
 

 

Myllymuori ja Kadonneiden kenkien tapaus, seikkailuretket ti 16.7. ja to 18.7.  
klo 11.00-12.15. 
Kokoontuminen Vaakahuoneella, Rauhankatu 10 (sisäpiha). 
Hauska laulua, leikkiä, loruja sekä yllätysohjelmaa sisältävä retki Uudenkaupungin 
keskusta-alueella vie tarinasta toiseen. Seikkailuun on sävelletty myös kenkärokki. 
Kävelyreitti kulkee Vaakahuoneelta Raatihuoneen, Uuden kirkon, torin, Rauhanpuiston 
ja kirjaston kautta kenkäkauppa Alinan keitaalle. 
Seikkailuretki on suunniteltu koko perheelle. Alle kouluikäisten on kuitenkin hyvä liikkua 
oman aikuisen seurassa, ja pienimmille kannattaa ottaa mukaan rattaat. Retki soveltuu 
myös päiväkoti- ja alakoululaisryhmille. 
Liput: 9 €/hlö, perhelippu 35 € (sis 4 henk. samasta taloudesta). Alle 2v. maksutta. 
Osta liput verkosta: zupticket.com/visituusikaupunki 
Tiedustelut myös Uudenkaupungin matkailutoimisto puh. 050 420 5333 
matkailu@uusikaupunki.fi   www.piironginlaatikko.com         
 

Opastettu kävelykierros ke 17.7. klo 14.00-n. 15.30 
Lähtö klo 14 Pakkahuoneen vierassataman torilta ja paluu noin klo 15.30 samaan 
paikkaan. Maksu 5 € kerätään käteisellä lähtiessä. Kierroksella kuljetaan 
Pakkahuoneelta Vanhan kirkon kautta Vallimäelle ja sieltä torille, josta matka jatkuu 
Myllymäelle, josta takaisin Pakkahuoneelle. Kierroksen aikana kuullaan tarinoita 
kaupungin menneisyydestä, mutta myös nykypäivästä.  
Järj. Uudenkaupungin matkailuoppaat ja matkailutoimisto. 
 
 

 

 

mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
http://www.piironginlaatikko.com/
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Suvijuna ajelee heinäkuussa ke, to ja pe klo 14.00 
Lähde ajalulle Suvijunalla. Reitillä näet kauneimmat nähtävyydet 
Uudessakaupungissa. Lähtö klo 14.00 osoitteesta Sairaalakatu 1 (Kontturin 
Grilli), kierroksen kesto 45 min. Hinta 5 €/henkilö. Tervetuloa Suvijunan 
kyytiin! Lisätietoja: puh. 0400 786 967 
 
Pakkahuoneen ohjelmallinen iltatori ke 17.7. klo 16 alkaen 
Pakkahuoneen vierassatama, Pakkahuoneentori 2 
Yleisöä viihdyttää Kalakaverit. Lisätietoja: puh. 044 712 3500 tai pakkahuone@karilla.fi  
 
Lasten satama Pakkahuoneella: Keppihevosrata ke 17.7. klo 16.30-18.00 
Jos sinulla on oma keppari, voit ottaa sen mukaasi. Toimintaan osallistutaan oman 
aikuisen kanssa. Pakkahuoneen leikkikentällä on puuhateltta lapsille klo 16.30-18, 
jossa on mahdollista puuhastella omaan tahtiin esimerkiksi leikkivälineiden tai 
tehtävien parissa. Paikalla on koordinaattori Elli Komeri ja muita leikittäjiä. 
Järj. Ugin seurakunta. Lisätietoja: puh. 040 161 7004, 
http://facebook.com/lastensatama/ 
 
Urkuvartti Uudessa kirkossa to 18.7. klo 12 
Rauhankatu 1c.  Kesto 15-20 min., urkumusiikkia ja mahdollisuus tutustua urkuihin. Ulla Vuola, urut. 
 
Kesäopastus Wahlbergin museotalossa to 18.7. klo 14.00-14.30  
Ylinenkatu 11. Opastus sisäänpääsymaksun (aikuiset 5 € / Museokortti) hinnalla. 
Lisätietoja: puh. 044 351 5447  museo@uusikaupunki.fi 
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 
KARJUROCK to 18.- la 20.7. 
Nopperlantie 1, Lokalahti, Uusikaupunki 
Festarit jotka jokaisen täytyy kokea. Tervetuloa maailman kovimmille maalaisfestareille Lokalahdelle. 
Karjurockissa yleisöä villitsevät  
Torstai 18.7. 
16.30 Koko perheen taikashow | 18.00 Eino ja Aapeli | 19.30 Arttu Lindeman & Jaakko Parkkali 
21.00 Steve'n' Seagulls | tivoli | kotieläinpiha 
 
Perjantai 19.7. 
16.30 Post-Water Society | 18.15 S.I.G | 20.30 Sanni 
22.15 Beast in Black | 00.00 JVG | 01.30 Roope Salminen ja Koirat  
 
Lauantai 20.7. 
12.00 Bad Apples | 13.45 Lukas Leon | 15.30 Eppu Normaali 
17.15 Meiju Suvas | 19.00 Frederik | 20.45 Movetron 
22.30 Ellips | 00.15 Stam1na | 02.00 Huora 
 
Yksi historian kovimmista kattauksista pitää sisällään myös glamourista VIP-aluetta sekä lähitaikuudesta 
aina trapetsitaiteilijoihin. Idyllisessä maalaismaisemassa järjestettävä tapahtuma on yksi 
ainutlaatuisimmista rock-festivaaleista Suomessa. Se täytyy jokaisen kokea kerran- ja useamminkin. Koko 
ohjelma, liput ja lisätietoa netissä: www.karjurock.fi  www.ticketmaster.fi 
 

mailto:pakkahuone@karilla.fi
http://facebook.com/lastensatama/
mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://www.karjurock.fi/
http://www.ticketmaster.fi/
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Myllymuorin lähtee piknikille Rauhanpuistoon pe 19.7. klo 10-11 
Kokoontuminen Vaakahuoneella, Rauhankatu 10 (sisäpiha). Tule mukaan koko perheen voimin 
Myllymuorin ohjelmalliselle piknikille. Pieni ohjelmamaksu 3 €/henkilö, maksu käteisellä. Omat eväät ja viltti 
mukaan. Tapahtuman kesto noin 1 tunti. Tervetuloa! 
 
Crusell & Jazz kukko goes - Männäisten kesätori pe 19.7. klo 16.00-19.00  
Kalannin tori, Pankkitie 2, Kalanti. Crusell-viikko ja Jazz kukko esittäytyy. Crusell-
viikon pääsylipputarjouksia. Torimyyntiä, ohjelmaa ja uutuutena Golfravintolan ruoka-
annokset vaihtuvin teemoin jokaisella kesätorilla. Huutokauppa alkaa noin klo 18.00. 
Huutokaupan tuotosta lahjoitetaan 50 % paikalliseen kohteeseen. Huutokauppaan voi 
kuka tahansa lahjoittaa käyttökelpoista, ehjää ja puhdasta käyttötavaraa, muttei vaatteita. 
Tavaraa otetaan vastaan “huutokauppaperjantaisin” klo 15 alkaen torilla. Tavaran 
vastaanottaja päättää, mitä huutokauppaan otetaan. 
 
Lomatori, Tul toril-teematori la 20.7. klo 9.00-13.00 
Kauppatori, Uusikaupunki. Kesäloman huipussa vietetään Lomatoria Vakka-
Suomen musiikkiopiston kesämuusikkobändin säestyksellä. Torilla myös mitä 
erikoisimpia pelejä ja leikkejä Sohvaperuna-ton:n toimesta! 
Tul sääki lomailema toril! Lisätietoja: puh. 044 7005 719  tultoril@uusikaupunki.fi 
 
Ike-hölkkä la 20.7.  
Lokalahden urheilukentällä.  Ike-hölkkä klo 12.30 ja Kids-juoksu klo 11. 
 
Annen Piha-Tori-Kirppari su 21.7. klo 12.00-15.00 
Urholantie 28, Tammio, Uusikaupunki 
Ohjelmallinen Annen Piha-Tori-Kirppari ”Kerrota vitsei toisillem”. 
Lisätietoja p. 044 538 2249 
 

 

M/S Kerttu 
Lähtö Pakkahuoneen vierassatamasta länteen olevalta 
Saaristolaivojen laiturilta, Uusi-Möljä, Pakkahuoneenkuja 2. 

Risteily Isonkarin majakkasaareen arkipäivisin ma-pe 15.-19.7.  
Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 17.30. Aluksella tarjoillaan 
lähdön jälkeen aamupäiväkahvi ja pikkupulla, ja nautitaan alkaneesta matkasta ulos merelle. 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. 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 lähdetään klo 16, ja perillä 
kaupungissa ollaan klo 17.30. 

mailto:tultoril@uusikaupunki.fi
https://www.isokari.fi/opastukset/
https://www.isokari.fi/majakka/
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Hinnat: aikuiset 65 €, lapset 4-12 v 35 € ja alle nelivuotiaat maksutta. www.isokari.fi Hinta sis.merimatkat, 
pullakahvit menomatkalla, opastetun saarikierroksen ja lounaan Isossakarissa sekä sisäänpääsyn 
majakkaan. Lisätietoja: puh. 040 1866 350 ja info@isokari.fi 
 

Torstaivisa M/S Kertulla 18.7. klo 18.30-20.30 
M/S Kertun Torstaivisa vie merelle viihtymään ajankohtaisten 
tietokilpailukysymysten parissa. Joukkueittain käytävässä visassa on 
kysymyksiä maalta ja mereltä, ja visan aikana kuunnellaan myös 
Merisää. Laivassa on paikallispanimoiden huurteisia herkkuja ja täydet 
anniskeluoikeudet. Sisäänpääsy laivaan klo 18.00 alkaen, ei 
paikkavarauksia. Visa on maksuton, ei ikärajaa (mutta lapset alle 16 
vuotta vain oman aikuisen seurassa). Laivaan otetaan maks. 80 torstaivisailijaa.  
Lisätietoja: puh. 040 1866 350 tai kerttu@mskerttu.fi 
Sightseeing-risteily M/S Kertulla pe 19.7. klo 18.30-20.30 
Liput alkaen 18 € / 9 € suoraan laivasta, sisäänpääsy laivaan klo 18 alkaen, ei paikkavarauksia. Risteilyillä 
vaihtuvaa ohjelmaa ja esiintyjiä! Laivassa oiva tarjonta paikallispanimoiden huurteisia herkkuja ja täydet 
anniskeluoikeudet. 
Tiedustelut puh. 040 1866 350, www.mskerttu.fi, www.isokari.fi 
 

Tiftö V alus 
Kuutamoristeily ti 16.7. klo 21.00-23.00 
Risteily auringonlaskun aikaan, kohti kuunsiltaa ja vilkkuvia väylävalojonoja 
sekä kesäyön taikaa merellä. Hinnat: 25 €/henkilö. Hinta sis. kahvi/tee/mehu. 
Alle 10 v. ilmaiseksi. Lisätietoa ja varaukset Tiftö V:n risteilyille: 
tiftovene@gmail.com,  Mikael 0500 911345, Leena 050 3513109 
www.tiftov.com  Risteilyt toteutuvat, kun maksavia lähtijöitä on 15 henkilöä. 
Lähtö Pakkahuoneen vierassatamasta länteen olevalta Saaristolaivojen 
laiturilta, Uusi-Möljä, Pakkahuoneenkuja 2. Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.  
 

Kaljaasi Olga 
Lähtö Pakkahuoneen vierassatamasta länteen olevalta 
Saaristolaivojen laiturilta, Uusi-Möljä, Pakkahuoneenkuja 2. 
Tiedustelut ja lippujen myynti Uudenkaupungin matkailutoimisto,  
puh. 050 420 5425, 050 420 5333 matkailu@uusikaupunki.fi  
Risteilyt voi ostaa myös suoraan verkkokaupasta viimeistään risteilyä 
edeltävänä päivänä: https://www.zupticket.com/kaljaasi-olga-risteily-
katanpaan-linnakesaarel... 
Lasten merirosvoristeily pe 19.7. klo 16.00-18.00  
Lasten ja seikkailuhenkisten oma merirosvoristeily. Risteilyllä kierretään 
Uudenkaupungin saaristossa ja kuullaan mitä mielenkiintoisimpia juttuja ja 
koetaan sitäkin enemmän. Mukaan reissuun on värväytynyt joukko jännittäviä ja 
iloisia piraatteja, jotka keksivät matkan aikana kaikenlaista hauskaa tekemistä. 
Hinta: 20 € /lapsi, 25 € /aikuinen, sisältää laivamatkan, ohjelman, yllätyspussin ja 
mehun. 
Risteily Katanpään linnakesaarelle la 20.7. ja su 21.7. klo 
10.30-18.00 Löydä saariston kätketty helmi! Katanpään mielenkiintoiset 
linnoitukset tykkeineen, upea luonto ja jännittävät kivilouhokset houkuttelevat 
eri-ikäisiä kävijöitä. Hinta: 59 € /aikuinen, 28 € /lapsi (4−12 v.) sis. 
edestakainen merimatka, lounas menomatkalla laivassa (lohikeitto ja 
saaristolaisleipä) sekä opastettu kierros linnakesaarella. 

http://www.isokari.fi/
mailto:info@isokari.fi
mailto:kerttu@mskerttu.fi
mailto:tiftovene@gmail.com
http://www.tiftov.com/
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
https://www.zupticket.com/kaljaasi-olga-risteily-katanpaan-linnakesaarel...
https://www.zupticket.com/kaljaasi-olga-risteily-katanpaan-linnakesaarel...
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Haiduksen saari 
Tervetuloa viihtymään Haidukseen. Ravintolaruokailun lisäksi voit 
seikkailla saarella omin päin ja pelata erilaisia pihapelejä. 
 

Kuljetukset Haidukseen ja Odine ravintolaan sunnuntaihin 28.7. asti 
Pe, la ja su lähdöt klo 12, 15, 18 ja paluut saaresta 14.30, 17.30 ja 20.30. 
Hinnat aikuiset 10 €, lapset alle 12 v. 5 €. Tilauskyydit myös muina aikoina. 
Lähtö Pakkahuoneen vierassatamasta länteen olevalta Saaristolaivojen 
laiturilta, Uusi-Möljä, Pakkahuoneenkuja 2. 
Tilauskyydit myös muina aikoina. Kuljetukset Janne Laitinen p. 0500 223 570. 
 
Ravintola Odine avannut laituriterassinsa 
Palvelemme asiakkaitamme päivittäin klo 11-22. Tarjolla herkullisia à la carte -
annoksia, suomalaista ja skandinaavista ruokaa, jossa on ripaus eurooppalaisuutta. 
Odinen kautta voit tilata tarjoilun kätevästi myös saariston kesäasunnollesi.  
Kysy lisää puh. 044 2614708 tai ravintolaodine@haidus.fi 

Kahveli ja Kirsta 
Aittaranta 4-6, Uusikaupunki 
Ti 16.7. klo 19.00 Jarcco show, karaokea, kilpailua ja terassitanssit 

To 18.7. klo 19.00 Matti Oksa 

Captain´s Makasiinissa  
Aittaranta 12, Uusikaupunki 
Koko kesän nautitaan live musiikista Captain´s Makasiinin terassilla.  
Vapaa pääsy! Tervetuloa viihtymään! 
To 18.7. Hämis Duo noin klo 20.00 
Pe 19.7. Jukitsu Duo noin klo 21.00 
La 20.7. Martti Koivisto noin klo 21.00 
Su 21.7. Päivä Matinet noin klo 13 

Makasiini Ravintola 1617 
Aittaranta 8, Uusikaupunki 
Ke 17.7. Kädettömät isät 
La 13.7. Jimi Lindströn 

Pakkahuoneen Terassi After Work perjantaisin klo 16-20 
Pakkahuoneentori, Uusikaupunki 
19.7. esiintymässä Tomi Paldanius klo 18.00 
Pakkahuoneen Terassin After Work on kaikille avoin hyvän mielen tilaisuus, jossa voi 
irtautua arjen aherruksesta. Koko kesäkauden ajan joka perjantai on tarjolla vaihtelevaa 
ohjelmaa livemusiikista bingoon ja lp-levyraatiin. 
http://www.karilla.fi 

tel:0500223570
mailto:ravintolaodine@haidus.fi
http://www.karilla.fi/


6 
 

Gasthaus Pookin liiteritanssit pe 19.7. klo 19 
Ylinenkatu 21, Uusikaupunki 
Kesän upeimmat tanssit tanssitaan Pookin upeassa tanssiliiterissä. Huikeat livebändit soittavat menevää 
tanssimusiikkia jokaiseen makuun. Musiikista vastaa Ilpo Murtojärvi & tanssiorkesteri. 
Ei sisäänpääsymaksua. 

 

Lentävä Lokki 
Lentävän Lokin kesäteatteri (katettu ja ilmastoitu), Suukarintie 2, Uusikaupunki 
Aina joku eksyy ti 16.7. klo 19.00 ja ke 17.7. klo 19.00 
Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden helmi, hauska ja koskettava 
perhehistoriikki.   
Reko Lundánin mestarillisessa ja ainutlaatuisessa tragikomediassa 
rakastetaan,vihataan,kaivataan ja suunnistetaan 50-luvulta vuosituhannen 
vaihteeseen. Suvussa suunnistetaan lapsesta asti. Suunnistus on vertauskohta 
elämälle. Aina joku eksyy siellä metsässä ja niin tapahtuu elämässäkin. 
"Aina joku eksyy" tarjoaa ihon alle porautuvaa draamaa ja naurua kirvoittavia 
koomisia tilanteita.Tarinassa perhe elää monen vuosikymmenen ja sukupolven 
yli kiihtyneissä yhteiskunnan muutoksissa. Muistot kulkevat läpi tarinan. 
Vuosien päästä on tilinteon paikka. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun ei enää 
muista? 
Reko Lundanin "Aina joku eksyy" on läpileikkaus viime vuosikymmenien Suomesta. Pähkähullu ja 
traaginen suunnistusdraama - avautuu myös hilpeän ja kauhean tunnistettavaksi suomalaisuuden 
kuvaukseksi ajalta ennen euroja, emuja ja nokioita. Urheiluhullussa tarinassa hiihdetään vielä hikilaudoilla, 
käydään lavatansseissa ja kuunnellaan Irwin Goodmania - näytelmä naurattaa crazy-komiikallaan, mutta 
äkkiä katsoja ei tiedäkään tippuuko hänen silmistään naurun vai surun kyyneleitä. 
Ohjaus: Raija ja Pentti Nokkala 
Liput 16 €/15€ (eläkeläinen, opiskelija, ryhmät) 
Lippuvaraukset ja -myynti: Uudenkaupungin matkailutoimisto, Rauhankatu 10,  
puh. 050 420 5425, 050420 5333 
Lippuja myydään myös lippupisteen kautta: www.lippu.fi tai R-kioskeista 
Lisätietoja tapahtumasta: http://www.lentavalokki.fi 

Pyhämaan Suviteatteri 
Pyhämaantie 1076, Pyhämaa.  
Esitykset Pyhämaan Nuorisoseurantalon katetulla ulkonäyttämöllä 

Vierasta viedään!  
Ti 16.7. klo 19.00, to 18.7. klo 19.00, la 19.7. klo 22.00 ja su 21.7.  
klo 14.00 ja klo 18.00 
Mikään ei ole ihanampaa kuin rakastuminen. Yksi silmäys voi muuttaa kaiken, ja 
kahden viikon tuttavuuden jälkeen voi tietää, että haluaa viettää toisen kanssa 
koko elämänsä. Näin käy myös Villelle ja Julialle, jotka kohtaavat toisensa 
eräänä päivänä bussissa numero 49. Ville ei vain saa kerrottua kihlauksesta 
vaimolleen ja myös vanha luottoystävä Jare tuntuu saaneen tarpeekseen Villen 
hairahdusten selittelystä. Mutta tokihan tilanteesta selvitään. Ei kai kukaan nyt 
miestään lakkaa rakastamasta vain sen takia, että tämä on menossa naimisiin toisen kanssa? 
Pyhämaan Suviteatterin taattua riemastusta jatkaa Vierasta viedään, Derek Benfieldin brittifarssista Caught 
on the Hop tilaustyönä tehty uusi suomennos. Myös ohjaustyö on taattua laatua, sillä viime vuonna 
Suviteatterin ohjaajana nähty Mona Lehtola Rauman teatterista palaa puikkoihin. Tämänkin kesän parhaat 
naurut odottavat Pyhämaassa. Tervetuloa! 
Ohjaus Mona Lehtola  Käsikirjoitus Derek Benfield 

http://www.lippu.fi/
http://www.lentavalokki.fi/
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Tiedustelut ja lisätiedot: puh. 0440 345 675, suviteatterivaraukset@gmail.com 
http://teatteri.pyhamaa.fi/ohjelmisto/ 
Liput ennakkoon (lippu.fi) 16,50 €/8,50 € 
Liput ovelta 17 €/9 € 
 

 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 
Maanantai 15.7. Lemmikkien salainen elämä 2    klo 18, kesto 1 h 26 min. Liput 9 €. 
Tiistai 16.7. Spider-Man Far From Home    klo 18, kesto 2 h 10 min. Liput 11 €. 
Keskiviikko 17.7. Leijonakuningas, originaali versio    klo 18, kesto 1 h 59 min. Liput 10 €. 
Torstai 17.7. Leijonakuningas, suomeksi puhuttu    klo 18, kesto 1 h 59 min. Liput 10 €. 

 
 

 

 

 
Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna 10.6 -25.8. ma-pe klo 10-17 ja la-su klo 12-15, muina aikoina ti-pe klo 12-15 tai 
sopimuksen mukaan. Ryhmät aina sopimuksen mukaan. Yleisöopastuksia kesätorstaisin klo 14.00. 
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. 
Wahlbergin museotalossa sukelletaan vuoden 2019 päänäyttelyssä lapsuuteen 
yli sadan vuoden takaisessa Uudessakaupungissa. Näyttelyssä käsitellään mm. 
syntymää, lasten koulunkäyntiä, työssäoloa, sairauksia ja vapaa-ajan viettoa 
nostalgisine leikkikaluineen. Näyttelyssä on runsaasti vanhoja lapsikuvia mm. 
uusikaupunkilaisen Augusta Olssonin valokuvaamana. Näyttely jatkuu lokakuun 
loppuun saakka. 
 

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. 
 

Pääsymaksu: Aikuiset 5 €, alle 18 vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy.  
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 
 

 
Pikkumuseot; Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo, ovat avoinna 24.6.-11.8. klo 12-15. 
Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuiset (sis. Wahlbergin talon, 
Luotsimuseon ja Merimiehenkodin). Museokortilla ilmainen sisäänpääsy. 
Esittelymaksu 30 €/ ryhmä, aukioloaikojen ulkopuolella 40 €/ryhmä (varattava aina etukäteen). 

mailto:suviteatterivaraukset@gmail.com
https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
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Luotsimuseo 
Mäyhälänkatu 2B, Uusikaupunki. Vallimäen rinteellä sijaitseva entinen 
Uudenkaupungin luotsiasema on toiminut luotsien ammatista kertovana 
pienenä kesämuseona tänä kesänä jo 50 vuotta. Kahden huoneen 
rakennuksessa on esillä luotsiaseman alkuperäistä esineistöä ja tietoa luotsien 
vaativasta ammatista. 
 
Merimiehenkotimuseo 
Myllykatu 20, Uusikaupunki. Merimiehenkotimuseo sijaitsee Myllymäen laidalla 
rakennuksessa, joka on yksi Uudenkaupungin vanhimmista säilyneistä 
asuinrakennuksista. Talo lienee rakennettu 1770-luvulla. Pieni talo on 
sisustettu kuvaamaan 1900-luvun alun uusikaupunkilaisen merimiesperheen 
kotia. Kesällä voit pihamaalla pestä mm. pyykkiä entisajan menetelmin tai 
vaikka kävellä puujaloilla. Sisätiloissa voit leikkiä vaikka salapoliisia! 

Uudenkaupungin Automuseo 
Autotehtaankatu 11. Avoinna ympäri vuoden, kesä-elokuussa joka päivä klo 
10-18.   
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 
 
Bonk-museo 
Siltakatu 2. Avoinna 11.8. asti joka päivä klo 10-18. 
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. 
 
Taidetalo Pilvilinna avoinna ti, to ja la klo 14-18 
Hiuntie 212, Uusikaupunki. Pilvilinna on värikäs ja hauskalla tavalla 
omaperäinen taidetalo meren rannalla. Taiteilija Raija Nokkalan 
värikkäät maalaukset ja humoristiset veistokset päärakennuksessa, 
taidepolulla ja piharakennuksessa tuottavat katsojilleen iloa ja hyvää 
mieltä. Pilvilinna sijaitsee noin 3 km päässä Uudenkaupungin 
keskustasta Hiun-Lepäisten suunnassa kaupungin uimarannan 
vieressä. Se sopii myös mainiosti koko perheen taidekohteeksi. Herkutteluhetki tereassilla merinäkymiä 
ihaillen kruunaa päivän ainutlaatuisssa Pilvilinnassa.  
Pääsymaksu 5 €/henkilö, 3 €/lapsi 2-10 v. Lisätietoja www.nokkala.net 

Uudenkaupungin Merikeskus 
Pakkahuoneentori 1 (ent. Vason myllyn kiinteistö).  
Avoinna 18.8. asti, ti-su klo 10-17. 
Merikeskus -näyttelytilassa on esillä monenlaista merihistoriallista nähtävää. 
Perusnäyttelyssä on mm. useita vanhoja venemoottoreita, suurikokoinen 
uusikaupunkilaisen Varma-purjelaivan pienoismalli, laivamaalauksia jne. Kesällä 2019 
valokuvanäyttelyssä käsitellään Kaupunginlahden kehitystä 1800-luvulta 

http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.nokkala.net/
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nykyisyyteen. Vanhoja valokuvia, karttakuvia sekä tietoa siitä, mitä Kaupunginlahden rannalla nyt tehdään. 
Tänä kesänä näyttelytilassa on myös uusikaupunkilaisten laivojen pullolaivoja sekä Eläköön-laivan 
pienoismalli. Uudenkaupungin Merikeskuksessa on myös Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen 
myyntipiste. Näyttelyyn on vapaa sisäänpääsy. 
  
 

Keskustan ja Pyhämaan kirkot ovat avoinna 3.6.-11.8. ma-la klo 11-17 ja  
su klo 12-16.

Uusi kirkko, Rauhankatu 1 c. Arkkitehti Georg Theodor von Chiewitzin suunnittelema 
goottilaistyylinen punatiilikirkko. Rakennettu vuosina 1858-1863. Kirkko otettiin käyttöön 
vuonna 1864 loppiaisena. 

Vanha kirkko, Alinenkatu 44. Holvikattoinen harmaakivikirkko vuodelta 1629 on 
keskusta-alueen vanhin rakennus. Vanha hautausmaa ja sankarihaudat.

Pyhämaan Uhrikirkko 
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. Harvinaislaatuinen puukirkko on rakennettu 
1642-1650. Maalaukset peittävät kokonaan kirkon katon ja sisäseinät. 

Pyhämaan uusi kirkko 
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. Harmaakivikirkko vuodelta 1804, Uhrikirkon 
vieressä. Alttaritaulu on Arvid Liljelundin maalaama. 
 
Kalannin ja Lokalahden kirkot ovat avoinna ma 24.6.- su 4.8. ma-la klo 11-17 ja su klo 12-16. 

Kalannin kirkko 
Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. Pyhän Olavin harmaakivikirkko on rakennettu 1300-luvun lopulla. 

Lokalahden kirkko 
Palomäentie 2, Lokalahti. Puukirkko vuodelta 1763 ja paanutapulin vanhimmat 
osat 1500-luvulta.
 

 

Pakkahuoneen kahvila 
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. Avoinna joka päivä klo 8-22. 
15.6.-18.7. Esillä Esko Lehtorannan taidetta ja Sanni Kallosen huovutustekniikalla tehtyjä nukkeja.  
19.7.-2.8. Pasklahdest kaupunginlahdeks – koonti 
Kaupungin vaiheet valokuvina 1800-luvulta tähän päivään. 
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Runonkulman Galleriassa ke 3.-la 27.7. 
Kirsi Neuvonen ja Runotyttö 
Ylinenkatu 38 B. Avoinna ke-pe klo 11-17 ja la klo 11-15.  
Runonkulman Galleriassa on heinäkuun ajan esillä Kirsi Neuvosen taidegrafiikkaa 
näyttelyssä Runotyttö. Teeman alle on koottu Neuvosen teoksia vuosien varrelta. 
Neuvonen on tehnyt pukuaiheisia teoksia jo 32 vuotta ja nyt esille tulevassa 
näyttelyssä on mukana uusien tänä vuonna syntyneiden pukuteosten lisäksi 
teoksia vuosilta 2012-2015. Esille tulee myös Sisarsarjan muotokuvia, niissäkin Runotyttö on läsnä. Vapaa 
pääsy. 

 
Muuttuva kuva näyttely Galleria-taidelainaamo Horisontissa  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki.  
Avoinna ti-pe klo 13-17 ja lauantaisin klo 11-14  
MUUTTUVA KUVA näyttelyyn osallistuvat kaikki gallerian taiteilijat: Raimo 
Aarras, Johan Elfving, Raila Hasanen, Seija Itäranta, Esko Lappalainen, Hiltu 
Sallinen, Heli Sammalisto, Auli Sormunen, Valto Vaalikivi ja Juhani Vuorisalmi. 

Tarkoitus on tuoda esille taidehistorian 'ismejä'. 
Kuvassa Seija Itärannan teos. Tervetuloa.  www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

Uudenkaupungin kirjastossa esittelyssä Historialliset 
romaanit 31.7. asti 
Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 10-19 ja la 10-14 
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.  
 
Vakka-Suomen taideyhdistyksen näyttely 2.-31.7. 
Galleria Kirjava, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 10-19. 
Heinäkuun ajan Vakka-Suomen taideyhdistyksen näyttely esittelee paikallisten 
taiteilijoiden maalauksia sekä valokuvia. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Lämpimästi 
tervetuloa! 
  
 

 

Puistojoogaa Myllymäellä kesäsunnuntaisin klo 18.00-19.15 
Myllymäki sijaitsee Uudenkaupungin keskustassa, omassa rauhassa. Tule aistimaan luonnon rentouttava 
vaikutus joogatessa, maa lattiana ja taivas kattona. Tunti sopii kaikille joogataustasta riippumatta. Ota oma 
juomapullo ja jumppa/joogamatto tai viltti mukaan. Säänmukainen 
pukeutuminen. Tunnilla säävaraus, sateella ei ole tuntia. HUOM! Su 28.7. ja 
11.8. ei ole tuntia! Maksu ennen tuntia 10 €. Käteinen/pankkikortti.  
Tunnit järjestää RYT200-joogaopettaja Satu Ajanko, p. 044 2416697, 
satyajooga@gmail.com    satyajooga.fi  Tiedotan mahdollisista tunnin 
muutoksista facebook Satya jooga sivulla!  

http://www.facebook.com/rantagalleria/
mailto:satyajooga@gmail.com
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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.  
 
Ulkoile ja tutustu Uuteenkaupunkiin - Etsi piilossa olevat pikkupatsaat! 
Piiloleikki on sarja pieniä maastoon piilotettuja pronssiveistoksia, joita voi etsiä digitaalisen tai painetun 
kartan avulla. Jokaiseen reittiin liittyy mobiilipeli, joka auttaa katsomaan ympäristöä eri näkökulmista ja 
oppimaan uusia asioita. Etsiminen on osallistujille maksutonta. Piiloleikki on 
yhteisötaiteen ja aarteenetsintäpelien (esim. geokätköily) yhdistelmä. Nuoret 
ovat tehneet patsaat työpajoissa, ideoineet ja suunnitelleet reitin. 
Reitti sopii kaikille: kunnan asukkaille, koululuokille, senioreille, työporukoille, 
matkailijoille jne. 
Reitti kulkee kaupunginlahden molemmin puolin ja sen pituus on noin 4-5 
km.  
Voit etsiä piiloleikkiveistoksia osoitteessa: https://piiloleikki.fi/kartta/ 
Paperisia karttoja on jaossa mm. matkailutoimistossa, uimahallilla, kirjastosta, museolta, Passarista. 
Reitin voi kulkea kokonaan paperisen kartan avulla, tai kokonaan mobiilipelin avulla. 

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.  

 

 

 

 

 

 

https://piiloleikki.fi/kartta/
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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 9-17.00 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
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