
 
 
 
 
 

Iltahämärässä ma 12.11. klo 19:00 - 21:00 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34. Iltahämärässä on pohjoismaisen kirjallisuusviikon 
avaustilaisuus Uudenkaupungin kaupunginkirjastossa. Ääneenlukua, esitelmä, arpajaiset, kahvi-ja 
teetarjoilu. Kaikille avoin tilaisuus. Yhteistyössä Uudenkaupungin Pohjola-Norden, Vakka-opisto ja kirjasto. 
tuula-riitta.karlin@uusikaupunki.fi tai puh. 02 8414418. 

Perhekerhot klo 9:30-11:00 
13.11. Saarniston srk-koti, Pajusuontie 2, Uusikaupunki 
15.11. Ugin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, 2. kerros 
15.11. Kalannin srk-koti, Pyhän Olavintie, Kalanti 
16.11. Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti 
Kohtaamispaikka, jossa lasten ja aikuisten on mukava tavata toisiaan mehun ja kahvikupposen äärellä. 
Ohjelmassa on yhteistä tekemistä, vapaata tai teemoitettua keskustelua sekä eri tahojen vierailuja. 
Keskusteluteemat ovat lähellä arjen kysymyksiä: kasvatukseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen, 
jaksamiseen ja virkistymiseen liittyviä. Perhekerhoissa lapset ovat vanhempiensa vastuulla. Toisinaan 
lapsille ja aikuisille omaa ohjelmaa, jolloin aikuisilla on mahdollisuus omaan hengähdyshetkeen ja lapsilla 
on mahdollisuus leikkimiseen lastenohjaajien ohjauksessa. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. 
minna.rautanen@evl.fi, puh. 0503634140. http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi 
 
Merellinen ilta: Sisällissota saaristossa to 15.11. klo 18:00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 
Merelliset illat käsittelevät merenkulun historiaa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niiden päätteeksi on 
kahvitarjoilu. Merelliset illat järjestetään yhteistyössä merihistoriallisen yhdistyksen ja Vakka-opiston 
kanssa. Marraskuun merellinen ilta: Eero Auvinen ja Matti Jussila: Sisällissota saaristossa. 
Puh. 044 5255300. http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 

 
 
KENIA-Iltapäivä la 17.11. klo 14:00 
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, os. Koulukatu 6. 
Tervetuloa nojatuolimatkalle Keniaan! Tapahtumassa on 
mukana kenialaisia, jotka ovat muuttaneet 
Uuteenkaupunkiin ja uusikaupunkilaisia, jotka ovat asuneet 
Keniassa. Varsinaiselle nojatuolimatkalle meidät vie kolme 
upeaa suomalaisnaista, jotka ovat tehneet 
kehitysyhteistyötä Keniassa. Tervetuloa mukaan! 
jaana.vasama@tuglas.fi tai puh. 0505606328. 
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Alussa oli laulu-konsertti ti 13.11.2018 - Ke 14.11.2018 
Lasten Kuu - Marraskuun ohjelmaa 3-6-luokkien oppilaille. 
Tiistai 13.11.klo 9 Yhtenäiskoulu. klo 10 Hakametsä ja Saarnisto. klo 12.15 Pyhämaan koulu 
Keskiviikko 14.11. klo 9.15 Lokalahden koulu, klo 12.15 Kalannin koulu. 
Tässä hulvattomassa konsertissa Etnomusikologi Jutta Juurisävel ja keihäänheittäjä Teppo Läpy sukeltavat 
taikalaatikkoon etsimään laulamisen maailmanlaajuisia juuria! Mukana lauluja ja soittimia kuudesta eri 
maasta. Kulttuuriosuuskunta Uulu vierailee kouluissa ylläolevan aikataulun mukaisesti. Kesto noin 
45min.Vapaa pääsy! 
 
Kummallinen tarina -musiikkisatu ti 13.11.klo 18:30 - 19:30. 
Raatihuoneen sali, Rauhankatu 10. Musiikkisatu -ryhmä on kokoontunut piano-opettaja Sirke Ruikkalan 
ja viuluopettaja Teresa Sinisalon johdolla syyskauden alusta asti ja musiikkisatukonsertissa kuullaan 
ryhmässä työstettyjä sävellyksiä. Oppilaat ovat itse säveltäneet kappaleet, joita konsertissa kuullaan. 
Opettajat Ruikkala ja Sinisalo ovat kuluneen vuoden aikana osallistuneet Säveltämisen pedagogiikka -
kurssille, jonka innoittamana myös musiikkisaturyhmä on saanut alkunsa. Vapaa pääsy, tervetuloa! 
musiikkiopisto@laitila.fi, puh. p. 044 5256580. http://www.laitila.fi/vsmo 
 
Satutunti kirjastossa to 15.11. klo 9:30 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34. Satutunnit on suunnattu kaikenikäisille lapsille, alle 2 v. 
mielellään hoitajan tai vanhemman seurassa. Satutunnilla luetaan uusia tai eri teemoihin liittyviäkuvakirjoja, 
ja sinne kutsutaan myös vierailijoita.Kesto noin 40 min. kirjasto@uusikaupunki.fi  Puh. 050 569 1121. 
 
 
 
Satu Sopanen & Tuttiorkesterin 
juhlakonsertti su 18.11. klo 15:00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, 
Uusikaupunki.  
Iki-ihana Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri viettävät 
juhlavuottaan juhlakonserttikiertueen merkeissä! 
Nämä musiikin moniosaajat ja lastenlaulattamisen 
todelliset ammattilaiset ovat tuttuja niin Pikku 
Kakkosesta kuin konserttiareenoilta ympäri 
Suomen. Emma-palkitun yhtyeen ohjelmistoon 
kuuluu kymmeniä klassikoiksikin muodostuneita 
hittikappaleita, perinteisiä lastenlauluja 
unohtamatta. Tuttiorkesterin tavaramerkki on 
lumoavat musiikilliset tarinat sekä yhdessä 
laulamisen ja leikkimisen riemu. Konserttielämys tempaa mukaansa niin pienet kuin isommatkin kuulijat. 
Konsertissa kuullaan parhaat hitit ja yleisön suosikit! Tule mukaan laulamaan, leikkimään ja juhlimaan 
Satun ja Tuttiorkesterin kanssa! Esitys sopii kaikenikäisille. Liput 10 €, perhelippu 35 € (saman talouden 4 
henkeä).  Paikkoja rajoitetusti! Lippuja ennakkoon Yhteispalvelupiste Passarista, os. Rauhankatu 10 arkisin 
klo 9 - 16.30. Mikäli ovelle jää lippuja, myynti alkaa tuntia ennen esitystä. kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi. 
Puh. 050 420 5401. 
 

http://www.laitila.fi/vsmo
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Surullisen Hahmon ritarit Bar M'Ukissa pe 16.11. klo 22:00 alkaen 
Koulukatu 2, Uusikaupunki. https://www.facebook.com/surullisenhahmonritarit/ 
tiia.hatala@gmail.com, puh. 044 2422933. https://www.facebook.com/bar.muki/ 
 
Klamydia hotelli Aquariuksessa la 10.11.2018 
Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 
Liput 15 €. hotelli@hotelliaquarius.fi tai puh. 02 841 
3123.http://www.hotelliaquarius.fi. 
 
Ice breakers Bar M'Ukissa la 17.11. klo 22:00 
alkaen Koulukatu 2, Uusikaupunki. 
tiia.hatala@gmail.com, puh. 044 2422933. 
https://www.facebook.com/bar.muki/ 
 

Korisliigan ottelu Korihait – Pyrintö 
(Tampere) ke 14.11. klo 18:30 
Uusikaupunki 400 -areena/Pohitullin palloiluhalli, 
Pohjoistullitie 3.  
Lähde kokemaan Pohitullin huikea tunnelma ja 
kannustamaan kotijoukkue voittoon!  Liput: Aikuiset (yli 17v) 
17 € /15 €. Eläkeläiset ja opiskelijat 12€. Lapset (7-16v) 5€. 
* S-etukorttialennus. Ennakkolippuja myy Väriuki, 
Alinenkatu 19. Matsissa mukana uudistunut, säkenöivä Hai 
Five -tanssiryhmä, buffetit, fanituotteet ja monenlaista 
viihdettä!  https://web.facebook.com/events/2227546944155822/ 
 

 

Vain muutaman huijarin tähden la 17.11. 
klo 18.00 ensi-ilta Uudenkaupungin Teatteri, 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A. 
Televisiossa suuren suosion saanut Vain muutaman 
huijarin tähden on rakastetun maalaiskomediasarjan 
ensimmäinen osa. Kuusniemen kunta ja sen henkilöt ovat 
lähes kaikille tuttuja. Kuntaan on saatu uusi kirkkoherra 
Matias ja uusi kulttuurisihteeri Suvi, mutta tulokkaat eivät 
ole kunnan keskushenkiöiden Hakkaraisen, Kiisken, 
Kylmälehdon, eikä persoonallisen kanttori Piiparisenkaan mieleen. Kunnassa on meneillään jotain 
hämärää, josta tulokkaat pääsevät hieman jäljille, joten heidät pitää saada pois kunnasta. Lopulta kaikki 
käy hyvin ja rakkaus kukoistaa Kuusniemellä. Ohjaus Jari Luolamaa. Kesto 2h 20 min sis. 
väliajan.Käsikirjoitus: Heikki Luoma ja Jukka Mäkinen, sovitus Jari Luolamaa. Liput 17/20 €.  
https://www.uudenkaupunginteatteri.fi 
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Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna tiistaista perjantaihin klo 12-15. Ke 14.11. suljettu. 
Wahlbergin talon rakennutti 1870-luvun alussa uusikaupunkilainen tupakkatehtailija Fredrik Wahlberg. Nyt 
tämä entinen porvariskoti tutustuttaa 1800-luvun lopun asumiseen ja elämiseen. Uudenkaupungin 
kaupunginmuseona toimivan talon yläkerrassa on laaja merenkulkumuseo. 5.1. asti ”Kartsalla” –
uusikaupunkilaisnuorison vapaa-ajanvietosta 1950-1990 -luvuilla kertova näyttely. 
Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy.  
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 

 
Uudenkaupungin Automuseo 
Autotehtaankatu 11. Avoinna ympäri vuoden 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 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16. 
Katso ohjelmisto: http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
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Galleria-taidelainaamo Horisontti 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna tiistaista perjantaihin klo 13-17 ja lauantaisin klo 10-14 
Vapaa pääsy!  www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

Kastepukunäyttely 6.- 10.11. joka päivä klo 9-18. 
Uudenkaupungin seurakuntakeskus Koulukatu 6. 
Uudenkaupungin seurakunta ja Martat järjestävät yhdessä näyttelyn kastepuvuista, joissa osassa on 
kastettu lapsia useampikin sukupolvi. 
Jokaisen puvun mukana on siitä kertova pieni historiikki ja lyhyt esittelyteksti, josta selviää esim. puvun 
hankinta- tai valmistusvuosi, kastettujen määrä jne.  
Lisätietoja:Ugin Marttojen puheenjohtaja Vuokko Tyvi 050 535 3060 
tai vty(at)luukku.com ja seurakuntapastori Heli Nurmi 050-3634132 
tai heli.nurmi(at)evl.fi. 
https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat/2018-11-06/kastepukunayttely 
 
Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-15 sekä su 25.11. klo 11-15.  Su 25.11. asti 
Riitta Myllymäen taidenäyttely Satumaa. Näyttelyssä on esillä akvarelli- 
ja akryylimaalauksia sekä Lasten kuu - marraskuu -teemakuukauteen 
sopivasti satuaiheinen teoskokonaisuus tarinoineen. 
meku@pikkukylanpuoti.fi, puh. 0407084776. 
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 
 

Kulttuurikeskus Crusellin taidenäyttely 
Crusellin Liljelund-halli, Kullervontie 11 A 
Avoinna tiistai-perjantai klo 10-17 ja sunnuntai 12-16.  
Itsenäisyyspäivänä 6.12. suljettu. 
13.11.-12.12. Lapuan taiteilijaseuran näyttely ”Kiertoliikettä”.. 
Näyttelyn taiteilijat: Eija Kempus, Rauno Lepistö, Henna Mantere, 
Hanna Peltotupa, Minna Rajala, Kaisu Sadler, Teija Takala ja Sirpa 
Ulvila.Näyttelyn kuraattori Heta Kaisto. Vapaa pääsy. 
 

Sukupuolena ihminen -näyttely Galleria Kirjavassa  
1.-29.11. Uudenkaupungin kirjasto, Ylinenkatu 34. Avoinna ma-pe klo 10-19 ja la klo 10-14.  
Galleria Kirjavassa on marraskuussa esillä kiertävä Sukupuolena ihminen -näyttely.Sukupuolena ihminen -
projekti kertoo haastatteluin ja valokuvin, millaista on olla transihminen nykypäivän Suomessa: mitä 
sukupuoli tarkoittaa kenellekin, miten muut ihmiset suhtautuvat, mitä kukin toivoo ympäröivältä yhteisöltä. 
Emme voi puhua toisten äänellä, mutta voimme puhua heidän puolestaan niin, että heidän äänelleen tulee 
lisää tilaa.Projektiin on kuvattu ja haastateltu vuosina 2015 - 2017 transsukupuolisia ihmisiä eri puolilta 
Suomea eri elämäntilanteissa. Vapaa pääsy. kirjasto@uusikaupunki.fi, puh. 044 700 5382. 

http://www.facebook.com/rantagalleria/
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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. Myös Curling-rata. Avoinna joka päivä älykortilla klo 6-22. 
Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-18 ja viikonloppuisin klo 10-14.www.vahterusring.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 (Kuntosali 7.00). 
Ke 11.00 – 21.30. To 6.00 – 21.30 (Kuntosali 7.00). 
Pe 8.00 – 21.30. La ja su 12:00 – 17.30. Uintiaika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. 
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Kulttuuripolku-esite 
Matkailutoimistosta saa Kulttuuripolku-esitteen, jonka avulla kaupungin historiaan ja nähtävyyksiin voi 
tutustua omatoimisesti. Kulttuuripolku on noin neljän kilometrin pituinen historiallinen kävelyreitti, jonka 
varrella sijaitsevat useimmat keskustan matkailukohteista. 
 

Uudenkaupungin seurakunnan tapahtumat 
Löydät täältä: https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat 
 
 
 
 
 
 
 
  Lisätietoja:  

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10 
puh. 050 4205 329 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muita menovinkkejä: 
visituusikaupunki.fi 
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