
 

 

Kevätristeily Isonkarin majakkasaareen ke 5.6., to 6.6. ja pe 7.6.  
Lähtö Uudestakaupungista klo 10, paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 18. 

Risteilylle lähdetään Uudenkaupungin vierassatamasta, joka 

sijaitsee tunnelmallisella kaupunginlahdella kaupungin 

keskustassa. Aluksella tarjoillaan lähdön jälkeen 

aamupäiväkahvi ja pikkupulla, ja nautitaan alkaneesta 

matkasta ulos merelle. 

Merimatkat taitetaan matkustaja-alus M/S Kertulla. 

Maisema muuttuu suojaisen sisäsaariston ja karumman 

rannikkovyöhykkeen kautta lopulta avomereksi, jonka 

rannattomasta horisontista löytyy ainoastaan Isokari. Matkalla 

näkyy runsaasti lintuja ja merimerkkejä, ja opastus laivamatkan aikana tutustuttaa saaristoluontoon sekä 

saariston nähtävyyksiin. Merimatkan kesto on noin 1,5 h.  

Perillä Isossakarissa voit retkeillä omatoimisesti tai yhdessä ryhmän kanssa. Yhteinen, oppaan johdolla 

tehtävä saarikierros alkaa satamasta ja päättyy majakalle. Omatoimisesti voit vaikka geokätköillä tai 

keskittyä linturetkeilyyn, tai haaveilla rauhassa rannattoman horisontin äärellä. 

Aikaa nauttia olosta saarella on noin 5 tuntia. Yhteisen risteilyohjelman (opastettu saarikierros, vierailu 

majakassa, lounas) lisäksi aika riittää vaikka talviturkin kastamiseen ja terassikauden avaamiseen! 

Paluumatkalle Isostakarista Uuteenkaupunkiin lähdetään klo 16.30, ja perillä kaupungissa ollaan klo 18. 

Hinnat: aikuiset 65 €, lapset 4-12 v 35 € ja alle nelivuotiaat maksutta 

Hinta sisältää merimatkat, pullakahvit menomatkalla, opastetun saarikierroksen ja lounaan Isossakarissa 

sekä sisäänpääsyn majakkaan.Lisätietoja: puh. 040 1866 350 ja info@isokari.fi 

 

 

 

 

https://www.isokari.fi/sijainti-ja-yhteystiedot/uudenkaupungin-vierassatama/
https://www.mskerttu.fi/
https://www.isokari.fi/opastukset/
https://www.isokari.fi/majakka/
https://www.isokari.fi/linnut/
mailto:info@isokari.fi


 

MLL:n Ipanamessissä tapahtuu 
Rantakatu 15, Uusikaupunki 
Ti 1.6. Perhelinja klo 10.00-14.00, Raskaus treffit 16.00-17.30, Iltaperhekahvila klo 17.00-19.30 

Ke 5.6. Vauvakahvila klo 9.30-12.30 

To 6.6. Perhekahvila klo 09.30-12.30 ja Vauvatreffit klo 13.00-15.00 

Pe 7.6. Perhekahvila klo 9.30-12.30       

 

Löytävä Vanhustyö Vakka-Suomessa pe 7.6. klo 12–14 
Alinenkatu 17, Uusikaupunki 

Avoimet ovet Löytävän vanhustyön toimistolla. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme. 

Kerromme myös vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi. 

 

 

Captain´s Makasiini ja Bistro Bay  
Laituri Fest by pe 7.6. ja la 8.6. 
Aittaranta 10-12, Uusikaupunki.  
Huippu artistit ja Dj, perjantaina musiikkia alkuillasta yöhön ja lauantaina koko 
päivän. Tervetuloa Festeihin! Vapaa pääsy! Lisätietoja 
https://www.facebook.com/BistroBayUusikaupunki/ 
 

Hotelli Lännentiessä  
Levysepänkatu 1, Uusikaupunki 

Lahti United pe 7.6. klo 21.00 
Lahti United tunnetaan erityisesti Signaali-biisistään, joka on saavuttanut 
Spotifyssa jo yli 2 miljoonaa kuuntelukertaa. 
Lahtelaisen superkokoonpanon muodostavat Aste, Brädi, JV, Nikke Ankara, 
Ideaali, JayWho? Kike, Mara, Raappana, Jussi Kuoma, MGI ja DJ Kome 
 

Danny la 8.6 klo 21.00  

Danny (oikealta nimeltään Ilkka Johannes Lipsanen, s. 24. syyskuuta 1942 

Pori) on suomalainen laulaja, yrittäjä ja musiikkineuvos. Hänen levyjään on 

myyty noin 600 000 kappaletta. Dannyn kuuluisimpia levytyksiä ovat ”East 

Virginia”, ”Kauan”, ”Piilopaikka”, ”Vähän ennen kyyneleitä”, ”Kesäkatu”, 

”Tuuliviiri”, ”Kuusamo”, ”Tahdon olla sulle hellä” ja ”Tämä taivas, tämä maa”. 

Danny on tunnettu myös show-kiertueistaan, joita hän on järjestänyt 1960-

luvulta saakka, ja hänen on katsottu aloittaneen show-kulttuurin Suomessa. Lisäksi hän teki lähes 

kaksikymmentä vuotta yhteistyötä Armi Aavikon kanssa. 

 

Bar M´Ukissa  
Koulukatu 2, Uusikaupunki 

Dr. Doctor la 8.6 klo 22.00 
Hevidiskoa rokkimeiningillä! -Ei hassuja hattuja tai kimaltelevia glitterkuteita, joiden 

taakse piiloutua. Ainoastaan hämmästyttävä taito rokata sekä hengästyttävä tapa 

esiintyä! Tohtorit lukeutuvat kotimaisten bilebändien teräwimpään kärkikastiin. 

Yhtye esittää omalla rokkaavalla tavallaan hittejä 80-luvulta aina nykypäivään asti. 

Suomeksi och ruåttiksi and englanniksi. 

Vuosien kiertäminen on hionut tohtoreista rautaisan bilebändin, joka lavalla 

ollessaan leikittää sekä viihdyttää yleisöä muutoinkin kuin vain musiikin voimalla.  

 



 

Hyväntuulinen koko kansan festari tarjoilee tuttuun tapaan loistavaa ohjelmaa kaiken ikäisille, ja tänä 

vuonna paluun kaupunkiin tekevät myös paljon toivotut kaksipäiväiset Merefesti-markkinat la–su 8.-9.6.  

Ohjelmatietoja kannattaa seurata tapahtumasivustolta www.merefesti.fi  

 

Museojuna Turusta Uuteenkaupunkiin 8.-9.6.  
Höyryveturi Ukko-Pekka puksuttaa Turusta kesäiseen Uuteenkaupunkiin. Päivän 

aikana ajetaan useita edestakaisia vuoroja. Vierailun yhteyteen on koottu mukava 

kattaus nähtävää ja tehtävää. Koko Uusikaupunki viettää Merefesti-viikonloppua. 

Tutustu viikonvaihteen monipuoliseen ohjelmaan ja hyppää museojunan kyytiin! 

Junassa on kahvila. Matkalippuja saa junasta käteisellä (ei korteilla) - niitä voi 

ostaa tai varata etukäteen. Lisätietoja vuoroista ja lippuhinnoista oheisesta linkistä. 

https://hoyryjuna.weebly.com/tulevat-junamatkat.html 

 

Uusikaupunki City Hero Challenge la 8.6.  
Mikä on City Hero Challenge? 

City Hero Challenge on iloisen mielen seikkailutapahtuma, 

jonka tavoitteena on liikuttaa kaiken ikäisiä ja -kuntoisia 

ainutlaatuisen hauskalla tavalla. Seikkailun aikana voit 

testata taitojasi erilaisissa toimintapaikoissa ja esteissä 

sekä mysteerirasteilla, jotka paljastetaan tapahtumaviikolla. 

Tapahtuman ohjelma, aikataulu ja lisätiedot www.cityherochallenge.fi 

 

Kesäkuun Kutonen la 8.6. 
Naisten ikioma kuntoilutapahtuma Kesäkuun Kutonen starttaa 

jälleen. Startti-/tapahtumapaikkana on Crusell-puisto, 

Uusikaupunki. 

Perinteinen naisten liikuntatapahtuma Kesäkuun Kutonen kutsuu 

jälleen naisia liikkumaan. 

Ensimmäinen Kutonen starttasi käyntiin 30-vuotta sitten 1989, siis 

tänä vuonna juhlistetaan ja retroillaan. Kutonen kerää mukaan 

kaikenikäisiä, kokoisia ja kaiken kuntoisia iloisia naisia. 6 km lenkki 

kierretään kauniissa merellisissä maisemissa myötäillen 

viehättävää vanhaa idyllistä puutalo asutusta. 

Reitin voi juosta tai kävellä. Tyylillä ei ole väliä, nopeudesta ei 

irtopisteitä jaeta, vaan tärkeintä on hauskanpito ja rento iloinen 

mieli. 

Ohjelmassa on iloa, hurmaa, musiikkia, liikuntaa, ruokailua ja hauskaa yhdessäoloa. 

Tapahtuma alkaa klo 11 ilmoittautumisella. Juontajana Susanna Laine, musiikkia, alkulämmittelyn ohjaa 

Mikaela Vuorisalmi. Lähtö 6 km lenkille klo 13, lenkin jälkeen eväiden syöntiä ja kivaa yhdessäoloa. 

Palauttavaa joogaa, Mikaela Vuorisalmi, Alinan kenkänäytös, paras ryhmä palkitaan, arvonta ja palkintojen 

jako. Noin klo 15.30 tapahtuman kruunaa ikisuosikki Danny. 

 

Festitori, Tul toril-teematori 8.6. klo 9-13 
Tervetuloa mukaan teematorille - markkinaa ja menoa!! 

Tiedossa Merefesti-markkinoiden lisäksi perheen pienimmille pomppulinna, 

sekä Myllymuorin leikkihetki klo 10.30.  

 

 

 

http://www.merefesti.fi/
https://hoyryjuna.weebly.com/tulevat-junamatkat.html
https://www.cityherochallenge.fi/


Kalannin Vankan ja Kalanti-Seuran järjestämä retkikohde 

pyöräilijöille ja muillekin su 9.6. klo 12-15 
Vehmaantie n. 761–790, Kalanti 
Retken kohteena on Maijan kallio Kaukjärven kupeella.  

Kalliolla teloitettiin ja poltettiin Maija niminen piika syytettynä lapsen murhasta. 

Kyseinen kallio, läheinen tie ja lampi on nimetty Maijan mukaan. Klo 12-15 

Kaukjärven uimarannalla on Vankan puffetti ja Kalanti-Seuran ohjaus 1767-luvun 

tapahtumapaikalle. 
 

 

 

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

Rocketman ti 4.6. klo 18.30 kesto 2 h 1 min. Liput 11 €. 

Aladdin ke 5.6. klo 18.00 kesto 2 h 8 min. Liput 10 €.  

Rocketman to 6.6. klo 18.00 kesto 2 h 1 min. Liput 11 €. 

 

 

 

 

 

 
Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna tiistaista perjantaihin klo 12-15 

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.  

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 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo


Bonk-museo 
Siltakatu 2. Avoinna 4.-20.6. ti-la klo 11-15. 

Kuvataiteilija Alvar Gullichsenin ideoiman Bonk-taiteen 

näyttelykeskuksen toimintavapaat koneet ja laitteet sekä niihin 

liittyvät tarinat saavat väkisinkin vierailijoiden suun kääntymään 

hymyyn. Kesäisin Bonkin Lasten Keksimössä voi rakentaa oman 

Bonk-koneen. 

Hinnat: 9 €/aikuiset, 4 €/lapset (4-12 v.), 6 €/opiskelija, 7 

€/eläkeläiset. 

Rauhankatu 1 c, Uusikaupunki.

Alinenkatu 44, Uusikaupunki. 

Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. 

Kirkot ovat avoinna 3.6.-11.8. ma-la klo 11-17 ja su klo 12-16

Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti –  
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-15   

Touko-kesäkuussa turkulaiset taiteilijat Lotta Leka ja Marjo Yli-Antola 

esittäytyvät Runonkulman Galleriassa (Ylinenkatu 38B) näyttelyllään 

Serenity. Esille tulee maalauksia, taidegrafiikkaa ja tilallisia teoksia. 

Näyttely on esillä 8.5.-13.6., vaihtelevin aukioloin: 4.-8.6. sekä 11.-13.6. 

arkisin 11-17 ja la 11-15. 

Pasklahdesta Kaupunginlahdeksi valokuvanäyttely 14.6. asti Pakkahuoneella  
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. 

Uudenkaupungin Museon kokoelmista on koottu valokuvanäyttely 

”Pasklahdesta Kaupunginlahdeksi” Näyttely jakautuu useaan eri 

osaan. Avoinna joka päivä klo 8-22. 

3.- 14.6. Osa 5 – Kaupunginlahdesta Uudenkaupungin helmi 

Matkailijat saapuvat kaupunkiin, Pakkahuoneesta 

vierasvenesatama, Kaupunginlahden kunnostaminen koko 

kaupungin helmeksi. Kuvia 1970-luvulta eteenpäin. 
 

Galleria-taidelainaamo Horisontti  

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13  

www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Kulttuurikeskus Cruselli 
Kullervontie 11, Uusikaupunki. Avoinna pe 7.6. asti ti-pe klo 10-17 
Vakka-opiston alaisen Uudenkaupungin lasten ja nuorten kuvataidekoulun näyttely. 

Tervetuloa tutustumaan tähän vuoden varmasti iloisimpaan ja värikkäimpään 

näyttelyyn, vapaa pääsy!  

http://www.facebook.com/rantagalleria/


Uudenkaupungin kirjastossa esittelyssä Historialliset romaanit  
Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-15   

La 1.6.2019 - Ke 31.7.2019 

Uudenkaupungin kirjasto esittelee kesän aikana kokoelmistaan löytyviä 

kaunokirjallisuuden genrejä. Jokainen genre on vuorollaan esillä 

kirjaston aulan kirjahyllyssä. 

Normaalista näyttelystä poiketen kirjoja saa – katselun ohella – myös 

lainata hyllystä, mikäli löytää mieleistään luettavaa. Esittelyn aloittaa 

helmikuussa esillä olevat eräkirjat. Maalis-huhtikuussa vuorossa on 

romantiikka, sitä seuraa toukokuussa sotakertomukset, ja viimeisenä 

kesä-heinäkuussa esillä ovat historialliset romaanit. 
  

 

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. Uinti aika päättyy puoli 

tuntia ennen sulkemisaikaa. 

 

 

 

 

 
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. 

 



Ilossi Tualei  
Neljän naisen hullunhauskat ideat ovat tänä kesänä saaneet jatkoa 

Ilossi tualei -projektin muodossa. Värikkäät ja hauskat tuolit 

elävöittävät ja piristävät katukuvaa kesän aikana, kaupungin 

keskustassa. Viime vuonna sama naisryhmä, Anne Kuusisto, Vuokko 

Tyvi, Birgit Ilmanen ja Hilkka Knaapinen ilahduttivat kaupunkilaisia ja 

turisteja pykäämällä pystyyn Hahmopellon. Ilossi Tualei -projektin tuolit 

on tarkoitettu istuttavaksi, ihasteltaviksi, ihmeteltäviksi ja tietysti myös 

kuvattavaksi. Tuoleja on noin 200 ympäri kaupungin keskusta-aluetta.  

 

 

neuvoo ja palvelee kaikissa Uudenkaupungin matkailuun 

liittyvissä asioissa: käyntikohteet, tapahtumat, esitteet, kartat, opasvälitys, retkipaketit ryhmille, 

polkupyörävuokraus (myös sähköpyöriä), verkkokalastus- ja yleiskalastusluvat kaupungin vesille.  

Toimistossa on myynnissä Uusikaupunki-aiheisia postikortteja ja kirjoja, Crusell-viikon tuotteita ym. 

Asiakkaiden käytössä on ilmainen internet. Myymme lippuja Crusell-viikolle, kesäteattereihin, Myllymuorin 

seikkailuretkille sekä saaristoristeilyille. 

 

Kulttuuritoimisto, Crusell-viikon toimisto sekä Yhteispalvelupiste Passari toimivat samassa rakennuksessa 

matkailutoimiston kanssa. 

 

Toimistomme on avoinna: ma-pe klo 9-16.30. 

24.6.-10.8.2019 ma-pe klo 9-17 ja la klo 9-15. 

 

Tervetuloa! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5329 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi


 

 

http://www.visituusikaupunki.fi/

