
 

 

 

Korihait - korisliigan alemman jatkosarjan kotipelit 
Uusikaupunki Areenalla (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. 

Saavuthan otteluun oireettomana, huomioi käsihygienia ja etäisyydet, otteluissa on 
maskiedellytys.  
Ke 9.3. Klo 18:30 Korihait – Kobrat 
Pe 11.3. Klo 18:30 Korihait – Bisons Loimaa 
Pe 18.3. Klo 18:30 Korihait – Kataja Basket 
Pe 25.3. Klo 18:30 Korihait – Lahti 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. 
Liput: Aikuiset 17 € *. Eläkeläiset/opiskelijat 12 €. Lapset (7-16 v.) 5 €. 

Pysäköinti: Uusikaupunki Areenan parkkipaikat löytyvät ainoastaan jäähallin parkkipaikalta. Jäähallin 
parkkipaikka on osoitteessa Koulupolku 1 ja ajo parkkipaikalle tapahtuu Viikaistenkadun puolelta. 
Parkkipaikalta on noin 150 metrin kävelymatka pyörätietä pitkin kohti areenaa. 
HUOM. Uimahallin parkkipaikka on tarkoitettu ainoastaan uimahallin asiakkaille. 
Sisäänkäynti: Yleisö saapuu areenalle ”vanhan sisäänkäynnin” kautta eli purettavan Viikaisten koulun 
puoleisesta päädystä. Esteetön kulkeminen areenaan on rakennuksen entisestä pääsisäänkäynnistä, johon 
voi kulkea koulun etupihan kautta. 
 

Tapahtumajärjestämisen ilta - ohjeita ja neuvoja tapahtumien ja 
yleisötilaisuuksien järjestämiseen to 10.3. klo 18-20.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11A, Uusikaupunki. 
Kulttuurikeskus Crusellissa järjestetään ”Tapahtumajärjestämisen ilta”. Ilta on 
suunnattu seuroille, yhdistyksille ja yksityisille toimijoille, sekä kaikille 
tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä kiinnostuneille, jotta 
tapahtumien järjestämisen polku olisi selkeä ja tapahtumatarjonta kaupungissa 
herää pitkään jatkuneen koronajakson jälkeen jälleen eloon. 
Illan aikana kuullaan muun muassa kaupungin, poliisin ja pelastuslaitoksen 
edustajien neuvoja tapahtumien lupiin liittyvissä asioissa. Aikaa on myös 

 

http://www.korihait.fi/ottelut-ja-liput/


yhteiselle keskustelulle ja kysymyksille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sen järjestää Uudenkaupungin 
kulttuuripalvelut.  
Lisätietoja: Petri Hatakka, petri.hatakka@uusikaupunki.fi 
 

Yhteisvastuun puuhapäivä la 12.3. klo 13-15 

Puuhapäivä Uudenkaupungin kirkkopuistossa, kirkossa ja seuriksella. 
Maksuton tapahtuma. Erilaisia puuhapisteitä, poniajelua, makkaraa ja 
kaakaobaari. Vapaaehtoinen "kahviraha" yhteisvastuulle. 
Ehtoollishetket kirkossa klo 14 ja klo 15. 
Toteutuksessa mukana varhaiskasvatus ja nuorisotyö. 
Puuhapisteet 
Kirkko: (klo 13-14 ja klo 14.30-15) Valokuvasuunnistus, miniatyyrihiirien 
arvuuttelu "Mikä kirkon ammatti tai - toimitus on kyseessä?", kirkon 
takaosan leikkitila, kirkko auki myös omaehtoiselle rauhoittumiselle ja 
kynttilän sytyttämiselle. 
Kirkkopuisto: Poniajelua, kepparirata, tarjolla makkaraa, pillimehuja ja 
kaakaobaari, Seppo.io pelialustalle rakennettu toiminnallinen rasti. 
Seurakuntakeskuksessa 
Sali: Pikkuväen pomppulinna ja - temppurata. 
Nuorten tila: Avoimet ovet, tule tutustumaan syksyllä avattuihin uusiin tiloihin. Kahvi/tee tarjoilu, mukava 
sohva, biljardi ja pingis. 
Päiväkerhotila: Tule tutustumaan päiväkerhotilaan. Mukava sohva, leluja leikkimiseen ja pientä askartelua. 
Sopii myös lastenhoitotilaksi; käytettävissä mikro, wc ja vaipanvaihtoalusta. 

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

 
Santtion laiturilla talviuintia tiistaisin ja torstaisin klo 17-19 

Kalalokkikuja 14, 23500 Uusikaupunki. Uudenkaupungin kaupunki 
ylläpitää lämmitettyjä pukutiloja ja kulkureittejä. Autot jätetään uimarannan 
viereen auratulle pysäköintipaikalle. Pysäköintipaikalta matkaa talviuintipaikalle on 
n. 200 m. Lisätietoja: Avantouinti | Uusikaupunki.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. 

Haimion vapaasaunan talviuinti sunnuntaisin klo 15-18 
Haimio/Vapaasauna, Haimiontie 351, Uusikaupunki. Haimioon on matkaa 
noin 14 km Uudenkaupungin keskustasta. Talviuintia kera saunan, 
kausimaksu 30 € tai kertamaksu 5 €. Järjestäjänä Kalannin Jokisivun 
Nuorisoseura ry. Jokisivun Nuorisoseura hoitaa ja ylläpitää Kalannin 
Haimiossa kahta saunaa sekä yleistä uimarantaa. Vapaasauna on kaikille 
avoin ja se sijaitsee yleisen uimarannan yhteydessä. Talvella vapaasauna 
toimii avantouimareiden tukikohtana.  
Lisätietoja: Antti Luotonen puh. 0400 932 338. 
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Tasapainoiseksi rentoutustuokio sunnuntaisin klo 18-19 
Lokalahden koulun liikuntasali, Erkontie 57, Lokalahti. 
Avataan rintarankaa ja aktivoidaan palleaa. Tehostetaan näin hengitystä ja verenkiertoa. 
Vapaa hengitys liikuttaa 29 niveltä selkärangassa ja 171 niveltä koko rintakehässä. 
Stressi, arjen kuormitus ja krooniset kivut lisäävät merkittävästi riskiä pallean ja muiden 
hengitykseen liittyvien kehonosien vajaatoimintaan. 
Hengityselimistön vajaatoiminta taas heikentää palautumista ja paranemisprosesseja, 
heikentää verenkiertoa, nostaa verenpainetta, aiheuttaa ruoansulatusongelmia, tekee 
aivosumua ja muistiongelmia, heikentää ravinteiden imeytymistä ja hyödynnettävyyttä kehon tarpeisiin. 
Hengityselimistön tukokset ja vajaatoiminta lisäävät stressitasoja, lihaskipuja ja jumeja ja kroonisia kipuja -> 
oravanpyörä. Tervetuloa rohkeasti kokeilemaan! Olet lämpimästi tervetullut juuri sellaisena kuin olet! 
Hinta 10 €/henkilö. Lisätietoja ryhmän vetäjältä Jennica Vesola p. 050 5436 255. 
 

Merellinen ilta - Meren muisti to 17.3. klo 18-19.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  Merellisessä 
illassa raumalainen valokuvaaja Raimo Sundelin näyttää kuvia ja kertoo 
lounaisen saariston elämästä ja luonnosta. 
Sundelinilta on ilmestynyt Meren muisti -niminen kirja, joka on Raimo Sundelinin 
elämäntyön, tuhansien saariretkien kuvallinen dokumentti. Sundelinin 
vuosikymmenten aikana taltioimat kuvat paljastavat, miten lounaisen saariston 
elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat muuttuneet aikojen saatossa. Raimo 
Sundelin on taltioinut kuviinsa myös ihmisen toimintaa saaristossa 
jatulintarhoista ja kalamajoista vierasvenesatamiin. Näitä kuvia ja tarinoita Sundelin esittelee maaliskuun 
merellisessä illassa. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Merihistoriallisen yhdistyksen ja Vakkaopiston kanssa. 
Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen. Tilaisuudessa noudatetaan mahdollisesti voimassa olevia 
kokoontumis- ja hygieniaohjeita (maskisuositus). Tilaisuudessa on myynnissä yhdistyksen julkaisuja ja 
esitelmän päätteeksi on tarjolla kahvia. Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 
 

Kauppiaantalon Wanhanajan Popup -Kaffesalonki su 13.3.  ja su 27.3. klo 12-15 

Kauppiaantalo, Alinenkatu 16 (käynti pihalle vain Kuvalan viereisestä portista), Uusikaupunki. 
Tervetuloa nauttimaan Kaffesalongin upeasta tunnelmasta sekä erilaisista 
suolaisista ja makeista herkuista haudutetun teen ja tuoksuvan kahvin kera! 
Paikkoja on isossa salissa noin 20 hengelle, ja pöytiä on erikokoisille seurueille 
niin, että kaikki istuvat mukavan väljästi. Runsaan iltapäiväkahvipuffetin hinta on 
14 €/hlö. Neljän hengen seurueelle kaverihinta on 50 €. 
Muistathan että Kaffesalonkiin tulee varata paikat etukäteen joko FB-viestillä 
tai puh. 041-4861942. Voit myös lähettää sähköpostia 
vanhavaentupa@gmail.com      https://www.facebook.com/kauppiaantalo 
 

Luovien ihmisten vertaistukiryhmä torstaisin kerran kuussa klo 17.30-19 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.   
Luovien ihmisten vertaistukiryhmä kokoontuu keväällä 2022: - To 31.3., to 21.4., to 12.5. ja to 2.6. 
Kaipaatko innostusta, tukea tai yhteistyökumppaneita omiin luoviin projekteihisi? Tai haluatko vain tulla 
nauttimaan muiden ihmisten seurasta kulttuuriaiheisten keskustelujen parissa? Uudenkaupungin 
kulttuuripalvelut järjestää kolmen viikon välein kokoontuvan Luovien ihmisten vertaistukiryhmän. Täällä 
eri taidemuotojen harrastajat voivat jakaa ja kehittää ideoitaan, inspiroitua toinen toisistaan, sekä pohtia 
syntyjä syviä. Ryhmän tarkoituksena on auttaa osallistujia viemään itselleen tärkeitä hankkeita loppuun 
saakka. Mukaan voi tulla, vaikket kokisikaan suunnittelemiasi taiteellisiksi. 
Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille, ja siellä voi vierailla niin usein tai harvoin kuin itselle sopii. 
Lisätietoja: Kulttuurituottaja Joni Pietiläinen, puh. 040 848 6404, joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 
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Maarit Hurmerinta -duo pe 11.3. klo 19.00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Maaritin ura esiintyvänä artistina käynnistyi jo 1972 – ja se on kantanut vahvana 
peräänantamattomuuden, hienojen kappaleiden ja Äänen ansiosta. Maarit ja Sami 
Hurmerinta ovat pariskunta, jonka tekemisessä ja elämässä näkyy voimakas rakkaus 
musiikkiin ja tekemisen into. 
Hurmerintojen uralle mahtuu käsittämätön määrä loistavia kappaleita ja lukuisia hittejä 
Jäätelökesästä Toiset tytöt, toiset pojat -kappaleeseen. Ne saivat jatkumoa vuonna 2019 ilmestyneellä 
levyllä. Sumuinen puutarha -nimeä kantava albumi on Maaritin yhdeksästoista studioalbumi. 
Liput 29,50 €. Lippuja ennakkoon Kulttuurikeskus Crusellista ja 
osoitteesta: https://www.lippu.fi/event/maarit-hurmerinta-duo-kulttuurikeskus-cruselli-14504631/ 
Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai p.050 4205 401. 
 

Elävän musiikin paluu - Sunny Side Swing Band -konsertti la 26.3. klo 18.00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 

Elävä musiikki tekee tänä keväänä paluuta konserttisaleihin ja 
keikkapaikoille. Naantalilainen Sunny Side Swing Band on big band, jonka 
tyylilajit ulottuvat jazzin eri lajeista popin ja rockin kautta iskelmään. 
Ohjelmistomme käsittää niin kotimaista kuin ulkomaista musiikkia. Vuonna 
2010 perustetussa orkesterissa on parikymmentä taitavaa soittajaa 
pääasiassa Turun seudulta. Kokoonpanoa johtaa Samuli Nieminen. 
Konsertin laulusolisteilla on juuret Vakka-Suomessa. Matti Mäntylä on 
kotoisin Kalannista, hänen tyttärensä Susanna Mäntylä asuu Vehmaalla, ja Ritva Setälä on kotoisin 
Laitilasta. 
Konsertin kappaleista big band -musiikkia puhtaimmillaan edustaa Chattanooga Choo Choo. Pop-hiteistä 
kuullaan ABBA:n Waterloo, Beatlesin Norwegian Wood ja TOTO:n Africa originaaleista virkeästi 
poikkeavina sovituksina. Kappale Americano tuo konserttiin lattarirytmejä ja New York, New York 
sinatramaisia soundeja. 
Konsertin kesto on n. 2 tuntia sisältäen väliajan. Väliajalla kahvitarjoilu. Ovet aukeavat klo 17.00. 
Liput ennakkoon 20 €/kpl Uudenkaupungin palvelupiste Passari, Rauhankatu 10. 
Lippujen varaukset ja myynti myös puhelimitse p. 050 533 744 /Matti. 
Ryhmille 10 henkeä tai enemmän 15 €/kpl. Ovelta ennen konserttia 25 €. 
Lisätietoja: https://www.facebook.com/events/488699539329664?ref=newsfeed 

 
Iltamusiikit ja Hiekka-konserttisarjan tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 
Koronatilanteen vuoksi rajoitamme yleisömääriä ja teemme mahdollisuuksien mukaan 
konserttitaltiointeja somekanavillemme. 
Konserttien sisältö rakentuu lähinnä oppilaiden harjoittelemasta ohjelmistosta, ja sen 
esittäminen konsertissa on osa musiikkiopisto-opintoja. Konserteissa esitetään 
monipuolisesti eri tyylisiä kappaleita, jotka tukevat kunkin oppilaan sen hetkistä opinnoissa 
etenemistä. Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy. 
Lisätietoja: jasmin.lahti@laitila.fi ja puh. 044 525 6580 
https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/vakka-suomen-musiikkiopisto/ 

Kulttuurikeskus Cruselli, Crusell-Sali, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki 

To 10.3. klo 19-20, Yhteislopputyökonsertti – Vanla Aitta & Essi Wahlbäck 

Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, Uusikaupunki 

Pe 11.3. klo 19-20, Kitaristien konsertti  
Vakka-Suomen musiikkiopiston opiskelijat esittävät erilaisia kappaleita orkesterissa ja sooloina. 
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Kuvala, Alinenkatu 16, Uusikaupunki. 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 

 

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. Perusnäyttelyn 
lisäksi museotalossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. 
Edellytämme asiakkailtamme kasvomaskin käyttöä ja rajoitamme tarvittaessa asiakasmäärää 
museon tiloissa. Tulethan museovierailulle vain terveenä ja oireettomana. 
Pääsyliput (aikuiset 5 €/Museokortti/Smartum/Edenred/ePassi). Ryhmävierailujen osalta tiedustelut 
museon toimistosta 044 3515447. 
Tietopalvelu-, kokoelma- ja arkistoasioissa on hyvä ottaa yhteyttä ennakolta museon henkilökuntaan 
puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät täältä.  

Menneen ajan talvitouhut -mobiilisuunnistus su 13.3. asti 
Mitä uusikaupunkilaiset touhusivat ja miltä kaupunki näytti aikana ennen 
aura-autoja ja kausivaloja? Voit pelata Uudenkaupungin museon 
tuottamaa peliä, jossa yhdistyvät historiasta oppiminen, ulkoilu ja 
liikunta. 
Menneen ajan talvitouhut -suunnistus on Seppopeli-alustalle tehty 
mobiilipeli, jota pelataan Uudenkaupungin keskustan alueella kulkien, 
puhelinta tai tablettia apuna käyttäen. Peli on avoinna pelattavaksi 
13.3.2022 asti. 
Lähtöpaikka on Leijonapuiston korkein kohta. Pelissä on kahdeksan 
numerojärjestyksessä kierrettävää tehtävärastia. Reittijärjestys löytyy sovelluksen kartasta (seuraava rasti 
näkyy sovelluksen kartassa tummempana) tai paperikartasta, johon rastit on numeroitu. Paperikartan voi 
tulostaa tästä tai hakea Passarista (Rauhankatu 10, avoinna ma-pe 9-15) tai Wahlbergin museotalosta 
(Ylinenkatu 11 ti-pe 12-15). 
Jokaisella suunnistuksen rastilla on tehtävä, joka aukeaa pelialustalla, kun pelaaja on tarpeeksi lähellä 
rastia. Pelaajan tulee siis mennä ensimmäisen rastin kohdalle Leijonapuistoon, kirjoittaa nettiselaimeensa 
osoite play.seppo.io, ja kirjautua sivustolle pelaajana. Suunnistamaan päästäkseen pelaajan täytyy vielä 
näppäillä pelikoodi 129D5F. Puhelimen tai tabletin sijaintitiedot tulee olla käytössä, jotta peli toimii. Itse 
maastossa ei ole merkkiä rastista, vaan löydät rastin, kun kuljet mobiililaitteella kartan osoittamaan 
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kohtaan. Leijonapuiston ensimmäisen rastin jälkeen kierrä rastit numerojärjestyksessä. Rasti, joka on 
suoritusvuorossa, näkyy kartalla tummempana. Saat avattua tehtävärastin pelialustalla, kun olet fyysisesti 
tarpeeksi lähellä sitä. Kun olet pelannut pelin, voit kahdeksannella rastilla lähettää yhteystietosi museolle ja 
näin osallistua arvontaan. Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  tai puh. 044 351 5447.   
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

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.  
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 
 
 
 

Syitä tutkien - Jussi Soinin puureliefejä  
Runokulman Galleriassa 9.3.-2.4. 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke-to 16-19 ja la 11-15 sekä 
sopimuksesta. Jussi Soinin puureliefien näyttely Syitä tutkien näyttelyn avajaiset 
tiistaina 8.3. klo 18.00. Tilaisuus on kaikille avoin. Soini on monipuolinen puukäsitöiden 
alan ammattilainen ja Syitä tutkien on hänen ensimmäisen taidenäyttelynsä. Tervetuloa!  
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

Galleria-Taidelainaamo Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13.  
Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä! Esillä uusikaupunkilaisten ja vierailevien 
taiteilijoiden teoksia. Gallerian lisäksi taidelainaamosta voi hankkia edullisella kk-
hinnalla teoksia kotiin. Maaliskuun taiteilijana on Valto Vaalikivi. Hänen uusimmat 
teoksensa täyttävät gallerian salin yhden seinän. Kuvassa Valto Vaalikiven teos "San 
Lorenzon fasadia". "Lähes 100 teosta" -näyttely jatkuu osin hieman vaihtuneena 
maaliskuun loppuun. Gallerian tiloihin on ripustettu näytille noin sata teosta, jolla 
halutaan painottaa erityisesti taidelainaamotoimintaa. Lisätietoja: 
www.facebook.com/rantagalleria/ 

Kulttuurikeskus Crusellin näyttelyt  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Näyttely avoinna ma-ke klo 10-16, to 10-
18 ja pe 10-16 sekä aina, kun kulttuurikeskuksessa on muita yleisötapahtumia.  

Invisible Horizons - Riin Pallon & Kairi Orgusaar ti 22.3. asti 
Invisible Horizons näyttelyssään taiteilijat Riin Pallon ja Kairi 
Orgusaar esittelevät maalauksiaan viimeisen kahden vuoden ajalta. 
Molemmat taiteilijat ovat kotoisin Raplasta, pienestä virolaisesta 
kaupungista, jossa he ovat jo 10 vuoden ajan pyörittäneet paikallista 
nykytaiteen keskusta, järjestäneet tapahtumia ja opettaneet kursseilla.  
Riin Pallon: Maalaukseni ovat matkoja runollisten maisemien läpi - 
ne ovat suunnattomia avaruuksia, joissa on tilaa ajatella. Jos katselet 
niitä sydämelläsi, siveltimenvedot kankaalla voivat johdattaa sinut 
kauas vuorten ja merten luo, jossa odottavat näkymättömät horisontit 
tai tunteiden pyörteet. 
Kairi Orgusaar: Otan Suomeen mukaani teossarjan, joka keskittyy lempinaistaiteilijoihini. Maalaukset ovat 
sielukuvia, jotka rajaavat yksityisen ja läheisen alueen - sisäisen kosmoksen. Minua on innoittanut kolme 
naista: Tove Jansson, Georgia O'Keeffe ja Frida Kahlo. 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
http://www.facebook.com/rantagalleria/


Jokainen maalaus sisältää yksityiskohtana pienen potretin, mutta muu teoksen pinta pyrkii kuvaamaan 
henkeä tai tunnetta, joka kuuluu tälle henkilölle. Ehkäpä joku liittää ne Meksikon autiomaan karuun 
kauneuteen tai loputtomaan voikukkapeltoon, joka sulautuu mereen pohjolan keväässä. 
Abstraktit maalaukseni voi nähdä mielenmaisemina. 
Näyttelyä on ollut tukemassa Raplan kunta ja Raplamaan Kuntien Kehitysrahasto. 

Vakkaopiston aikuisten taidenäyttely pe 25.3.-ke 13.4. 
Aikuisten kevätnäyttely koostuu konkaritekijöiden ja juuri taiteeseen 
hurahtaneiden parhaimmista taidonnäytteistä. Tekniikoina pääasiassa 
öljy-, akryyli- ja vesivärit. 
Näyttelyn aukioloajat päivittyvät näyttelyn lähestyessä. 
Kuvan maalaukset: Kyösti Hallikainen ja Liisa Palmu. 
 

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. Suljettu 22.12.21-7.1.22. 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 Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
 
Uudenkaupungin Teatteri ja Uudenkaupungin Kaupunki haluavat ilahduttaa kaupunkilaisia 
ilmaisella teatterilla – näytelmän nimi on Köyhdyttyäsi olet kuningas! 
 

Köyhdyttyäsi olet kuningas -näytelmä on kuuden hengen 

hervoton hupailu ihmisen tyhmyydestä ja herkkäuskoisuudesta. 
Kuuden näyttelijän voimin luodaan huikea teatterielämys, jossa on 
vauhtia ja vaarillisia tilanteita, mutta ennen kaikkea hervotonta 
komediaa. 
Näytelmä sijoittuu keskiajan Italiaan, jossa kiertävät teatteriseurueet 
kiersivät viihdyttämässä kansaa. Näytelmän teatteriseurue kohtaa 
aluksi ongelmia virkavallan kanssa. Virkavalta kuitenkin lämpenee 
teatteritaiteelle ja päätyy lopulta jopa itse näyttämölle. Yllättävän 
tilauskeikan takia teatteriseurue pääsee esittämään elämänsä 
esityksen ja samalla nähdään teatterin parantava vaikutus. Tule ja 
näe kuinka komeljantterit viilaavat linssiin oikein olan takaa! 
IKÄSUOSITUS 10 V. 
Esitykset: la 19.3. klo 13 ja klo 15, ti 22.3. klo 19, ke 23.3. klo 19 ja to 23.3. klo 19. 
Näytelmän kesto on 45 min. 



Lippuja noudettavissa: Teatterista, Kullervontie 11, ma-to klo 9-17 ja Matkailutoimistosta, Rauhankatu 10, 
ma-pe 9-15. 
Liput ovat ilmaisia, mutta halutessasi voi maksaa lipusta haluamansa summan. Teatterilla on 

keräyspisteitä, joihin voit laittaa käteistä tai sitten maksaa teatterin tilille jotakin. Varat menevät ilmaisen 

lastenteatterin tekemiseen. 

 

Tyttö ja varis 
Näytelmä keski-ikäisestä, syrjäytyneestä, Säde-nimisestä naisesta. 
Raadolliset elämänvaiheet ovat jättäneet häneen jälkensä mutta 
eivät ole onnistuneet lannistamaan positiivista elämänasennetta. 
Säde tutustuu yllättäen eläkeläisrouva Armiin ja saa puolipäiväisen 
siivouspestin Valkeesta Pesukarhusta, jossa työpariksi tulee Jarde. 
Näin Säde kertoo Jardesta: “Aika nuori, melkeen poika. Vois tehdä 
mitä vaan, mutta haluaa siivota. Sille tää siivous kuulemma antaa 
sitä vapautta sitte tehdä mitä vaan. Jarde kuuntelee jatkuvasti kuulokkeilla. Siinä mielessä se ei paljon 
puhele. Mutta se ei ole mykkä painavasti. Semmosen aina erottaa. Kun ihmistä vaivaa joku tai on töykee. 
Semmonen on painavaa. Jarde ei oo töykee. Eikä sitä vaivaa mikään. Jarde on relax. Se tykkää mun 
sämpylöistä, kun se ei aamusin itte kerkee.” Tyttö ja Varis on tragikomedia, joka on tehty lämpimällä 
elämänasenteella, suurella sydämellä ja avaralla katseella.  

Teksti Sirkku Peltonen  Ohjaus Jari Luolamaa 
Rooleissa: Annikka Hallikainen, Santtu Käkönen, Jari Luolamaa, Tiina Luolamaa 

Esitykset: maaliskuu ti 29.3. ja ke 30.3. klo 19, huhtikuu ti 5.4., ke 6.4. ja pe 8.4. klo 19. 
Kesto 2 h 15 min väliajan kanssa. 

Liput 20 € (sis. käsittelymaksun), opiskelijat 10 € (sis. käsittelymaksun), ryhmälippu 18 € (väh. 16 hlö). 
Lippuvaraukset: Teatterin toimisto p. +358 2 8451 5440 tai sähköposti: 
toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi.   
Ti – pe klo 9.00 – 13.00 pyhäpäivät pois lukien.  
Ryhmävaraukset (yli 15 henkilöä) sekä pyörätuolipaikat varataan pelkästään Uudenkaupungin teatterin 
lipunmyynnistä. Ryhmälipun hinta on 18 € (sis. käsittelykulut). 
Väliaikavaraukset pystyt tekemään KALENTERI/LIPUT sivun kautta valitsemalla sieltä kyseisen esityksen, 
johon olet tulossa. 
 
 

 
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 
 
 

 
 
 
 

https://uudenkaupunginteatteri.fi/kalenteri/
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.  

http://www.vahterusring.fi/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ctrlreality.ukiar
https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1
https://visituusikaupunki.fi/UkiAR
https://visituusikaupunki.fi/sites/default/files/dokumentit/Kulttuuripolku%202020.pdf
http://www.visituusikaupunki.fi/sites/default/files/palveluiden-kuvat/Kulttuuripolku_kartta.pdf


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 

http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
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 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
http://www.visituusikaupunki.fi/


 
 
 
 
 

 


