 ja Uudenkaupungin seurakuntakeskus,
Koulukatu 6, Uusikaupunki. Tule mukaan nuorten joulujuhlaan. Aloitamme
Uudenkaupungin Uudessa kirkossa olevassa viikkomessussa ja siirrymme sitten
pikkujoulutunnelmissa seurikselle. Luvassa nuorten toteuttama viikkomessu kirkossa,
pientä tarjoilua ja jouluista kevyttä ohjelmaa. Olet sydämellisesti tervetullut!
Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat

Merellinen ilta – Merimiestatuoinnit to 16.12. klo 18-19.30
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Merellisen illan sisäänpääsyn ehtona on, että näytät voimassa olevan koronapassisi.
Illan aiheena on merimiestatuoinnit. Niistä pitää esitelmän Ari Niittyluoto. Luentotilaisuudessa
noudatetaan vielä tilojen suhteen turvavälejä ja maskisuositusta. Kahvitarjoilua ei ole
järjestetty. Merellisen illan luento on jälkikäteen katsottavissa yhdistyksen YouTube kanavalta, suora linkki julkaistaan täällä myöhemmin. Luento järjestetään yhteistyössä
Vakkaopiston ja Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen kanssa. Lisätietoja:
http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi

Porvariskodin joulu -opastus la 18.12. klo 11.15-11.45
Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11, Uusikaupunki.
Uudenkaupungin museon Wahlbergin museotalon erityisopastuksella pääsee
virittäytymään joulutunnelmaan ja kuulemaan, miten joulua vietettiin 1800- ja
1900-lukujen vaihteen porvariskodissa. Museoamanuenssi Jonna Junkkila
kertoo mm. jouluun valmistautumisesta, kodin koristelusta, jouluruokien
valmisteluista ja tietenkin joululahjoista ja -korteista. Entä kuinka itse
jouluaattoa uusikaupunkilaisessa porvariskodissa vietettiin, keitä istui
yhteisessä joulupöydässä ja millainen joulupukki talossa vieraili?
Opastus kestää noin 30 minuuttia ja sen jälkeen on mahdollisuus tutustua omatoimisesti Wahlbergin talon
tämän vuoden joulunäyttelyyn Odotusta ja iloa - joulu lasten silmin 1940-1990-luvuilla.
Porvariskodin joulu -opastukselle tulee ilmoittautua etukäteen 17.12. klo 15 mennessä Vello-kalenterin
kautta https://vello.fi/uudenkaupunginmuseo.
Opastus järjestetään, jos ilmoittautuneita on 4 henkilöä, opastukselle otetaan enintään 20 henkilöä.
Opastuksen hinta on museon normaali pääsymaksu 5 € / Museokortti, Smartum, Edenred, ePassi
Lisätietoja: Puh. 044 351 5447, museo@uusikaupunki.fi http://www.uudenkaupunginmuseo.fi

Perinteiset Männäisten joulumarkkinat su 19.12. klo 11-14
Kalannin kotiseutumuseo, Kuriirinkuja 1, Kalanti.
Ei myyntipaikkamaksua. Pöytätilaa katoksen alla ennakkoon ilmoittautuneille
niin kauan kuin tilaa riittää (tiedustelut p. 0400 327 715). Riisipuuroa ja
rusinasoppaa tarjoaa Kalanti-Seura ja glögiä SPR:n Kalannin osasto. Paikalla
häärii myös joulutonttu ja lopuksi arvotaan perinteinen mysteeripaketti. Järjestää
Kalanti-Seura. Lisätietoja: tuija.hannula@outlook.com , puh. 0400 327 715
https://kalanti-seura.blogspot.com/2021/11/joulumarkkinat-kotiseutumuseolla.html

Uudenkaupungin Joulurauhan julistus pe 24.12. klo 12.00
Joulun vietto alkaa Uudessakaupungissa perinteisesti joulurauhan julistuksella.
Tänä vuonna joulurauhan julistus toteutetaan videoituna ja se on katsottavissa 24.12. klo 12 alkaen
Uudenkaupungin Youtube-kanavalta.

Tie Uudenkaupungin rauhaan - opastettu kävelykierros ti 28.12. klo 13.
Lähtö Pakkahuoneen vierassatamasta, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.
Tie Uudenkaupungin rauhaan - opastettu kävelykierros. Lähtö kierrokselle tapahtuu
Pakkahuoneen vierassatamasta ja se päättyy Rauhanpuistoon, Alinenkatu 34.
Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Uudenkaupungin kaupunki
tarjoaa tämän rauhateemaisen kävelykierroksen osallistujille.
Pieni kävelykierros suurten asioiden tapahtumapaikoilla. Tori ja rauhan muistomerkki
ovat tuttuja, mutta missä asuivatkaan rauhanneuvottelijat ja missä sijaitsivat heidän
kansliansa? Mistä rauhanneuvotteluissa oikeasti keskusteltiin?
Oppaana kierroksella toimii matkailuopas Raija Herrala-Nurmi. Ilmoittautumiset
kierroksille viimeistään maanantaina 27.12. Ilmoittaudu tästä!
Lisätietoja: puh. 050 420 5333 matkailutoimisto

Korven mukuloitten joulukonsertti ti 28.12. klo 18
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki.
Korven mukuloitten joulukonsertti eli kanttori Anna Putkirannan sekä hänen lähipiirinsä
joulukonsertti. Tule yhdessä toisten kanssa kirkkoon kuulemaan ja laulamaan.
Konsertissa kuulet sekä kuoro- että yksinlauluja, vanhoja ja uusia joululauluja. Esiintyjinä
"Korven mukulat" eli kanttori Anna Putkiranta, Maria ja Olli Sorje, Laura Kinnunen ja
Eino Korpi. Konserttiin on vapaa pääsy!
Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat

Nykyisten rajoitusten vuoksi Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa edellytetään koronapassia yli
16-vuotiailta.
Lisätietoja tapahtumista: http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat

Kauneimmat joululaulut
Su 5.12. klo 18 Kalannin kirkossa, Pyhän Olavin tie 6, Kalanti
To 9.12. klo 14 Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki
Su 12.12. klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki.
Su 12.12. klo 18 Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki.
Ma 13.12. klo 18 De vackraste julsångerna, Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki.
Järjestää Uudenkaupungin Pohjola-Norden ry.
Pe 17.12. klo 18 Maurumaan rukoushuoneella, Salmenrannantie 7, Uusikaupunki.
Su 19.12. klo 18 Lokalahden kirkossa, Palomäentie 2, Lokalahti.
Tilaisuudessa mukana Soile Palmu, Kari Vuola, Sanna Arell, laulu ja Andante-orkesteri, joht. Kari Vuola.
To 6.1. klo 16 Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15, Pyhämaa.

Joulunajan jumalanpalveluksia
Jouluaaton aattona to 23.12. Metsäkirkko klo 18
Lokalahden metsästysmajalla, Tirkkalantie 170, Uusikaupunki
Jouluaattona pe 24.12.
Hartaus klo 14, Lokalahden kirkko, Palomäentie 2.
Hartaus klo 14, Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15.
Hartaus klo 16, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.
Hartaus klo 16, Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6.
Jouluyön jumalanpalvelus klo 21, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.
Joulupäivänä la 25.12. jumalanpalvelus
Klo 8 Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6.
Klo 8 Lokalahden kirkko, Palomäentie 2.
Klo 10 Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.
Klo 10 Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15.
Tapaninpäivänä su 26.12. Messu klo 10, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.
Uudenvuoden aattona pe 31.12. hartaus
Klo 18 Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.
Klo 20 Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15.
Uudenvuoden päivänä la 1.1. Messu klo 10, Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6.
Su 2.1. Messu klo 10, Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15.
Loppiaisena to 6.1.
Messu klo 10, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.
Loppiaisen lähetysjuhla klo 13, Maurumaan rukoushuone, Salmenrannantie 7, Uusikaupunki.

Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki. Liput ennakkoon lippu.fi
La 4.12. Hesaäijä & Pasi ja Anssi

La 11.12. Dingo

Bar m’Uki, Koulukatu 1, Uusikaupunki. Liput ennakkoon lippu.fi
La 11.12. Laser Party

La 18.12. Teleks

Kuvala, Alinenkatu 16, Uusikaupunki.
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat

Wahlbergin museotalo
Ylinenkatu 11. Avoinna 7.1. asti ti-la klo 12-15, suljettuna 24.-25.12. ja 1.1. Ryhmät aina sopimuksen
mukaan. Wahlbergin museotalo on Uudenkaupungin museon pääkohde, joka sijaitsee ruutukaavaalueella, entisessä komeassa tupakkatehtailija Fredrik Wahlbergin porvaristalossa. Talon huoneissa ovat
säilyneet koristeelliset kaakeliuunit ja taidokkaat kattomaalaukset aivan 1900-luvun alusta. Osa uuneista ja
kattomaalauksista sekä salongin käsinmaalatut tapetit ovat alkuperäiset jo 150 vuoden takaa. Wahlbergin
talon alakerran huoneissa voi melkein kuvitella piipputupakan tuoksun ja naisten silkkihameiden kahinan.
Joulunajaksi Wahlbergin talon “porvariskodin” huoneet pukeutuvat jälleen jouluasuun. Museon salissa on
komea joulukuusi lasipalloineen, ja pöydät notkuvat joulun ajan herkuista. Monenlaiset koristeet, musiikki ja
tuoksut luovat lämpimän joulun tunnelman.
Museotalon yläkerrassa esitellään tunnelmallisesti paikkakunnan merellistä historiaa. Merimieskirstut,
matkamuistot, laivataulut tai kapteenin navigointivälineet kertovat mielenkiintoisesti tästä historiasta. Myös
uudempi laivanrakennus ja telakkatoiminta ovat saaneet paikkansa museon yläkerrassa.

Joulunäyttely: Odotusta ja iloa – joulu lasten silmin 1940-90-luvuilla
pe 7.1.2022 asti
Uudenkaupungin museon Wahlbergin talon joulunäyttely kertoo joulusta lasten
näkökulmasta. Miten lapset ovat kokeneet joulun ja sen odotuksen 1940–1990-luvuilla?
Odotusta ja iloa -näyttelyyn on koottu lasten joulunvieton erityispiirteitä kultakin
vuosikymmeneltä: Minkä näköinen joulupukki on vieraillut lasten luona? Entä mitkä ovat
olleet eri vuosikymmenten hittilelut?
Näyttely rakentuu myös erilaisten jouluperinteiden ympärille: Mitä leikkejä lasten jouluun
on kuulunut? Millaisia herkkuja joulun aikaan on tehty ja syöty? Miltä koulujen kuusijuhlat
ovat näyttäneet? Entä miten joulukuusi on koristeltu?
Joulunäyttelyä on tehty tänä vuonna uusikaupunkilaisia osallistavasti: Näyttely-aineiston keräämisessä on

ollut mukana useita kuntalaisia, joilta museo on saanut lahjoituksina ja lainoina paljon jouluaiheisia
valokuvia sekä koristeita ja leluja. Näyttely on sama, joka oli vuonna 2020 esillä noin viikon, ennen
museoiden sulkeutumista koronan johdosta.

Wahlbergin talon joulupeli pelattavissa pe 7.1.2022 asti
Wahlbergin talossa suunnistetaan loppuvuosi jouluisten tehtävien perässä! Joulupeliä pelataan sisällä
Wahlbergin talossa kulkien, puhelinta tai tablettia apuna käyttäen. Pelaaja menee selaimellaan
osoitteeseen play.seppo.io, ja kirjautuu sivustolle
pelaajana. Suunnistamaan päästäkseen pelaajan täytyy näppäillä
pelikoodi 4AFE3G. Pelin avautuessa näkyville tulee museotalon alakerran
kartta, johon on merkitty jouluisia suunnistusrasteja. Pelaajan tulee etsiä
alakerran tehtävärastit, ja suorittaa rasteihin liittyvät tehtävät. Sen jälkeen
pelaaja pääsee etenemään yläkerran rasteille.
Pelin suorittaneet voivat hakea museon vastaanotosta pienen palkinnon!
Tulethan museovierailulle vain terveenä ja oireettomana. Museossa on
asiakkaillemme vahva kasvomaskisuositus. Muokkaamme ohjeita ja
sallittua ryhmäkokoa vallitsevien määräysten mukaan.
Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi, maksuvälineenä käyvät niin Museokortti, ePassi, Smartum
kuin Smartumkin.
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi tai puh. 0443515447, http://www.uudenkaupunginmuseo.fi
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo

Uudenkaupungin Automuseo
Autotehtaankatu 11. Avoinna joka päivä klo 11-17. Suljettuna
24.-25.12.2021. Automuseon kokoelmissa on reilusti yli sata autoa,
hyvä valikoima veteraanimopoja, muutama moottoripyörä sekä kaksi
lentokonetta. Kolmessa avarassa näyttelyhallissa on myös paljon
muuta nähtävää. Autojen merkki- ja mallivalikoima on monipuolinen,
Kupla-Volkkarista Cadillaciin ja enemmänkin.
Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset.
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo

Abstraktia taidetta Runokulman Galleriassa 1.-22.12.
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke-to 16-19 ja la 11-15.
Runonkulman Gallerian näyttelytilassa joulukuun taiteilijat Heikki Ellä, Sonja Kurki, Riittä
Myllymäki, Sari Saloranta ja Terhi Hursti ovat tuoneet ihasteltavaksi abstraktia taidetta.
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria

Galleria-Taidelainaamo Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13.
Joulukuun taiteilija on kuvanveistäjä Juhani Vuorisalmi.
Esillä uusikaupunkilaisten ja vierailevien taiteilijoiden teoksia. Gallerian lisäksi
taidelainaamosta voi hankkia edullisella kk-hinnalla teoksia kotiin. Horisontti tarjoaa
aloitteleville ja nuorille taiteen harrastajille mahdollisuuden saada teoksiaan esille.
Lisätietoja: galleriahorisontti@gmail.com www.facebook.com/rantagalleria/

Kulttuurikeskus Crusellissa
2.-22.12. Arja Pykäri ja Tarja Seewald: Jälkiä
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Näyttely on avoinna arkisin
klo 10-16 (torstaisin 10-18) sekä aina, kun kulttuurikeskuksessa on muita
yleisötapahtumia. Kulttuurikeskus Crusellin vuoden 2021 viimeinen taidenäyttely on Arja
Pykärin ja Tarja Seewaldin yhteisnäyttely ”Jälkiä”. Näyttely pitää sisällään öljy- ja

akryylimaalauksia niin esittävällä kuin abstraktillakin otteella, sekä akvarelleja ja veistoksia. Jälkiä-näyttely
kertoo elämän kerroksellisuudesta. Eletystä eilisestä vain jäljet kertovat ja antavat viiteitä. Vanha jää
elämään uuden alle, mutta kuinka se vaikuttaa tähän päivään ja huomiseen?
Arja Pykäri,”Maalaukseni alku on ajatus, miten näen, koen ja tulkitsen elämää.
Tyyli on esittävän ja abstraktin vuorottelua, teokseni tarinoita elämästä.”
Tarja Seewald, ”Saan innoitukseni luonnosta. Ekspressiivisesti maalattuja kukkia, tunnelmia ja
mielenmaisemia.”

Hanna Kontturin ja Anne Kuntsin yhteisnäyttely Kontturin ateljeetilassa
Hanna Kontturin ateljeetila, Sairaalakatu 1, Uusikaupunki. Avoinna pe klo 12-17, la klo 11-13 ja su
klo 12-15. Jouluviikolla ke 12-17 sekä Tapaninpäivänä klo 12-17.
Tulkaa ystävät kohtaamaan ja fiilistelemään sieluun erilaista maailmaa...
Anne Kuntsin näyttely - "Avartava" viestii luonnonharmoniaa ja "taikaa" luonnon antamien
värein. Hanna Kontturi on koonnut ateljeetilan seinille eri aikakausien töitään, kuva- ja
huovutustaidetta, käyttö- ja lahjaesineitä, rautalankaveistoksia, kransseja, egologisia
tilateoksia ja kortteja. Hanna pyytää yleisöä osallistumaan vielä kenkeneräisten
keramiikkaveistosten värimaailmaan, "kuulisin ilolla missä värimaailmoissa itse näet
veistokset", kysely on toki leikkimielinen. Pienryhmille myös sovittuna aikana. Lämpimästi
tervetuloa! Lisätietoja: Hanna Kontturi puh. 0440 786963

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti ja to klo 13-17 ja la klo 10-14 ja ain ko
ovi o auk. Vapa pääsy. Hahmopellosta, Iloisista tuoleista ja virkatusta SAABista tuttu
naisporukka on loihtinut noin 14 000 tupsuista tehtyjä hyvänmielen teoksia.
Näyttelyssä on esillä esim. kolmen metrin korkuinen tupsuteos Kaupunginlahden
rannasta ja torilta, tupsukukkia ja ihastuttavia jakkaroita.
MirriRescue ry Pop Up-varainkeruu kirpputori Tupsulassa.

Hetkiä matkaltamme -näyttely Automuseossa
Uudenkaupungin Automuseo, Autotehtaankatu 11, Uusikaupunki.
Turkulaisen Raunistulan nukkekotikerhon juhlavuoden näyttely kokoaa yhteen
kymmenen vuoden aikana tuotetut pienoisteokset. Näyttely on avoin yleisölle
museon pääsymaksua vastaan, joka päivä klo 10-18. Näyttely esittelee kiehtovia
minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin
ja vessoihin. Esillä on yli 40 työtä.

Kulttuurikeskus Crusellin salin tapahtumissa on käytössä koronapassi.
Lataathan koronapassin valmiiksi ennen meillä vierailua. Passia
edellytetään kaikilta 16-vuotiailta tai sitä vanhemmilta katsojilta. Kulttuurikeskus
Crusellin salissa paikat ovat numeroimattomia vielä tämän syksyn.

Mannapuuroa ja mansikkaa
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Musikaali
ystävyydestä, rakkaudesta ja ylivertaisesta ysäristä. Neon 2 -yhtyeen musiikin
ympärille rakennettu tarina seilaa risteilylle yhdessä kouluaikaisten ystävysten
kanssa, jotka muistelevat nuoruuttaan 90-luvun alun pikkukaupungissa.
Opettajien jallittamisen, taskulämpimän kiljun juomisen ja tulevaisuudesta haaveilun lisäksi yhden kevään
ja kesän aikana ehditään kokea kaikki ihmiselon suurimmat tunteet ensirakkaudesta pettymyksiin.
Mutta miksi Mikko lähtikään? Mitä tapahtui sille yhdelle Heinoselle? Ja jos tilaisuus tulisi, löytyisikö sitä
ensirakkaudenkemiaa vielä 27 vuotta myöhemmin? Näytelmässä ei esiinny Neon 2 laulajia!
Ohjaus Laura Hurme. Käsikirjoitus Päivi Sappinen

Esitykset 23.10.-11.12.2021. Liput 28 €/15 €, lippu.fi tai teatterin toimistosta
toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai p. 02 8451 5440.
Joulukuussa: ke 1.12. klo 19, pe 3.12. klo 19, la 4.12. klo 13 ja klo 18,
pe 10.12. klo 19 ja la 11.12. klo 18.

Uudenkaupungin uimahalli
Koulupolku 5, Uusikaupunki, puh. 050 420 5203. Uimahalli on
oikea vesiliikunnan keidas. Saman katon alta allasosaston lisäksi
löytyvät mm. kahvio, kuntosali, judosali sekä rohkeimmille hauska
vesiliukumäki.
Ma......................... 8.00 - 21.30
Ti........................... 6.00 - 21.30
Ke......................... 11.00 - 21.30
To.......................... 6.00 - 21.30
Pe......................... 8.00 - 21.30
La......................... 12.00 - 17.30
Su......................... 12.00 - 17.30
Uintiaika päättyy arkisin klo 21.00 viikonloppuisin klo 17.00.
Uimahalli on suljettu: ma 6.12., joulunaikaan 23.- 25.12., pe 31.12.21 ja la 1.1.2022.
HUOM! Avoinna su 26.12.21 ja to 6.1.22. klo 12-17.30.
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta

Hiihto- ja kuntoputki Vahterusring
Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki. Puh. 02 844 3939, info@kuntoputki.fi
Vahterusringissä on aina ihannesää. Noin kilometrin pituinen lenkki
maastoradan varrella on vaihtelevaa (korkeuseroja 16 m). Hiihtolenkin lisäksi
Vahterusringissä on kuntorata esim. lenkkeilyyn, rullaluisteluun ja pyöräilyyn.
Avoinna joka päivä älykortilla klo 6-22. Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-18 ja
viikonloppuisin klo 10-14. Vahterusring on avoinna normaalin aikataulun
mukaan, ja putkessa noudatetaan tarkkoja toiminta- ja hygieniaohjeita.
www.vahterusring.fi

UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! Lisättyä
todellisuutta hyödyntävä UkiAR-mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa
GooglePlay ja App Store sovelluskaupoissa. Sovellus tarjoaa mukavaa
omatoimista tekemistä, silloin kun itselle parhaiten sopii, yksin, kaksin tai
yhdessä perheen, kavereiden tai vaikka työ- tai opiskeluporukan kesken. Sovelluksessa on tarinoita 14:ssa
pisteessä Kaupunginlahden rannalla ja keskusta-alueella. Sovelluksen oppaana kulkee Rauha-niminen
piikatyttö 1800-luvulta, joka ilmestyy mobiilisovelluksen näytölle kartalla näkyvissä tarinapisteissä. Hän on
jotenkin jäänyt aikaan kiinni ja kertoo havaintojaan merellisestä ja historiallisesta kaupungistamme reilun
150 vuoden ajalta ja muistelee vähän vielä menneitäkin. Tukenaan tarinoille hän esittelee vanhoja
valokuvia Uudenkaupungin museon kokoelmista. Lisätietoa ja sovelluksen latauslinkkeihin:
https://visituusikaupunki.fi/UkiAR

Kulttuuripolku-esite
Kulttuuripolku-esitteen ja kartan avulla voit tutustua Uudenkaupungin
historiaan, nähtävyyksiin sekä muistomerkkeihin omatoimisesti. Tämän
historiapainotteisen reitin pituus on noin neljä kilometriä ja sen voit taittaa
mukavasti kävellen tai vaikkapa polkupyörällä. Reitti alkaa entiseltä
Raatihuoneelta ja kiertää viehättävässä puutalokeskustassamme. Reitin
varrella on merkittynä 33 erilaista kohdetta. Esitteessä kerrotaan myös
mitä näissä kohteissa on sijainnut aiemmin, ja missä käytössä ne ovat
nyt. Kulttuuripolku on mainio infopaketti niin turisteille kuin
kaupunkilaisillekin. Alla linkit esitteen sähköiseen versioon. Paperisen esitteen voit tarvittaessa noutaa
käyttöösi toimistoltamme, Rauhankatu 10 (Palvelupiste Passari/matkailutoimisto). Esitteestä on saatavilla
myös englanninkielinen versio.
Linkki Kulttuuripolku-esitteeseen Karttalinkki esitteen karttaan.

Ulkoile ja tutustu Uuteenkaupunkiin - Etsi piilossa olevat pikkupatsaat!
Piiloleikki on sarja pieniä maastoon piilotettuja pronssiveistoksia, joita voi
etsiä digitaalisen tai painetun kartan avulla. Jokaiseen reittiin liittyy
mobiilipeli, joka auttaa katsomaan ympäristöä eri näkökulmista ja
oppimaan uusia asioita. Etsiminen on osallistujille maksutonta. Piiloleikki
on yhteisötaiteen ja aarteenetsintäpelien (esim. geokätköily) yhdistelmä.
Nuoret ovat tehneet patsaat työpajoissa, ideoineet ja suunnitelleet reitin.
Reitti kulkee kaupunginlahden molemmin puolin ja sen pituus on noin 4-5
km. Piiloleikkiveistoksia voit etsiä osoitteessa: https://piiloleikki.fi/
Paperisia karttoja on jaossa mm. Passarissa, uimahallilla, kirjastossa ja museossa. Reitin voi kulkea joko
paperisen kartan tai mobiilipelin avulla.

Tutustu Uudenkaupungin historiaan mobiilioppaiden avulla
Uudenkaupungin museon oppaista löydät monipuolisesti tietoa kaupungin
menneisyydestä. Kaupungin sykkivä sydän on Kaupunginlahti
rantabulevardeineen. Mutta mitä sen ympärillä on ennen ollut? Entä mikä
mahtaa olla tuo punaiseksi maalattu pitkä puurakennus Ruokolanjärven
rannalla? Kukahan on tehnyt nuo Rauhanpuiston patsaat? Mitenköhän
uusikaupunkilaisnuoriso on ennen viettänyt vapaa-aikaansa, ja etenkin
missä? Millaista oli Uudenkaupungin elämä sisällissodan aikana? Mitkä
olivat lapsille merkityksellisiä paikkoja runsaan sadan vuoden takaisessa
Uudessakaupungissa? Ja missä se Uudenkaupungin rauha 1721 oikein solmittiin? Näihinkin kysymyksiin
löytyy vastaukset Uudenkaupungin museon julkaisemista Seinätön museo -mobiilioppaista. Opas
Ruokolanjärven ympäristön historiasta ja opas Uudenkaupungin rauhan tapahtumapaikkoihin ovat myös
kuunneltavissa.
Saat lisätietoa ja linkit oppaisiin Uudenkaupungin museon sivuilta:
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo museo@uusikaupunki.fi, puh. 044 351 05447.

Uudenkaupungin museon verkkonäyttelyitä
Uudenkaupungin museon sivujen kautta pääset tutustumaan useisiin
verkkonäyttelyihin. Virtuaalisesti voi tutustua mm. Uudenkaupungin
talojen tarinoihin, jatkosotaan, joulu- ja uuden vuoden perinteisiin tai
lyhyille virtuaalikierroksille Wahlbergin museotaloon jne.
Verkkonäyttelyihin pääset http://www.uudenkaupunginmuseo.fi

neuvoo ja palvelee kaikissa Uudenkaupungin matkailuun liittyvissä asioissa: käyntikohteet, tapahtumat,
esitteet, kartat, opasvälitys, retkipaketit ryhmille, polkupyörävuokraus kesällä (myös sähköpyöriä),
verkkokalastus- ja yleiskalastusluvat kaupungin vesille. Toimistossa on myynnissä Uusikaupunki-aiheisia
postikortteja ja kirjoja, Crusell-viikon tuotteita ym. Asiakkaiden käytössä on tietokone ja langaton netti.

toimii samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa ja palvelee kaupunkilaisia sekä tänne muuttavia
Toimistomme ovat avoinna: ma-pe klo 9-15.00.

Lisätietoja:
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
visituusikaupunki.fi
Uudenkaupungin matkailutoimisto
Rauhankatu 10, Uusikaupunki.
puh. 050 420 5333, 050 420 5425
matkailu@uusikaupunki.fi
Muutokset mahdollisia

