Uudenkaupungin tapahtumat
3.-9.7.2017
Viikon tapahtumat
Tiistaina 4.7. 13:00-14:30 Hautausmaan kertomaa -kävelykierros
Kesäinen kävelykierros Uudenkaupungin Sannon hautausmaalla. Uudenkaupungin museon järjestämällä
kierroksella kuullaan yleistietoa hautausmaan historiasta ja tiettyjen hautamuistomerkkien ja haudattujen
tarinoita. Tällä kierroksella pysähdytään erityisesti joidenkin uusikaupunkilaisten taiteilijoiden haudoille.
Opastettu hautausmaakierros lähtee siunauskappelin edestä klo 13.00 ja kierroksen kesto on noin 1½ tuntia.
Kierrokselle ei tarvitse ilmoittautua ja se on ilmainen.
Uudenkaupungin hautausmaa, Kalannintien ja Autotehtaankadun kulmassa
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/hautausmaan-kertomaa

Torstaista sunnuntaihin 6.-9.7. Natural High Healing Festival
Natural High Healing Festival on päihteetön festivaali. Luovuuden, vapauden ja sydämen festivaalina olemme
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia. Olemme yksinkertaisesti Rakkauden asialla - voisiko parempaa
olla?
Narvinlinna, Nopperlantie 1
Liput: 65 € - 120 €
http://naturalhighfestival.fi/fi/koti/

Lauantaina 8.7. 11:00-16:00 Lokalahden suvipäivät
Lokalahden Suvipäiviä vietetään jo 36. kerran! Markkinatori ja ohjelmaa ohjelmalavalla.
Huutokauppa, Taikuri Marko Poskiparta, Marttojen ja kutojien näyttelyt, koulun vanhempainyhdistyksen kahvio
Paanulassa, arpajaiset, jossa pääpalkintona Jopo ja päivän kruunaa 400 ilmapallon lähettäminen taivaalle!
11:00 Torimyynti alkaa
11:30 Juontaja Jarkko Kupiainen aloittaa ohjelmalavalla
12:00 Avajaiset ja lipunnosto, puheenjohtajan tervehdys, markkinainfot, suvipäiväpuhe
13:00 Taikuri Marko Poskiparta esiintyy
13:30 Huutokauppa
14:00 Lokalahden Lokki 2017
14:30 Taikuri Marko Poskiparta esiintyy
15:00 Arpajaisten pääpalkinnon arvonta
15:30 Uki-400: 400 ilmapalloa päästetään taivaalle
15:45 Karaoketanssit ohjelmalavalla
Lokalahden kirkonkylä
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/lokalahden-suvipaiva-2017

Perjantaista sunnuntaihin 7.-9.7. Luodolla Tuulee
Perjantaina 17:00 alkaen, lauantaina 10:00 alkaen ja sunnuntaina 8:00 alkaen
Vuosittain järjestettävä 3-päiväinen kesätapahtuma. Ohjelmassa niin uutta kuin vanhaakin. Tervetuloa mukaan
viihtymään ja tapaamaan tuttuja!
Perjantaina ohjelmassa muun muassa: muotokuvamaalausta, tehtäväkävely, metsästyssimulaattori, arpajaiset
ja karaoketanssit. Lauantaina puolestaan onkikilpailua lapsille, siikasoppaa, ratsastusta, sokkomelonnan PM-kista
ja terassikaraoke. Sunnuntainan näyttelyitä, luentoja, keppis Grand Prix, frisbeegolfkisa ja kesäteatteria.
Pyhämaan tori, Pirtti, Telakanranta, Nuorisoseuranatalo, uhrikirkko, koulu ja frisbeegolfrata
http://pyhamaa.fi/pyhamaan-tapahtumat/luodolla-tuulee/

Sunnuntaina 9.7. 18:00 Kanteleduo Makiko Oba ja Marja Turu
Konsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Pyhämaan kirkko, Kirkontaustantie 15
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/konsertti-pyhamaan-kirkko

Toistuvat tapahtumat
Uki 400 -kaupunkijuna
Tiistaista lauantaihin 27.6.-1.7.
Lähdöt Pakkahuoneelta. Pysäkit: linja-autoasema, Myllymäki, Golf-ravintola ja Wanha Kaupunginportti.
Ajot ti-pe klo 11, 12, 13, 14 ja 15 sekä la klo 10 ja 12.
Hinta: 5 €/aikuinen 2,50 €/lapsi. Liput suoraan junasta.
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/uki-400-kaupunkijuna

Myllymuori jahtaa Mokeponeja
Tiistaina 4.7. ja torstaina 6.7. 11:00-12:30
Myllymuorin älyhipaisulaitteeseen (jotkut sanovat sitä älypuhelimeksi) on ilmaantunut aivan uusi hieno peli
Mokeponi. Pelin avulla etsitään kaupungin eri nähtävyyskohteista Mokeponeja. Sitä, mistä peli on ilmaantunut,
on täydellinen mysteeri. Hauskan retken tuoksinnassa (kesto 1,5 h) syödään myös eväät, lauletaan ja räpätään
muorin uusinta hittiä, Mokeponi-räppiä.
Hinta: 8 € (alle 2 v. ilmaiseksi)
Lähtö Vaakahuoneelta, Rauhanaktu 10
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/myllymuori-jahtaa-mokeponeja-tiistaisin-ja-torstaisin-2017

Opastettu kävelykierros
Keskiviikkona 5.7. 14:00-15:30
Tule mukaan opastetulle kävelykierrokselle! Auktorisoidun matkailuoppaan avulla tutustutaan kaupungin
mielenkiintoiseen historiaan ja nykypäivään.
Hinta 5 €
Lähtö Pakkahuoneen vierasvenesatamasta
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/opastettu-kavelykierros-keskiviikkoisin

Mansikkakarnevaalit Pakkahuoneen iltatorilla
Keskiviikkona 5.7. 16:00
Iltatorilla myytävänä paikallisten tuoreita tuotteita mm. mansikkaa ja kasviksia.
Esiintyjänä Tango Del Norte.
Lastensatamassa Kirkkomuskari - Musiikkihetki kirkossa. Lähtö leikkikentältä klo 16.50.
Pakkahuoneentori
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/mansikkakarnevaalit-pakkahuoneen-iltatorilla
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/lasten-satama

Urkuvartti
Torstaina 29.6. 12:00
Urkumusiikkia Uudenkaupungin Uudessa kirkossa noin 15 min ajan.
Tämän jälkeen mahdollisuus tutustua urkuihin kanttorin johdolla.
Uusi Kirkko
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/kesainen-urkuvartti-uudessa-kirkossa

Tul toril -lomatori
Lauanataina 1.7. 9:00-13:00
Torilla nautitaan lomatunnelmasta ja esittelyssä on Uudenkaupungin lomakohteita.
Lomatorilla mukana myös Uudenkaupungin Vesi esittelemässä toimintaansa ja kertomassa historiastaan.
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/tul-toril-lomatori

Pihakirppis ja ohjelmaa - Lepäisil päi
Sunnuntaina 2.7. 12:00-15:00
Tul myymä tavaroitas. Paikka ilmane, tai ostama hyvää kamaa, tai kuluttama muute vaa aikkatas maal.
Buffet.
Tänä sunnuntaina ohjelmassa: Lauleta yhdes
Suuntaa Urholantie 28, noin 10 km Lepäisil päi.
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/pihakirppis-ohjelmaa-lepaisil-pai

Ravintoloissa tapahtuu
Ravintolamakasiini 1617
5.7. Lauri Ketonen & Petri Hatakka

Ravintola Kahveli
6.7. Kalle Klotz, Susannan Pihlaja & Pete Haapasalo

Cafe & Bed Ranta
4.7. alkaen aina tostaista sunnuntaihin Avotulella valmistettua pitsaa Italialaiseeen tapaan
8.-9.7. Muksubailut
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/muksubailut-cafe-rannassa

Bistro Bay
8.7. Ukentleman

Risteilyt
Hylkyretki
Tiistaisin 27.6. 17:00-19:00
Monia myrskyisiäkin merimatkoja nähneiden alusten hylyt saavat mielikuvituksen laukkaamaan. Uudenkaupungin
edustalla, keskellä Suomen kauneinta saaristoa, on useita matalanveden hylkyjä, joita pääset katsomaan helposti
veneestä tai pinnan alta veneen viistokaikuluotaimella.
Hinta: 30 €/aikuinen, 25 €/lapsi (alle 13 v.)
Liput varattava viimeistään edellisenä päivänä
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/hylkyretket-matka-uponneiden-purjealusten-maailmaan

Torstaivisaristeily M/s Kertulla
Torstaisin 18:30-20:30
Kertun torstaivisa vie merelle viihtymään ajankohtaisten tietokilpailukysymysten parissa. Joukkueittain tai
yksilöinä käytävässä visassa on 15 kysymystä maalta ja mereltä. Tietovisan aikana kuunnellaan myös merisää. M/s
Kertulla torstaivisamenu ja paikallispanimoiden huurteisia herkkuja.
Ei pääsymaksua, ei tarvitse varata etukäteen
Lähtö Uudelta Möljältä
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/ms-kertun-torstaivisaristeily

Kolmen salmen risteily Tiftö V:llä
Torstaina 6.7. 19:00-21:00
Risteily kulkee nimensä mukaisesti Uudenkaupungin suojaisilla lähivesillä, läpi kolmen salmen, Pikku-Puntarin,
Ison Puntarin ja Syväsalmen. Kolmen salmen risteilyllä voit kuulla mitä on tapahtunut kaupungin lähivesillä sen
400-vuotisen taipaleen varrella.
Tänä perjantaina mukana Folkström, mies ja kitara takaa tunnelmallisen ja tyylikkään elämyksen.
Hinta: 20€/hlö, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi
Paikat varattava viimeistään kaksi päivää ennen risteilyä Mikael Renholmilta: 0500-911345, tiftovene@gmali.com
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/tifto-v-kolmen-salmen-risteilyt-2017

Piraattiperjantai - merirosvoristeily aikuisille
Perjantaina 7.7. 10:30-18:30
Aikuisten hilpeä perjantai-illan risteily kaljaasi Olgalla toimii railakkaana tunnelman nostattajana upeassa
kesäillassa. Musiikki soi ja baari on auki.
Hinta: 40 € sis. tervetuliaismaljat ja pikkusuolaista
Risteilyt varattava viimeistään risteilyä edeltävänä päivänä
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/piraattiperjantai-merirosvoristeily-aikuisille

Kaljaasi Olga risteilee Katanpäähän
Lauantaisin ja sunnuntaisin 10:30-18:30
Löydä saariston kätketty helmi! Katanpään mielenkiintoiset linnoitukset tykkeineen, upea luonto ja jännittävät
kivilouhokset houkuttelevat eri-ikäisiä kävijöitä.
Hinta: 58 €/aikuinen, 28 €/lapsi (4–12 v.).
Risteilyyn sisältyy edestakainen laivamatka, lounas menomatkalla laivassa sekä opastettu kierros linnakesaarella.
Risteilyt varattava viimeistään risteilyä edeltävänä päivänä
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/katanpaan-linnakesaarelle-kaljaasi-olgalla

M/s Kerttu risteilee Isoonkariin
Keskiviikosta sunnuntaihin 10:30-17:30
M/s Kertun kesäisellä meriristeilyllä Isoonkariin näet kuinka maisema muuttuu tunnelmalliselta
Kaupunginlahdelta ensin suojaisen sisäsaariston ja karumman rannikkovyöhykkeen kautta lopulta avomereksi – ja
takaisin. Aikaa saarella on noin 4 tuntia, jonka aikana ehtii osallistua opastetulle kierrokselle, kiivetä majakkaan,
pulahtaa uimaan, rapsuttaa lampaita ja nauttia pullakahvit idyllisellä kesäterassilla!
Hinta: 59 €/aikuinen, 25 €/ lapsi 4-12 v, alle 4 v. maksutta.
Hinta sisältää merimatkat, lounaan ja opastetun saarikierroksen Isossakarissa sekä sisäänpääsyn majakkaan.
Lippuvaraukset: www.isokari.fi, puh. 040 1866 350, neuvonta: Uudenkaupungin matkailutoimisto.
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/isokarin-kesaristeily-ms-kertulla

Teatterit
Loma
Tiistaina 4.7. 19:00
Keskiviikona 5.7. 19:00
Hilpeä komedia meistä suomalaisista lomalla. Risto Jarvan, Kalervo Kukkaisjärven ja Jussi Kylätaskun
elokuvakäsikirjoituksen LOMA pohjalta käsikirjoittaneet ja ohjanneet Raija ja Pentti Nokkala.
Pankkivirkailija Aimo Niemi eroaa vaimostaan ja siinä lähtiessä sekä matkaliput että matkalaukut vaihtuvat
vaimon kanssa. Aimon tarkoitus on matkustaa talviolympialaisiin, mutta liian myöhään hän huomaa olevansa
lentokoneessa, joka on matkalla Rodokselle.
Esityspaikka: Lentävän lokin kesäteatteri, Suukarintie 2.
Liput: 16 €/15 € (eläkeläinen, opiskelija, ryhmät).
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/loma-teatteriryhma-lentava-lokki

Täydelliset häät
Tiistaina 4.7. 19:00
Torstaina 6.7. 19:00
Sunnuntaina 9.7. 15:00 ja 19:00
Pyhämaan suviteatterin kesän 2017 produktion ensi-ilta.
Miten monella tavalla häät voivatkaan ihmistä liikuttaa? Ovet saavat kyytiä ja väärinkäsitykset seuraavat toisiaan.
Mutta kuka lopulta nai ja kenet?
Esityspaikka: Pyhämaan Suviteatteri, Pyhämaantie 1076
Liput 16 €/9 € (ennakkoon 15,50 €/8,50 €)
http://teatteri.pyhamaa.fi/taydelliset-haat-esitykset/

The Uusikaupunki -katujunateatteriesitys
Keskiviikkona 5.7. 18:00
Lauantaina 8.7. 11:00
Istu kesäisenä päivänä kaupunkijunan kyytiin ja nauti uskomattomasta seikkailusta Uudenkaupungin historian
syövereihin. Näyttelijät loihtivat eteesi tosi- tai melkein tositarinoita kaupungin historiasta ja sen henkilöistä.
Sinun ei tarvitse muuta kuin istua junassa ja nauttia. Näyttelijät vaihtavat lennosta roolia, esittävät eri tapahtumia
ja kertovat uskomattomia tarinoita.
Lähtö linja-autoasemalta ja paluu samaan paikkaan noin tunnin kuluttua
Liput: 15 €/hlö
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/uusikaupunki-spektaakkelimainen-lentojunamatka-lapi-vuosisatojen

Museot, kirkot ja näyttelyt
Automuseo
Avoinna joka päivä 10:00-18:00
Kolmessa suuressa näyttelyhallissa on yli 100 autoa, maailman laajin Saab-kokoelma, vanhoja moottoripyöriä ja
mopoja, kaksi lentokonetta sekä autokorjaamomuseo.
Pääsymaksut: aikuiset 10 €, lapset 5 €. Eläkeläiset ja ryhmät (väh. 15 henkilöä) 8 €.
Autotehtaankatu 14
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/uudenkaupungin-automuseo

Bonk museo
Avoinna joka päivä 10:00-18:00
Tule tutustumaan oppaan johdolla Bonkin keksijäsuvun ihmeelliseen maailmaan! Tätä historiaa et kuule muualla!
Pääsymaksu: 8 €/aikuinen, 5 €/eläkeläinen/opiskelija/varusmies, 3 €/lapsi (4-12-v).
Siltakatu 2
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/bonk-keskus

Taidetalo Pilvilinna
Avoinna tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin 14:00-18:00
Pilvilinna on värikäs ja hauskalla tavalla omaperäinen taidetalo, jonka yksityiskohdat vangitsevat katseen ja saavat
mielikuvituksen lentämään. Pilvilinnan pihapiiriä sekä sen ulko- ja sisäseiniä koristavat kuvitukset ovat taiteilija
Raija Nokkalan käsialaa.
Pääsymaksu: 5 € /henkilö, 3 € /2–10 v. lapsi
Hiuntie 212
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/taidetalo-pilvilinna

Wahlbergin museotalo
Avoinna maanantaista torstaihin 10:00-17:00
Wahlbergin talon rakennutti 1870 Uudenkaupungin tupakkatehtailija Wahlberg. Nyt tämä entinen porvariskoti
tutustuttaa 1800-luvun lopun asumiseen ja elämiseen. Museon yläkerrassa on laaja merenkulkumuseo.
Juhlavuoteen liittyvä "Uusikaupunkilainen neljällä vuosisadalla" -näyttely on avoinna koko Uudenkaupungin
juhlavuoden ajan.
Kesäaikana Wahlbergin museotalon piharakennuksessa on kaikkien lapsivieraiden suosima leikkipaikka.
Piharakennuksessa voi leikkiä entisajan koti- ja kauppaleikkejä tai kävellä vaikka puujaloilla. Piharakennuksessa on
myös entisajan suutarinverstas.
Keskiviikkoisin 11:00 lasten työpaja ”400 vuoden aikamatka” https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/400-vuodenaikamatka-lasten-tyopaja-museossa-keskiviikkoisin
Torstaisin 14:00 Wahlbergin museotalossa yleisöopastus pääsymaksun hinnalla.
Pääsymaksu: 4 €/aikuinen (alle 18 v. ilmaiseksi) tai museokortti
Myllykatu 10
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo

Luotsimuseo
Avoinna joka päivä 12:00-15:00
Vallimäellä sijaitseva vanha, 1850-luvulla rakennettu Uudenkaupungin luotsiasema on kesäaikana avoinna
luotsimuseona. Kahdessa huoneessa on esillä aseman ja muiden läheisten luotsiasemien alkuperäistä esineistöä.
Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yhteislippu: 4 €/aikuiset (sis. Wahlbergin talo ja
Merimiehenkotimuseo).
Vallinmäellä
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/luotsimuseo

Merimiehenkotimuseo
Avoinna joka päivä 12:00-15:00
Merimiehenkotimuseo sijaitsee Myllymäen laidalla rakennuksessa, joka on yksi Uudenkaupungin vanhimmista
säilyneistä asuinrakennuksista. Talo lienee rakennettu 1770-luvulla.
Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yhteislippu 4 €/aikuiset (sis. Wahlbergin talo ja
Luotsimuseo).
Myllykatu 18
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/merimiehenkotimuseo

Kaikki kirkot avoinna
Maanantaista lauantaihin 11:00-17:00 ja sunnuntaisin 12:00-16:00
Uudenkaupungin Uusi kirkko
Rauhankatu 1 c
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/uudenkaupungin-uusi-kirkko
Uudenkaupungin Vanha kirkko
Alinenkatu 44
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/uudenkaupungin-vanha-kirkko-0
Pyhämaan Uusi kirkko
Kirkkotaustantie 15
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/pyhamaan-uusi-kirkko
Pyhämaan Uhrikirkko
Kirkkotaustantie 15
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/pyhamaan-uhrikirkko
Lokalahden kirkko
Palomäentie 2
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/lokalahden-kirkko
Kalannin kirkko
Pyhän Olavien tie 6
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/kalannin-kirkko

Galleria Kirjava
Maanataista perjantaihin 10:00-19:00 ja lauantaisin 10:00-14:00
Hiiriperhe Nyströmin elämää Uudessakaupungissa
Miniatyyripanoraama Uudenkaupungin kirjaston vanhoissa uuneissa. Tarinallinen näyttely kaupungin 400 vuoden
historiasta. Esillä koko juhlavuoden.
Alinenkatu 34
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/hiiriperhe-nystromin-elamaa-uudessakaupungissa-esilla-kirjastonkaakeliuuneissa

Pakkahuoneen vierassatama
Joka päivä 8:00-22:00
Näyttely: Vakka-Suomen Taideyhdistys
Pakkahuoneentori 2
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/vakka-suomen-taideyhdistys-ry-n-taidenayttely-pakkahuoneella

Rantagalleria Horisontti
Keskiviikosta perjantaihin 13:00-17:00 ja lauantaisin 10:00-14:00
Näyttely: Reima Nurmikon näyttely galleriassa jatkuu heinäkuun loppuun
Rantakatu 19
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/reima-nurmikon-nayttely-galleria-horisontissa-ke-pe-ja-la

Runonkulman Galleria
Keskiviikosta perjantaihin 11:00–18:00 ja lauantaisin 11:00–15:00.
Näyttely: Jakke Haapanen
Galleriassa toimii myös käsityötuotteita myyvä Pikkukylän Puoti.
Ylinenkatu 38 B
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/jakke-haapasen-maalauksia-runonkulman-galleriassa

VASOn näyttelytila
Päivittäin 10:00-17:00.
Näyttely: Reima Nurmikon saaristoaiheinen taidenäyttely.
Pakkahuoneentori 1
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/reima-nurmikon-saaristoaiheinen-taidenayttely-vasossa

Puutöitä ja veistoksia
Lauantaisin ja sunnuntaisin 12:00-14:00
Merimiehenkatu 33
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/puutoita-ja-veistoksia-la-su

Kaikkiin kirkkoihin ja näyttelyihin on vapaa pääsy.
Varaukset ja liput teattereihin ja risteilyille matkailutoimistosta, ellei toisin mainita.
Muutokset mahdollisia.
Lisätietoja: Uudenkaupungin matkailutoimisto
Rauhankatu 10
puh. 050 4205 333, 0504205425
matkailu@uusikaupunki.fi

