
 

 
 

Katujen kertomaa -ilta: Kaupungin eteläiset alueet  
ti 7.3. klo18.00–19.30 
Vakka-Opisto, Kräkin talo, 4. kerros, Koulukatu 7, Uusikaupunki. 
Katujen kertomaa -iltojen aikana museonjohtaja Mari Jalava alustaa 
valokuvapainotteisessa esitelmässä tiettyjen Uudenkaupungin 
kaupunginosien tai katujen historiaa. Tiistaina 7.3. käsitellään mm. 
nykyisen Mörnen alueen, sairaala-alueen ja Sorvakon alueen vaiheita. 
Tilaisuudessa on aikaa myös kuulijoiden muistoille ja muistelmille 
kyseisiltä alueilta. Ilta järjestetään Uudenkaupungin museon ja Vakka-
opiston yhteistyönä. Luento on maksuton, mutta toivotaan 
ilmoittautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://uusi.opistopalvelut.fi/vakkaopisto/fi/course/171277 
 

Korihaiden Korisliigan alemman jatkosarjan kotipelit 

Maaliskuussa:  La 4.3. klo 18 Korihait – BC Nokia 
Pe 17.3. klo 18.30 Korihait – Tampereen Pyrintö 

Muutokset mahdollisia. Uudenkaupungin Korihait | Ottelut ja liput 
Uusikaupunki Areena (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. Käynti alaoven 
kautta. Paikoitus Jäähallin parkkipaikka, Koulupolku 1. 
Pääsyliput: Lippuja on myytävänä ovelta. Irtolippuja myynnissä myös ennakkoon. Tiedustelut Johanna 
Kutilalta, p. 044 540 8734. 
Aikuiset (yli 17 v) *17 €. Eläkeläiset ja opiskelijat 12 €. Lapset (7-16 v) 5 €.  * S-etukorttialennus -2 € 

 

https://uusi.opistopalvelut.fi/vakkaopisto/fi/course/171277
http://www.korihait.fi/ottelut-ja-liput/


Matsissa mukana buffetti ja monenlaista viihdettä! Jälkipelit tuttuun tapaan Kirstassa! Koris on parasta 
paikan päällä, joten nappaa rummut ja torvet kainaloon ja marssi Uusikaupunki Areenalle kannustamaan 
kotijoukkue voittoon! 

 

Opastettu lintukävely la 11.3. klo 9-11  
Lähtö Uudenkaupungin Pakkahuoneen (Pakkahuoneentori 1) 
pysäköintialueelta klo 9.00. Retkellä on mahdollisuus päästä 
tutustumaan monipuolisesti suomalaiseen linnustoon nyt kun lintujen 
kevätmuutto on aluillaan.  Linturetken opastuksesta vastaavat 
yhdistyksen vapaaehtoiset oppaat, jotka tuntevat parhaat 
havaintopaikat kuin omat taskunsa. Vuoden takaisella retkellä 
havaitsimme mm. sarvipöllön.  
Mukaan ovat tervetulleita niin aloittelevat lintuharrastajat kuin kokeneet 
konkaritkin. Tervetuloa! 
Järjestää Uudenkaupungin seudun ympäristöyhdistys ry. 

 
Baritonien kosto su 12.3. klo 15 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11A. Uusikaupunki. 
Panu ja Osku ovat merkittävästä musikaaliurasta haaveilevia nuoria 
näyttelijöitä, joiden elämää on jo vuosia varjostanut yhteinen tragedia: 
he ovat matalaäänisiä baritoneja. Pieneltä kuulostavalla ongelmalla on 
todellisuudessa kolossaaliset mittasuhteet, sillä musikaalimaailmassa 
korkeaääniset tenorit saavat aina sankaripääroolit, kun taas baritonien 
tehtäväksi jää vanhusten ja avustajien esittäminen. Näin muutamaa 
millimetriä liian pitkät äänihuulet ovat muodostamassa 
ylitsepääsemättömän esteen poikien ja heidän haaveidensa välille… 
mutta nyt aika on koittanut; viimeinkin he käyvät vastaiskuun! 
Baritonien kosto on Panun ja Oskun voimaannuttava yritys nostaa 
matalaääniset laulajat edes hetkeksi parrasvaloihin. Esityksen aikana he pääsevät omakohtaisten 
kokemusten ja säveltämiensä laulujen avulla jakamaan yleisölle tarinansa, sekä etsimään kuumeisesti 
ratkaisua heidän unelmansa estävään ongelmaan. Keksivätkö pojat keinon murtaa tenorien ylivallan? 
Pääsevätkö baritonit viimeinkin päärooliin? Entä miten Tarja Halonen ja Mannerheimin hevonen liittyvät 
tähän kaikkeen? 
Baritonien kosto on musiikkiteatteriesitys, joka käsittelee alemmuudentunnetta, itsensä hyväksymistä ja 
äänialojen välistä epätasa-arvoa suorasukaisesti komedian keinoin. Tämä kosto sopii erityisen hyvin 
kaikille, jotka ovat kyllästyneet taistelemaan oman elämänsä tuulimyllyjä vastaan. 
Liput: 25 €. Lippuja ennakkoon osoitteesta https://www.lippu.fi/city/uusikaupunki-327/venue/cruselli-
24595/ ja kulttuurikeskus Crusellista, puh. 040 4205 401. 
Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai puh. 050 4205401. 
 

Seniorikino ke 15.3. klo 19-21 
Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki. 
Enkelten keittiö (USA 1955, ohj. Michael Curtiz) 1 h 46 min, S. 
Vanhojen elokuvien kerho Seniorikino kokoontuu Demotilassa, 
Pohjoistullikatu 11, kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 19.00. 
Kevätkauden 2023 tähtinäyttelijöitä ovat mm. Humphrey Bogart, 
Katherine Hepburn ja Audrey Hepburn. Ohjaajina John Huston, Billy 
Wilder, Michael Curtiz. Tarkemmat tiedot elokuvista saat kirjastosta. 
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Uudenkaupungin kansalliset 
seniorit ry ja Uudenkaupungin kaupunginkirjasto. Tapahtumaan on 
vapaa pääsy, eikä se edellytä jäsenyyttä. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy, eikä se edellytä jäsenyyttä. Lisätietoja: kirjastonhoitaja Lauri Seutu, 
Uudenkaupungin pääkirjasto, puh. 050 420 5383 tai lauri.seutu@uusikaupunki.fi 
 

https://www.lippu.fi/city/uusikaupunki-327/venue/cruselli-24595/
https://www.lippu.fi/city/uusikaupunki-327/venue/cruselli-24595/
mailto:kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
mailto:lauri.seutu@uusikaupunki.fi


 

Vaalitoimistolla tapahtuu maaliskuussa 
Rauhankatu 8, Uusikaupunki. 

8.3. klo 18.00 Naisten ilta, teetarjoilu 

12.3. klo 11.00 Nuoret perheet, lettutarjoilu 

14.3. klo 18.00 Ulkopolitiikka ja turvallisuus, kahvitarjoilu 

 

 
 
Merellinen ilta to 16.3. klo 18-19.30  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A.  
Maaliskuun merellisen illan aiheena on Meri ja Sundholma. Aiheesta 
esitelmöi Pentti Ahtiainen. 
Merelliset illat toteutetaan yhteistyössä Vakka-Suomen 
kansalaisopiston kanssa ja illat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia eikä 
niille tarvitse ilmoittautua. Merellisen illan yhteydessä on yhdistyksen 
myyntipiste ja tilaisuuden jälkeen on tarjolla kahvia vapaaehtoisella 
kahvirahalla. Tilaisuus on ilmainen ja ei edellytä ilmoittautumista. 
www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi  
 
 

Ihmeiden Ilta - Taikuri Marko Poskiparta pe 17.3. klo 19 
Kulttuurikeskus Cruselli, Crusell-Sali, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Taikuri Marko Poskiparran Ihmeiden Ilta on maaginen hyvänmielen esitys täynnä 
naurua ja hämmästystä. 
Luvassa on ainutlaatuinen yleisöä osallistuttava esitys, missä jokainen yleisön 
jäsen saa päättää miten taikuus koetaan. Sinä saat valita, lähdetkö ratkaisemaan 
illan aikaan esitettyjä taikatemppuja vai laitatko aivot narikkaan ja annat show’n 
viedä mukanaan. 
Miltä ajatusten lukeminen näyttää ja tuntuu? Osta liput ja ota selvää! 
Tule yksin, kaksin tai porukassa. 
Liput: 30 € + palvelumaksu (liput netistä tai ovelta!) 
Esityksen kesto 1h 30min sis. väliajan  
Ovet klo 18. Showtime 19.  
Lisätietoja: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 
https://www.eventim-
light.com/fi/a/632435158de6f458e3344593/e/634679beb8a2017a12… 
 
 

Sunny Side Swing Band: Juhlakonsertti la 18.3. klo 18 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11A, Uusikaupunki. 
Sunny Side Swing Band juhlii 12-vuotista taivaltaan 
juhlakonsertissaan kulttuurikeskus Crusellissa. Konsertti esitettiin 
uudenvuodenaattona Naantalissa täydelle Kristoffer-salille. 
Konsertin ohjelmisto on tuttuun tapaan hyvin monipuolinen. Tänä 
vuonna mukana on kotimaisia kappaleita mm. Euroviisuista kuten 
vuonna 2006 Suomen karsintaan jäänyt Shanghain valot. Kerkko 
Koskiselta mukana on myös suosittua Ultra Bran tuotantoa. Lasse 
Mårtensonin Laiskotellen edusti Suomea vuonna 1964. Vanhoja big 
band-klassikoita puhtaimmillaan edustaa Chattanooga Choo Choo, 
joka on Glenn Millerin orkestereineen levyttämä hitti vuodelta 1941. Toton 80-luvulla tutuksi tekemä Africa 
kuullaan myös kapellimestari Samuli Niemisen big bandille sovittamana versiona. 
Orkesteria johtaa Samuli Nieminen, laulusolisteina esiintyvät Matti Mäntylä, Ritva Setälä ja Susanna 
Mäntylä. 
Liput 22,50 €. 
Lippuja ennakkoon osoitteesta https://www.lippu.fi/city/uusikaupunki-327/venue/cruselli-24595/ ja 
kulttuurikeskus Crusellista, puh. 040 4205 401. 
Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai puh. 050 4205401. 
 

http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi/
https://www.eventim-light.com/fi/a/632435158de6f458e3344593/e/634679beb8a2017a12be6e2c/
mailto:joni.pietilainen@uusikaupunki.fi
https://www.eventim-light.com/fi/a/632435158de6f458e3344593/e/634679beb8a2017a12be6e2c/
https://www.eventim-light.com/fi/a/632435158de6f458e3344593/e/634679beb8a2017a12be6e2c/
https://www.lippu.fi/city/uusikaupunki-327/venue/cruselli-24595/
mailto:kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi


Kirppistapahtuma su 19.3. klo 14-17 
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
Myyntipaikat MLL U:gin jäsenille 4 €, muille 8 €. 
myyntipaikka sisältää pöydän 140x70 cm sekä mahdollisuuden ottaa oman 
vaaterekin mukaan. 
Tiedustelut ja sitovat varaukset viestillä tai whatsappissa klo 9-16 
Katri Suomi-Torni p. 0503634145 
Järjestää MLL ja Uudenkaupungin seurakunta. 
 
 

Uudenkaupungin kaupunginkirjasto, Alinenkatu 36, Uusikaupunki. 
 

Digiopastusta ti 14.3. ja 28.3. 
Kirjaston henkilökunta neuvoo arjen pienissä digipulmissa! Opastusta voi saada esim. tablet-
tietokoneiden ja älypuhelinten käytössä, kirjaston verkkopalveluiden käytössä ja sähköistä 
asiointia vaativissa palveluissa yleisesti. Huom! emme tee asiakkaan puolesta kirjautumisia, 
hakemuksia tai tilisiirtoja. Muissa asioissa autamme mielellämme, tervetuloa kirjastoon! 
Kevään digiopastuspäivät ovat tiistait 11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5. 
 

Satuhetket kirjastossa to 2.3., to 16.3. ja 30.3. 
Satuhetket kirjaston lastenosastolla joka toinen torstai klo 9.30. Satuhetken kesto on noin 
25 min ja se on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, alle 2-vuotiaat kuitenkin vanhemman tai 
hoitajan seurassa. Satuhetkessä luetaan uusia kuvakirjoja sekä loruillaan ja lauletaan. 
Satuja lukee satutädit Tuula ja Susan. 
Kevään seuraavat satuhetkipäivät ovat torstai 13.4., 27.4., 11.5. ja 27.5. 
 

Vauvalorut Ipanamessissä ti 7.3. 
MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15, Uusikaupunki. 
Vauvalorut pidetään kerran kuussa, tiistaisin klo 11, MLL:n vauvakahvilassa. Loruilun kesto on noin 25 min. 
Vauvoille loruillaan yhdessä äitien ja isien kanssa perinteisiä ja vähän uudempiakin lastenloruja. Lisäksi 
lauletaan tuttuja lastenlauluja. Loruilussa on mukana kirjastonhoitaja Tuula Amberla. 
Kevään seuraavat loruilupäivät ovat ti 4.4. ja ti 2.5. 
 
 

  

MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15.  
Tervetuloa Ipana-Messiin juttelemaan ja leikkimään tai vain olemaan ja viihtymään! 

Ma perhekahvila klo 9.30-12 
Ti vauvakahvila  klo 9.30-12.30 (alle 1,5v lapsen perheille)  

Ke perhekahvila klo 14-19  
To perhekahvila klo 17-19 
Pe perhekahvila klo 9.30-12.30 

Vauvatreffit verkossa joka keskiviikko klo 13.30-14.30. Linkki bit.ly/MLL-Vauvatreffit 

Perhekahvila verkossa ti 7.3. klo 10-10.30. Linkki bit.ly/MLL-Perhekahvila-verkossa 

Kahviloissa mahdollisuus ostaa kahvia, teetä ja pientä välipalaa (varaa hiukan käteistä mukaan).  

Tarkista ohjelma https://www.facebook.com/mlluusikaupunki 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mlluusikaupunki


Uudenkaupungin Teatteri, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Lippuvaraukset: teatterin toimisto puh. +358 2 8451 5440 tai s-posti: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi   
Toimisto avoinna: Ti-pe klo 9-13, pyhäpäivät pois lukien. 
Lisätietoja: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai puh. 02 8451 5440. http://www.uudenkaupunginteatteri.fi 
Ryhmävaraukset (yli 15 henkilöä) sekä pyörätuolipaikat varataan pelkästään Uudenkaupungin teatterin 
lipunmyynnistä. Myös R-kioskilta (lippu.fi) voi ostaa lippuja tapahtuman nimellä. Varauksen hintaan lisätään 
toimitusmaksu. 
 

Musikaali Vuonna 85  
Juicen, Popedan ja Eppu Normaalin musiikin siivittämä elokuva unelmista, 
sammumattomasta elämänjanosta ja palavasta rakkaudesta kiihkeällä 80-
luvulla. Musikaalissa Tommi törmää elämänsa rakkauteen, Karoliinaan 
kesällä. Kadottaa, etsii ja löytää uudelleen – parhaan ystävänsä Pallen 
luota. Mauno on ostanut musiikkiliikkeestä kitaran ja haaveilee elämänsä 
ensimmäisestä keikasta. Ihmiskohtalot kiertyvät yhteen neljäntoista päivän 
ja yön aikana. Ja taas Musta aurinko nousee.  
Ohjaus Joonas Suominen. Kesto 2,5 h väliajan kanssa.   
Liput 29 €, opiskelijat 20 €.  
Rooleissa: Tommi Aaltonen, Kristian Heikkilä, Heidi Hento, Helmi Hento, 
Lasse Hento, Valo Hento, Liisa Hämeri, Emma Itäranta, Mikko Itäranta, 
Laura Heino, Minna Kolomainen, Mirkka Lumminen, Antti Maantiehinno, 
Rauno Melos, Terhi Melos, Marjo Poussu, Miika Puukki, Hannu Takkunen, Laura Tammela. 
Bändi: Orkesterin johto ja koskettimet Petri Hatakka, rummut Kimmo Jokila, kitara Eero Laurell/Jani Pelkiö, 
basso Santtu Systä. 
Esityspäivät: Maaliskuu: pe 10.3. klo 19, la 11.3. klo 13, la 18.3. klo 13, ke 15.3. klo 19 (lm),  
ke 25.3. klo 18 ja 1.4. klo 18. 
 

Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä 

”Ensimmäinen on paras, niin vaimo kuin auto! Emäntä on vielä 
Kuusikodissa, mutta pojat möivät Eskortin. Jos parasta autoa ei ole, niin 
toiseksi paras on toinen samanlainen, harmi vaan että on Saksassa.  
Siispä perunat, piimä sekä rahat matkalaukkuun ja auton hakuun. Rahaa 
katoaa kuin olisin Meksikon huimausainekeisari. Velipoika asuu 
Saksassa, mutta apua ei pyydetä! Mies pärjää itte! ” 
Ohjaus Jari Luolamaa 
Rooleissa: Päivi Heikkilä, Jari Luolamaa, Raimo Nummela, Mirja Sinisalo. 
Esityspäivät: 
Maaliskuu: Pe 3.3. klo 19, la 4.3. klo 13, ke 8.3. klo 14, la 11.3. klo 16, ke 22.3. klo 14 ja la 25.3. klo 13. 
Kaikki liput 10 €. Tiistai esityksiin lippu + lounas 20 €, lauantai esityksiin lounas 15 €. 
Esityksen kesto reilu 2 h väliajan kanssa. 
 

Pientä laittoa pe 31.03. klo 19 
Masa ja Lissu ovat olleet naimisissa 25 vuotta. Vieläkö on toivoa vai 
onko kaikki jo menetetty? Lissu päättää tarttua härkää, siis Masaa 
sarvesta... siis sarvista. 
Katsomossa tämän pitkän parisuhteen ongelmat ja niiden purkaminen 
naurattaa, luultavasti ilmassa on myös pientä huokailua ja hikoilua 
varsinkin, jos kumppani sattuu istumaan vieressä. Tervetuloa rohkeasti 
testaamaan. 
Maarit Peltovirta ja Juha Veijonen eivät esittelyjä kaipaa.  
Kesto 1h 30 min sis väliajan. 
Käsikirjoitus ja ohjaus Heikki Lund. 
Liput 29 € (sis. käsittelymaksun). 

 
 

mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
http://www.uudenkaupunginteatteri.fi/


 

Hotelli-Ravintola Havu, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki.  
Pe-la 3.- 4.3. juhlitaan mm. Hotelli-Ravintola Havun 1-vuotis synttäreitä!  
Perjantaina ja lauantaina on huikeat 90-luvun bileet, joten pukeuduthan sen 
mukaisesti. Lauantaina luvassa on myös GLOW PARTY/HOHTOBILEET. 
Perjantaina on ILMAINEN sisäänpääsy ja lauantaina liput 5 €. K-18. 
La 11.3. Dilemma 
La 18.3. Katri Ylander 
La 25.3. Turisti 

Liput ennakkoon 18 €, ovelta 20 €. 

Kaikki keikat K-18. Hanki liput ennakkoon Livetosta tai Hotelli Havusta! 
https://events.liveto.io/organizers/gemma-group-oy 

 
Bar m’UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki. 

La 11.3. POP-ERA. Bilebändi POP-ERA koostuu neljästä rockisännästä. 
La 18.3. Kormus. Tämän yhtyeen keikoilla ei ole tylsää. Tule, näe ja koe tulevat 
suomirockin klassikot! 
La 25.3. Miljoonasade, legendaarinen suomalainen yhtye.  
Showtime klo 22. 
 

Public House Olkkari, Alinenkatu 24, Uusikaupunki. 
La 4.3. The Roots Trio 
La 18.3. Chris & Laurell Acoustic Rock Duo  
Tervetuloa rentoon tunnelmaan! Ruokaa, juomaa sekä hyvää  
fiilistä tilattu! 

 

Ravintola Captain’s Makasiini, Aittaranta 12, Uusikaupunki. 
La 11.3. Kalle ja Susse 

La 25.3. 76 NOTES 

 

 

 
 
 

Kuvala, Alinenkatu 16, Uusikaupunki. 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/naytosajat/kuvala 
 
 

LiisaKo, Koulukatu 7, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 11-17, la klo 10.00-13.00. 

Korttelikirppis, Alinenkatu 20, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe klo 10.30-17.30, la klo 10.30-14.00. 

 

https://events.liveto.io/organizers/gemma-group-oy?fbclid=IwAR3941iJDk96wt7U9znh65KahljynUoGaVPV11_wZoJYx-0Hrs4w9pTOJeM
https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/naytosajat/kuvala


 

 

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15.  Ryhmät aina sopimuksen mukaan.  
Wahlbergin museotalo on Uudenkaupungin museon pääkohde, joka sijaitsee ruutukaava-alueella, 
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. 
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.  
Pääsyliput aikuiset 5 € (Museokortti/Smartum/Edenred/ePassi).  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  tai puh. 044 351 5447.   
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

Pakkasta ja pimeää -näyttely esittelee elämää 

Uudessakaupungissa, talviaikaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Miten 
kylmyys ja pimeys näkyivät ihmisten asumisessa, liikkumisessa, liiketoimissa 
ja vapaa-ajanvietossa. Kaupunkilaisten talvisiin tarinoihin pääsee 
tutustumaan muun muassa porvarin, palovartijan ja piian kertomina. Lumen 
tulo, pakkanen ja jäiset tiet lisäsivät renkien pihatöitä, ja vaikuttivat olennaisesti ihmisten liikkumiseen. 
Talven pimeys ja sääolot näkyivät kaupungin oloissa laajemminkin. Palovartijoiden työnkuvaan kuului 
talvella mm. paloavantojen avoinna pitäminen, ja kaupunginpalvelija sai muiden töiden ohella huolehtia 
katulyhtyjen sytyttämisestä pimeään aikaan. 
Pakkasta ja pimeää -näyttely Wahlbergin museotalossa on avoinna 31.3. asti ti-pe klo 12-15.  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi puh 044 3515.447.  

 

Uudenkaupungin Automuseo 

Autotehtaankatu 11. Avoinna joka päivä klo 11-17. 
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 (käteismaksu). 
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 
 
 
 
 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
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Galleria-Taidelainaamo Horisontti 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.  
Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä! Esillä uusikaupunkilaisten ja 
vierailevien taiteilijoiden teoksia. Gallerian lisäksi taidelainaamosta voi 
hankkia edullisella kk-hinnalla teoksia kotiin. Studiossa on esillä 
pysyvästi taidelainaamon teoksia.  
Gallerian ison salin täyttävät töillään maaliskuun kuukauden taiteilija 
Heli Sammalisto "Tuulensuojassa" näyttelyllään sekä gallerian omiin 
taiteilijoihin kuuluva Esko Lappalainen, jonka näyttely on nimeltään 
"Muodon vuoksi". Gallerian studiossa on esillä Horisontin muiden 
taiteilijoiden töitä. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!  
Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ tai puh. 050 302 0019 
Arja Siltakoski. 
 

Rauno Parkkila: Luontokuvia Länsi-Suomesta 12.3. asti 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Avoinna ma-ke 10-16 | to 10-18 | pe 10-16.  
Lisäksi avoinna: pe 3.3. klo 18-19, la 4.3. klo 12-13 pe 10.3. klo 18-19, la 
11.3. klo 12-13 ja su 12.3. klo 14-15 
Rauno Parkkilan luontokuvia ja puukaiverruksia. Kuviin liitetyt runot: Tiina 
Parkkila. Tervetuloa tapaamaan Rauno ja Tiina Parkkilaa perjantaina 24.2. 
kello 16-18! 
 

Runonkulman Galleria: Iloa ja voimaa luonnosta  
– Elisa Haapasalon maalauksia 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke klo 16-19 ja la klo 11-15.  
Maaliskuun näyttely "Iloa ja voimaa luonnosta" esittelee Elisa Haapasalon 
maalauksi a. Haapasalo maalaa akryyli- ja öljyvärein värikylläisiä luontoaiheita, 
joista huokuu voimaa ja rakkautta väreihin. Vapaa pääsy. Gallerianäyttelyiden lisäksi 
Runonkulmalla toimii taidelainaamo, jossa on laaja valikoima mm. maalauksia, 
taidegrafiikkaa ja keramiikkaa. 

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. Vapaa 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 
automuseon pääsymaksua vastaan, joka päivä klo 11-17. Näyttely esittelee 
kiehtovia minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, 
kuten vinttiin ja vessoihin. Esillä on yli 40 työtä. 
 

Raimon Kammari, Kalannin kirjaston näyttelytila 
Pankkitie 2, Kalanti. Maaliskuussa esittäytyy Hanna Juusola Puhuvat puut -nimisellä taidenäyttelyllä. 
Näyttelyn teokset koostuvat akvarelleista, kahvimaalauksista ja kartonkigrafiikoista. Hanna Juusola on 
piirtänyt ja maalannut aivan pienestä saakka ja erityisesti akvarellimaalausta. Viimeisimpinä 
aluevaltauksina taiteilijalla ovat kahvilla maalaaminen ja grafiikka. Näyttely on avoinna kirjaston 
aukioloaikoina.  
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Talviliikkuja kampanja järjestetään 10.1.-31.3.2023 
Kampanjan tavoitteena on haastaa ja motivoida liikkumaan eli voit osallistua 
kampanjaan omien kilometritavoitteiden mukaan. Liikuntamuotoina 
ovat hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, maastopyöräily, 
potkukelkkailu, pyöräily, luistelu ja retkiluistelu. Myös soveltava liikunta on 
huomioitu kampanjassa, joten se soveltuu kaikille ikään tai tasoon 
katsomatta. Kirjaukset tehdään pääsääntöisesti mobiili- tai nettisovelluksen 
kautta. Käytössä on myös paperinen kortti jonka voi hakea uimahallista tai 
Passarista, palautus myös samoihin paikkoihin viimeistään 3.4.23. 

Talviliikkuja -kampanja järjestetään yhteistyössä LiikUn sekä kampanjaan osallistuvien kuntien 
liikuntatoimien kanssa. LiikU ja kunnat arpovat kaikkien osallistujien kesken palkintoja, joista ilmoitetaan 
voittajille erikseen. Tarkemmat kampanjan tiedot löytyvät osoitteesta: www.liiku.fi/talviliikkuja 
Lisätietoja liikuntapalveluista: nuoriso.liikunta@uusikaupunki.fi tai 050 383 5303. 
 

Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 15-17 
Vakka-Suomen Ladun sunnuntaiset maastopyöräilylenkit klo 15 alkaen. 
Lähtöpaikka on pingviinipuisto Ruokolanjärven rannalla.  
Maastopyörälenkille voi lähteä matalalla kynnyksellä ja ensikertalaisetkin 
otetaan erittäin mielellään reitille mukaan. Lenkeillä ajetaan sen mukaan, 
minkä tasoisia osallistujia on mukana. Vaatetus kannattaa valita sään 
mukaan ja kypärän käyttö on turvallisuuden vuoksi edellytys 
osallistumiselle. Myös suojuksien käyttö on suositeltavaa, esim. 
ajohanskat. Suomen Ladun/Vakka-Suomen Ladun tapahtumissa on 
voimassa tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus. Osallistujilla on 
suositeltavaa olla myös oma kattavampi tapaturmavakuutus. Lisätietoja: 
V-S Ladun pyöräilyohjaaja Timo Majuri 040 7427222 
tai https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/ 

 
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.  
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 

 
Merenneitopukuja vuokrattavana lapsille ja aikuisille tiistaisin ja 
sunnuntaisin klo 14-16. Lasten koot: 110-160 cm. Aikuisten koot: 
XS–L. Hinta: 5 €. Vuokraus ja maksu uimahallin kassalta. 
Hydrohex virtuaalivesijumppa. Tervetuloa testaamaan uintilipun 
hinnalla! Kalenteriin varatut ajat: tiistai klo 15.30-16.00, torstai klo 
17.00-17.45 sekä lauantai ja sunnuntai klo 14.00-14.30. 
 

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 
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Talviuintia Metsälehdon saunalla sunnuntaisin klo 16-18 
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki. 
Sauna on tilava ja antaa hyvät löylyt! Kulkureitti on suojattu osittain 
sulatusmatoilla ja matoilla liukkauden estämiseksi. Mukaan kannattaa varata pieni 
pyyhe jalkojen alle pukukoppiin, uintitossut tai sukat ja pipo tai muu päähine. 
Saunoessa nesteen nauttiminen on tärkeää, joten varaa myös juotavaa mukaan. 
Saunan lämmitys ja hoidetaan vuorotellen vapaaehtoisten voimin ja lämmittäjiltä 
ei peritä maksua (max. 2 hlö). Lämmitysvuoro tuntuukin kuin pieneltä 
sunnuntairetkeltä, kun varaa mukaan mieleiset eväät. Rannasta löytyy 
grillipaikka, ja pihapiirissä on grillikota. Tulethan paikalle vain terveenä ja huolehdi hyvästä käsihygieniasta! 
Saunamaksut: 5 €/aikuinen, 2 €/lapsi alle 12 v. Järj. Vakka-Suomen Latu. 
https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu. 

Talviuintia Haimion vapaasaunalla sunnuntaisin klo 15-18 
(saunalle saavuttava viim. klo 17)  
Haimio/Vapaasauna, Haimiontie 351, Uusikaupunki. Haimioon on matkaa 
noin 14 km Uudenkaupungin keskustasta. Talviuinnin kausimaksu 50 €/henk. 
tai kertamaksu 5 €/henk. Lämmitysvuorolla kausimaksu 30 €/henk. Jokisivun 
Nuorisoseura hoitaa ja ylläpitää Kalannin Haimiossa kahta saunaa sekä yleistä 
uimarantaa. Lisätietoja: Risto Runola puh. 040 7788111.  
 

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 
 

Hiunjärven luontopolku 
Hiunjärvi sijaitsee Uudenkaupungin keskustan pohjoispuolella ja on 
sijainnistaan huolimatta säilynyt rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi on 
pinta-alaltaan n. 12 ha, j osta noin kolmannes on umpeenkasvavaa rantaluhtaa. 
Hiunjärvi on maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii alueen kokoon 
nähden varsin monipuolinen linnusto. Luontopolun varrelta löytyy laavu ja 
lintutorni. Luontopolulle pääset lähtemään Saarniston koulun läheiseltä 
tunnelilta sekä myös Juolukkatien ja Otavakujan päästä. Tunnelilta on laavulle 
n. 1 km. Pisin lenkki tunnelilta n. 3,8 km ja lyhyempi n. 3,2 km. Juolukkatien 
päästä laavulle n. 0,7 km. Pisin lenkki sieltä n. 3,6 km ja lyhyt n. 1,4 km. Otavakujan päästä ovat lyhimmät 
reitit (2 yhtä pitkää) laavulle n. 1,4 km. Sieltä on pitkä lenkki n. 3,3 km ja lyhyt n. 2,8 km. Polku on merkitty 
maastoon oransseilla vinoneliöillä sekä lähtö- ja risteyspaikoissa sijaitsevilla kartoilla. 
 

Kasarmilahden esteetön luontopolku ja lintulava 
Kasarminlahdentie 8, Uusikaupunki (esteettömän reitin lähtöpiste), jossa 
isompi pysäköintialue. Esteetön luontolava ja -polku tarjoavat 
mahdollisuuden päästä turvallisessa ympäristössä metsään ja veden 
tuntumaan seuraamaan luontoa. Kasarminlahden alue on linnustoltaan rikas 
ja toimii myös muuttolintujen levähdyspaikkana. Kasarminlahti sijaitsee vain 
vajaan kahden kilometrin päässä kaupungin torilta. Esteetön luontolava ja-
polku tarjoavat hienot näkymät Kasarminlahdelle ja rantaniityille. Palvelut 
esteettömällä osuudella: luontolava, luontopolku, esteetön kompostikäymälä 
ja levähdyspenkkejä. Esteettömän osuuden lisäksi lintulavalta voi jatkaa 

halutessaan vaativampaa (ei esteetön) reittiä Kasarminlahden laavulle tai Vionpuhdin nuotiopaikalle. Reitti 
on mäkinen ja kulkee osin kallion päällä.  
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Uudenkaupungin museon mobiilioppaat 
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 

Pyhämaan kulttuuripolku mobiilioppaana 
Pyhämaan Kotiseutuyhdistys ry ja Uudenkaupungin museo ovat 
laatineet yhteistyössä uuden mobiilioppaan Pyhämaan kirkonkylän 
alueelta. Älylaitteella käytettävä opas esittelee Pyhämaan menneisyyttä 
kaikkiaan kahdeksan eri pysähdyspaikan avulla. Pyhämaan idyllinen 
kylämiljöö kutsuu aikamatkalle menneeseen. Millaista oli elämä luodolla 
entisaikaan? Miten kylämiljöö on muuttunut, vai onko se muuttunut? 
Oppaan avulla saa tietoa mm. Laihosen torpasta, Pyhämaan koulujen 
historiasta, kirkoista ja hautausmaasta, Myllynkallion mamsellimyllystä, 
laivanrakennuksesta ja kalastuksesta sekä Pyhämaan kaupoista. Mobiilioppaan käyttö on ilmaista ja se 
toimii älypuhelimella, tabletilla tai myös tietokoneella. Sen käyttöä varten ei tarvitse ladata erillistä 
sovellusta, vaan siihen pääsee normaalisti nettiselaimen kautta. Oppaaseen pääsee osoitteesta: 
https://tarinasoitin.fi/pyhamaa Aineistona on käytetty myös Pyhämaan perinnepiirin keräämiä vanhoja 
valokuvia. Kaikkiaan oppaassa on vanhoja valokuvia noin 30. 
Uudenkaupungin museolle Pyhämaan mobiiliopas on jo 12. Seinätön museo -opas. Kaikki museon 
mobiilioppaat löytyvät osoitteesta https://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo 

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 
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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. 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.  

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 ja ke klo 9.00-16.30  
ti, to ja pe  klo 9.00-15.00. 
 
 
Lisätietoja:   
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
Muutokset mahdollisia.  
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5333    
matkailu@uusikaupunki.fi  
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