
 

 

 

Pakkahuoneen ohjelmalliset iltatorit keskiviikkoisin klo 16-20  
Pakkahuoneentori, vierassataman rannassa. 
Ke 22.7. Jazzkukkofestivaalin aloituskonsertti klo 16-19 
Ke 29.7. Grasshammer Deluxe klo 16-19 
Ke 5.8. Jouni Keronen klo 16-19 
Iltatorille Pakkahuoneen ympäristöön ja kaupunginlahden rantaan ovat 
kaikki tervetulleita myymään, ostamaan ja nauttimaan heinäkuisesta 
toritunnelmasta. Myyntipaikan hinta on 10 €/2 m x 2 m, lapsilta 5 €/2 m x 
2 m. ei varata, vaan ne täytetään siinä järjestyksessä, kun myyjät 
saapuvat paikalle. Pakkahuoneen henkilökunta käy ohjelman alkaessa n. 
klo 16 keräämässä paikkamaksut.  
Lisätietoja tapahtumista: puh. 044 712 3500 http://www.karilla.fi 

Lasten Satamat omatoimisena 5.8. asti 
Lasten sataman kesäohjelma sijoittuu Vanhan kirkon puistoon ja siihen voi osallistua 
omatoimisesti milloin vain 5.8. asti. Kirkon puistoon on sijoitettu hauska etsintätehtävä, 
johon koko perhe voi osallistua. Tarkemmat ohjeet löytyvät Pakkahuoneen leikkikentältä 
ja kahviosta. Lasten sataman yhteiset ohjelmahetket leikkikentällä on peruttu. Lasten 
sataman järjestävät Uudenkaupungin seurakunta ja Pakkahuone. Lisätietoja: 
minna.rautanen@evl.fi, Puh. 050 3634140 http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi 

Männäisten tori perjantaisin 4.9. asti klo 16-19 

Pankkitie 2, Kalanti. Torimyyntiä, katukeittiö, elävää musiikkia, lähituottajien tuotteita. Tule 
myymään, ostoksille tai muuten viihtymään! Myyntipaikkavaraukset puh. 0500 717 150. 
Seuraa sivuamme https://www.facebook.com/mannaistentori/ , ohjelma päivittyy koko ajan. 
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Opastettu kävelykierros keskiviikkona 22.7. klo 14-15.30 
Museoviraston mukaan Uusikaupunki on yksi parhaiten säilyneistä 
empiretyylin puukaupungeista Suomessa. Parhaiten puutalokaupungin 
historiaan voi perehtyä auktorisoidun matkailuoppaan johdolla, opastetuilla 
kävelykierroksilla. 
Kierrosten lähtö- ja päätepiste on Pakkahuoneen vierassataman tori, 
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. Kierroksen hinta on 10 €/henkilö. 
Maks.osallistujamäärä 25 henk.  Liput voi ostaa ennakkoon: 
https://fi.doerz.com/uusikaupunki/guidedtour-in-uusikaupunki?list_id=43 
Opastuskierros on mielenkiintoinen aikamatka ja informaatiopaketti niin 
turisteille kuin alkuperäisille uusikaupunkilaisillekin. matkailu@uusikaupunki.fi 
 

Guided walking tour in english/Opastettu kävelykierros 
englanniksi la 25.7. klo 11- 12:30 
According to the Finnish Heritage Agency, Uusikaupunki is one of the best-
preserved Empire style wooden towns in Finland. The best way to experience 
the now and before of the wooden town is by joining a guided walking tour 
led by an authorised tour guide. This walking tour is available only in English 
on Saturday, July 25. 
The tours depart from and return to the square by the Pakkahuone guest 
harbour, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. 
The guided walking tour gives visitors a journey through time and information on Uusikaupunki. The tours 
are enjoyed by tourists and locals alike. Max. 25 people per tour. Tickets 10 €/person. Buy tickets in 
advance: https://fi.doerz.com/uusikaupunki/guidedwalkingtour-inenglish?list_id=43 
matkailu@uusikaupunki.fi  Puh. 050 420 5333. 

Pop Up Uki lauantaina 25.7. klo 10-14 
Koko kaupungin yhteinen Pop Up -tapahtuma levittäytyy kaduille, puistoihin ja 
pihoille! Voit bongata mm. jonglöörin, heittää frsbeegolfia, kuunnella 
musiikkiesitystä, seurata harjanvalmistusta tai osallistua vaikka taidegrafiikan 
tekniikkaesittelyyn. Muihin mukaviin ja yllätyksellisiin pisteisiin voi tutustua 
Facebookissa https://www.facebook.com/popupuki/ 
 

Nopperlan Antiikkimarkkinat 25.-26.7. klo 10-17 
Nopperlantie 1, Lokalahti 

Antiikin, taiteen ja vintagen ystäville. Antiikki-Taide Klaaran vintit ja teltat täyttyvät 

jälleen vierailevienkauppiaiden runsaasta tarjonnasta, kun Nopperlantiellä järjestetään 

antiikkimarkkinat. Markkinoille osallistuu suuri määrä kovan tason antiikkikauppiaita. 

Lisäksi on suosittu ”rompetori”, buffet ja ohjelmaa koko perheelle. Liput 5 €. 

Paikkavaraukset ja lisätietoja: Puh. 040 566 9705, www.antiikkiklaara.fi 

 
Opastettu kävelykierros Sanni Winterin rooliopastuksella ke 29.7. klo 11- 13 
Koe elämyskierros vuosina 1859-1936 kaupungissa vaikuttaneen 
porvarisrouvan Sanni Winterin seurassa. Sanni Winterin roolissa matkailuopas 
Riitta Kilkku. Rooliopastuskierroksia järjestetään myös tilauksesta. Liput 10 
€/henkilö. Maks. 25 osallistujaa.  
Osta liput ennakkoon: https://fi.doerz.com/uusikaupunki/guidedtour-by-
character-guide?list_id=43matkailu@uusikaupunki.fi,  Puh. 050 420 5333 
 

Opastettu kävelykierros pe 31.7. klo 11 - 13  
Museoviraston mukaan Uusikaupunki on yksi parhaiten säilyneistä empiretyylin puukaupungeista 
Suomessa. Parhaiten puutalokaupungin historiaan voi perehtyä auktorisoidun matkailuoppaan johdolla, 
opastetuilla kävelykierroksilla. Kierrosten lähtö- ja päätepiste on Pakkahuoneen vierassataman tori, 
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. 
Kierroksen hinta on 10 €/henkilö. Maksimiosallistujamäärä 25 henkilöä. Liput voi ostaa ennakkoon: 
https://fi.doerz.com/uusikaupunki/guidedwalkingtourin-uusikaupunki?list_... 
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Opastuskierros on mielenkiintoinen aikamatka ja informaatiopaketti niin turisteille kuin alkuperäisille 
uusikaupunkilaisillekin. matkailu@uusikaupunki.fi Puh. 050 420 5333. 

 
Kesäkuun Kutonen – naisten oma kuntoilutapahtuma la 1.8.  
Crusell-puisto, Kaupunginlahdenrannalla, Sorvakon puolella. 

Startti-/tapahtumapaikkana on Crusell-puisto. 6 km lenkki kierretään kauniissa merellisissä maisemissa 

myötäillen viehättävää vanhaa idyllistä puutaloasutusta. Lenkin voi kiertää kävellen tai juosten. Aikaa ei 

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

yhdessäoloa.  www.kesakuunkutonen.fi 

Suviehto Telakarannas ilmaiskonsertti la 1.8. klo 18-20.30 
Pyhämaan Telakanranta, Pyhämaanranta 43, 23930 Pyhämaa 

Illanvieton viihdyttäjänä Susun Aho & Markojuhani Rauravaara. 

Ohjelmassa myös ainakin Nixnakkelikisa, kahvia ja kastamista, lettuja, rentoa picnic-

tunnelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. Järjestää: Pyhämaan Matkailuyhdistys ry. 

https://www.facebook.com/pyhamaa.MY/ 

Minifarmi & Kukkamessut la 1.8.- Su 2.8. 
Ihastuttava koko perheen messutapahtuma Minifarmi järjestetään tänä 

vuonna elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tarjolla on mm. ratkaisuja 

kaikenlaiseen rakentamiseen, remontointiin ja sisustamiseen liittyen, 

puutarhojen harvinaisuuksia, koneita ja laitteita sekä tietysti iki-ihanat farmin 

eläimet. Minifarmin ohjelma: 

Lauantaina 1.8.: Suomen suosituimpiin kuuluva tubettaja Roni Back, 

supersuositut Angry Birds Redi ja Sakke, Wasaborgin talli:n ratsastusnäytöksiä, Suomen Kanihyppääjät 

ry:n kanihyppykilpailut la & su 

Sunnuntaina 2.8.: Iloiset ja engergiset tubetähdet Elina ja Sofia, supersuositut Angry Birds Redi ja Sakke, 

iki-ihanat Muumimaailma - Moominworld:in Muumit ihastuttavat perheen pienempiä, Koirakerho Rähmä-

Käpälät ry:n agility- ja rally-toko näytöksiä. Lisäksi lasten suosikki traktoripuisto sekä live musiikista pitää 

huolen Martti Koivisto. Kaksi päivää täynnä mieletöntä menoa! Nähdään messuilla! 

Lisätietoja tapahtumasta: http://www.minifarmi.fi 
 

KARJUROCK 2020 to 13.8. - la 15.8. 
Karjurock mylvitään tänä kesänä kotimaisten artistien voimin – 
lavalle nousevat mm. Arttu Wiskari, Mokoma, Kaija Koo, Mikael 
Gabriel, Klamydia sekä Popeda! Tänäkin suvena Lokalahdessa rokki 
soi ja tanner tömisee, kun perinteinen Karjurock tuo juhlakansan 
jälleen keskelle maalaisidylliä. Kolmipäiväisen festarin starttaa 
tuttuun tapaan torstain perhepäivä ja perjantaina sekä lauantaina juhlitaan yöhön asti maan eturivin 
artistien johdolla. 
Vastuullisena tapahtumajärjestäjänä Karjurock noudattaa kaikkia Aluehallintoviraston sekä muiden 
viranomaistahojen antamia määräyksiä ja ohjeistuksia yleisötapahtuman turvalliseen järjestämiseen. 
Jo lunastetut liput käyvät sellaisinaan 13.-15.8. 
Varmistuneet esiintyjät: 
Torstai 13.8.: Poju, Tarmo, Hevisaurus, Ryhmähau 
Perjantai 14.8.: Popeda, Mamba, Arttu Wiskari, Neon 2, Michael Monroe, Sami Yaffa&Costello, Luuvitonen 
Lauantai 15.8.: Kaija Koo, Klamydia, Mikael Gabriel, Mokoma, S.I.G, Brother Firetribe 
Koko ohjelma, liput ja lisätietoa: www.karjurock.fi 
 
Puupaatei Pakkahuoneel la 15.8. klo 10 alkaen 
Pakkahuoneen vierassatama, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. 
Ranta on täynnä nostalgiaa, tervan tuoksua ja lakatun puupinnan 
lämmintä hehkua, kun Pakkahuoneen vierasvenesatamaan kokoontuu 
elokuussa jo kahdeksannen kerran uljas puuveneiden joukko. 
Puuveneet ovat suomalaista käsityöperinnettä parhaimmillaan. 
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Tapahtumassa veneharrastajat tuovat merten kaunottarensa yleisön ihailtavaksi. Laituriin kiinnittyy niin 
moottori-, purje- kuin soutuveneitäkin, ja kaikissa niissä aitoja puuveneen tarinoita takanaan. Tapahtuman 
yhteydessä voi kierrellä myyntikojuilla ja hämmästellä käsityönäytöksissä perinteisten taitojen osaajia. 
Samalla voi perehtyä puuveneiden kiehtovaan maailmaan ja keskustella niiden sielunelämästä 
asiantuntijoiden kanssa. Vapaa pääsy! Lisätietoja ja ohjelmien aikataulut: https://facebook.com/puupaatei 
tai puh. 040 5808 700 
  
Illallinen Uudenkaupungin taivaan alla la 15.8. klo 19 
Rauhanpuisto, Uusikaupunki. Tervetuloa nauttimaan tunnelmallisesta kesäillasta, 

hyvästä ruuasta ja mukavasta seurasta kauniisti valaistuun Rauhanpuistoon. Ideana 

on, että jokainen tuo illallisen itse mukanaan. Pitkät pöydät ja valkoiset liinat 

odottavat ruokailijoita klo 19.00. Illan ohjelmassa on musiikkia ja visailua ja ilta 

päättyy klo 23.00. Paikkaliput myydään vain ja ainoastaan ennakkoon 

Matkailutoimistosta (Rauhankatu 10) 1.7. alkaen. 6 € lipun hintaan sisältyy pieni 

yllätys. Paikkoja ei siis voi ostaa enää tapahtumapaikalta. Puistossa ei ole myynnissä 

myöskään mitään tarjoilua. Tervetuloa mukaan nauttimaan ihanan 

puutalokaupunkimme tunnelmasta, hyvästä ruoasta ja valloittavasta seurasta! 

 

 
 

 

 

 

 
Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki.  
Avoinna 30.8. asti, ma-pe klo 10-17 ja la-su klo 12-15.  
Muina aikoina sopimuksesta. Kesäopastukset (maks. 10 henk.) 
18.6.-9.8. ovat tiistaisin 10.30 ja torstaisin 15.30. 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 on esillä Talojen tarinoita -näyttely, joka 
kertoo kymmenestä talosta, joita ei enää ole olemassa. Yksittäisten talojen yksittäisistä tarinoista, kuten 
niiden asukkaista, käyttötarkoituksista ja nimityksistä. 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. 
 

Hinnat: 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 22.6.-9.8. klo 12-15. 
Tänä kesänä näihin museoihin on vapaa sisäänpääsy. 
 

Luotsimuseo 

Mäyhälänkatu 2 B, Uusikaupunki. Vallimäen rinteellä sijaitseva entinen 
Uudenkaupungin luotsiasema on toiminut luotsien ammatista kertovana 

https://facebook.com/puupaatei
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo


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 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. Museossa on Raunistulan 

nukkekotikerhon Hetkiä matkaltamme -näyttely. 

Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset.  

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

 

Bonk-museo ja Lasten Keksimö 
Siltakatu 2. Avoinna 22.6.-9.8. joka päivä klo 10-18 sekä            

13.-29.8. to-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. 

 

Taidetalo Pilvilinna avoinna 23.6.-13.8. ti, to ja la klo 14-18  
Hiuntie 212, Uusikaupunki.  
Pilvilinna on värikäs ja hauskalla tavalla omaperäinen taidetalo 

meren rannalla. Pilvilinnan seinät, lattiat ja katot on maalattu kuvia 

täyteen niin talon sisä- kuin ulkopuolellakin. 

Taiteilija Raija Nokkalan värikkäät maalaukset ja humoristiset 

veistokset päärakennuksessa, taidepolulla ja piharakennuksissa 

tuottavat katsojilleen iloa ja hyvää mieltä. 

Puutarhaan on talon isännän toimesta noussut satojen ruusujen 

rosario. Ruusut tuoksuvat puutarhan käytävillä ja kesän aikana 

vuorotellen kukoistavat ruusulajit tuovat väriloistoa puutarhaan. 

Pitsimökki ja vuosittain vaihtuvat taidenäyttelyt, tunnelmallinen taidepolku metsässä, kahviterassi meren 

rannassa, herkkupöytä ja Pilvilinnan omia tuotteita esittelevä korttipuoti takaavat, että Pilvilinna jää 

matkailijan mieleen harvinaislaatuisena taide-elämyksenä. Pilvilinnaan pääsee sisälle rajoitetusti näin 

epidemia-aikana (mattopolkua voi kulkea terassilta talon läpi toiselle ulko-ovelle). 

Ulkona on kahvila, jossa voi nauttia kahvia, teetä, pillimehua ja tuoreita korvapuusteja. 

Terassilla voi korituoleissa istuskellen ihailla laajalle avautuvaa kaunista merimaisemaa. 

Etuterassilla on tarjolla Pilvilinnan omia tuotteita ja naivistisia postikortteja.  

Pääsymaksu aukioloaikoina 5 €/henkilö, 3 €/lapsi 2-10 v.Lisätietoja www.nokkala.net 

 

Uudenkaupungin kaikki kirkot ovat suljettuina koko kesän ajan. 

http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.nokkala.net/


 

Talotarinoita - Wahlbergin museotalon näyttely 23.10. asti 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki. 
Wahlbergin museotalon kesän 2020 näyttely esittelee muttuvaa 
Uudenkaupungin kaupunkikuvaa. Talotarinoita -näyttely kertoo 
kymmenestä talosta, joita ei enää ole olemassa. Yksittäisten talojen 
yksittäisistä tarinoista, kuten niiden asukkaista, käyttötarkoituksista 
ja nimityksistä. 
Mitä valmistettiin etumaisessa ja takimmaisessa brännissä? Miksi 
Kräkin taloa on aikaisemmin kutsuttu Ljungin tai Ljungmanin 
taloksi? Mikä talo toimi yhdyssiteenä Euroopan ja Venäjän välisessä 
lennätinliikenteessä? Miksi yleisen saunan yläkerrassa valmistettiin 
sukkia? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Wahlbergin talon 
monipuolinen päänäyttely. 
Avoinna 30.8. asti ma-pe klo 10-17 ja la-su klo 12-15 sekä 1.9.-23.10.  ti-pe klo 12-15.  Aikuiset 5€ / 
Museokortti / Smartum. Yleisöopastukset (max 10 hlöä) sisäänpääsymaksun hinnalla 8.6.-9.8. tiistaisin klo 
10.30 ja torstaisin klo 15.30. Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  puh. 044 35105447, 
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

Uudenkaupungin Merikeskuksen näyttely 16.8. asti ti-su klo 11-18  
Uudenkaupungin Merikeskus, Pakkahuoneentori, Uusikaupunki. 
Pakkahuoneen takana, entisessä Vason myllyssä sijaitsee Uudenkaupungin 
merihistoriallisen yhdistyksen ylläpitämä Uudenkaupungin Merikeskus -
näyttelytila. Tilassa on esillä monenlaista merihistoriallista nähtävää. 
Perusnäyttelyssä on mm. useita vanhoja venemoottoreita, suurikokoinen 
uusikaupunkilaisen Varma-purjelaivan pienoismalli, laivamaalauksia jne. 
Tänä kesänä on esillä ahvenanmaalaisen Yngve Gustafssonin 
laivapienoismalleja ja taiteilija TH Norlingin laiva-aiheisia maalauksia. 
Merikeskuksessa on myös Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen 
myyntipiste. Näyttelyyn on vapaa pääsy. 
http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 
 

Pakkahuoneen vierassatama 
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.  

Avoinna joka päivä klo 8-22. 

5.7.-22.8. Iiro Kivistö, valokuvia 

23.8.-4.10. Susanna Pihlaja, maalauksia 

 

Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki.  

Avoinna ke-pe 11-17 ja la 11-15.  

Heinäkuun 1.-25.7. taiteilijana on Päivi Somppi, Pieni aurinkomatka - 

taidegrafiikkaa. Elokuun taiteilijana 29.7.-22.8. on Päivi Virkkunen, Aitoa ja melkein totta - 

Poikkitaiteellinen näyttely, Aidoista ja melkein tosista maalauksista ja aikakausipuvuista.  

Aukiolot 29.7.-8.8. ke-pe 11-17 ja la 11-15 sekä 12.8.-22.8. ke 16-19 ja la 11-15. 

 

Hetkiä matkaltamme -näyttely Automuseossa 
Uudenkaupungin Automuseo, Autotehtaankatu 11, Uusikaupunki. 

Turkulaisen Raunistulan nukkekotikerhon juhlavuoden näyttely Uudenkaupungin 

Automuseossa. Hetkiä matkaltamme -näyttely kokoaa yhteen kymmenen vuoden aikana 

tuotetut pienoisteokset.  Näyttely on avoin yleisölle museon pääsymaksua vastaan, joka 

päivä klo 10-18 (kesä-elokuussa) ja muulloin päivittäin klo 11-17. Hetkiä matkaltamme – 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi/


kokorajoitus 1:12 esittelee kiehtovia minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, 

kuten vinttiin ja vessoihin. Näyttely on mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa kohtaavat Prinsessa Ruusunen, 

Aladdin ja Bremenin soittoniekat, ja jossa voi ihailla tunnettujen elokuvaohjaajien mestariteoksia 

pienoiskoossa. Esillä on yli 40 työtä. 

 

Galleria-taidelainaamo Horisontti  

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna keskiviikkoisin klo 13-17.   

Heinäkuussa avoinna ti-pe klo 13-17 ja la klo 10-13. Tervetuloa!  www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Meripartiovene Krista 70 v. -näyttely 16.7.-16.8.  
Uudenkaupungin Merikeskus, Pakkahuoneentori, Uusikaupunki.  
Avoinna ti-su 11-18. 
Merikeskuksessa järjestetään Partiolippukunta Uudenkaupungin Merihaiden 
partiovene Kristasta kertova näyttely, jolla juhlistetaan Kristan 70-vuotisjuhlavuotta ja 
Merihaissa vuosikymmeniä jatkunutta nuorisotyötä meripartiotoiminnan parissa. 
Näyttelyyn on vapaa sisäänpääsy. 

 
Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki.  
Avoinna ti-pe klo 13-17, la klo 10-14 ja aina ko ovi o auk. 
Hahmopellosta, Iloisista tuoleista ja Saabin neulegrafiteista tuttu naisporukka on 

loihtinut noin 14 000 tupsusta tehtyjä hyvänmielen teoksia. Näyttelyssä on esillä esim. 

kolmen metrin korkuinen tupsuteos kaupunginlahden rannasta ja torilta, tupsukukkia ja 

ihastuttavia jakkaroita. Näyttelyyn on vapaa pääsy. 

 

 

 

Iso-Haiduksessa Laituriravintola Odine 
Palvelemme veneileviä 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.  

Kuljetus saarelle la 25.7. ja su 26.7. Lähtö klo 12.00 ja paluukuljetus saaresta noin klo 15.30.  

Hinta 10 €/aikuinen ja 5 €/lapsi. Lähtöpaikka Saaristolaivojen laituri, Uusi-Möljä, Pakkahuoneenkuja 2.  

Kysy lisää puh. 044 2614708 tai ravintolaodine@haidus.fi  https://www.facebook.com/RavintolaOdine/ 

 

Risteilyt M/S Kertulla Isonkarin majakkasaarelle 3.6.-26.9.  
23.6.-8.8. tiistai-sunnuntai (ti, ke, to, pe, la, su)  

12.-23.8. keskiviikko-sunnuntai (ke, to, pe, la, su)  

29.8. Suomen luonnon päivä  

26.9. Majakkakesän päätösristeily  

Aikataulu: Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, saapuminen Isoonkariin 

n. klo 12. Lähtö Isostakarista klo 16.00, paluu Uuteenkaupunkiin n. klo 

17.30. Risteilyn kesto on 7 h, josta Isossakarissa ollaan 4 tuntia. Hinnat: 

aikuiset 59-69 €, lapset 4-12 v 29-35 € (sis. Pikkukipparin puuhakirjan) ja 

lapset 0-3 v maksutta. 

Hinta sisältää edestakaiset merimatkat, opastetun saarikierroksen (kesto noin 2 h), sisäänpääsyn 

majakkaan sekä lounaan Isossakarissa.   

Lipunmyynti: www.isokari.fi, p. 040 1866 350. Lähtöpäivän aamuna risteilylippuja saa laivasta, jos tilaa on. 

Laivasta myytävien risteilylippujen hinnat ovat: aikuiset 69 € / lapset 4-12 v 35 € / lapset 0-3 v maksutta.  

http://www.facebook.com/rantagalleria/
mailto:ravintolaodine@haidus.fi
https://www.facebook.com/RavintolaOdine/


Kaljaasi Olgalla Katanpään linnakesaarelle 28.6.- 9.8.  
Lähdöt Uudestakaupungista lauantaisin ja sunnuntaisin 10.30, paluu 

Ukiin n. klo 18.00. 

Löydä saariston kätketty helmi! Katanpään mielenkiintoiset linnoitukset 

tykkeineen, upea luonto ja jännittävät kivilouhokset houkuttelevat eri-

ikäisiä kävijöitä. 

Hinnat: 64 €/aikuinen, 28 €/lapsi (4–12 v.). Risteilyyn sisältyy 

edestakainen merimatka, lounas menomatkalla laivassa (lohikeitto ja 

saaristolaisleipä) sekä opastettu kierros linnakesaarella. Kaljaasi 

Olgan risteilyt voi ostaa suoraan verkkokaupasta viimeistään risteilyä 

edeltävänä päivänä: 

https://fi.doerz.com/uusikaupunki/sailingday-to-katanpaa?list_id=43 

La 1.8. ja la 8.8. risteilyt LOPPUUNMYYTY. Tiedustelut myös: Uudenkaupungin matkailutoimisto, puh. 

050 420 5333, matkailu@uusikaupunki.fi 

M/S Kertun Perjantain Sight seeing -risteily 10.-31.7.  
Perjantaisin klo 18-20.  

Liput 18 € / 9 €. Kertun Perjantairisteilyllä näet merellisen 

Uudenkaupungin vilkkaat satamat sekä kauneimmat rannat. Risteilyillä 

vaihtuvaa ohjelmaa, ja laivassa oiva tarjonta paikallispanimoiden 

huurteisia herkkuja sekä täydet anniskeluoikeudet. Paras ilta on ilta 

merellä! Lisätietoa ja varaukset: www.mskerttu.fi, puh. 040 1866 350. 

 

Lasten Merirosvoristeilyt  
heinäkuussa perjantaisin 3.–31.7. klo 16-18.  
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. 

Hinnat: 20 €/lapsi, 25 €/aikuinen. Hintaan sisältyy laivamatka, ohjelma, 

yllätyspussi + mehu. 

Kaljaasi Olgan risteilyt voi ostaa suoraan verkkokaupasta viimeistään risteilyä edeltävänä päivänä: 

https://www.doerz.com/uusikaupunki/children-s-pirate-cruise?list_id=43 

Risteilyt Tiftö V -aluksella 
Kolmensalmen risteilyt Tiftö V aluksella 

20.8.  ja 17.9. klo 18-20. Sukellus paikallishistoriaan lähivesillä 

PikkuPuntarin, Puntarin ja Syväsalmen läpi. 

Syksyiset Kuutamoristeilyt 2.9. klo 20-22 ja 1.10. klo 19-21.  
Risteily auringonlaskun aikaan kohti kuunsiltaa ja vilkkuvia 

väylävalojonoja sekä kesäyön taikaa merellä. 

Risteilyjen hinnat: 25 €/henkilö, sis. kahvi/tee/mehu. Alle 10v. 

ilmaiseksi. Varaukset viim. risteilyä edeltävänä päivänä ennen klo 12: tiftovene@gmail.com, Mikael puh. 

0500 911345, www.tiftov.com   Risteilyt toteutuvat, kun maksavia lähtijöitä on 15 henkilöä.  

 

After work perjantaisin klo 18-21 Pakkahuoneen terassilla 
Pakkahuoneentori 1, terassi vierassataman takana:   

24.7. 70-luvun rock hitit Luca Sturniolo  31.7. Rami Helle Open Mic  

https://fi.doerz.com/uusikaupunki/sailingday-to-katanpaa?list_id=43
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
https://www.doerz.com/uusikaupunki/children-s-pirate-cruise?list_id=43


7.8. Eeli Hallikainen   14.8. Kalakaverit-soolo   

21.8. Country-ilta Grasshammer Deluxe Duo 28.8. Kädettömät isät, LP-levyraati 

Bistro Bay – Basso perjantait klo 20-01 
Aittaranta 10. Mörköbasso & friends tarjoilee jokaisena heinäkuun 

perjantaina bassomusaa Uudenkaupungin kuumimmalla terassilla. 

Tervetuloa nauttimaan kuumasta bassomusasta ja kylmästä juomasta 

Bistro Bayn terassille. Showtime 20.00-01.00 

24.7. Mörköbasso & Dj Koirataikuri 31.7. Mörköbasso & TBA 

Kirsta 
Aittaranta 4-6. Heinäkuun liveartisteja!  Soittoajat terassilla klo 19-22.   
To 23.7. Trubaduuri Hautis  30.7. Rami Tapper One man band 

Makasiini Ravintola 1617 
Live musaa, Aittaranta 8  

22.7. Mikko Itäranta   29.7. Pekka Murto ”Mies ja Kitara”  

1.8. 76 Notes   5.8. Mikko Itäranta 

8.8. Kalle ja Susse   12.8. Kalle ja Susse 

Torstaisin Bingo ja Kakaoke Jarkon vetämänä. 

Ravintola Captain’s Makasiini 
Aittaranta 12, live-illat to klo 20 alkaen, pe ja la klo 21 alkaen ja su klo 13 alkaen,  

su Päivä Matineassa esiintyy paikallisia muusikoita eri kokoonpanoilla. 

To 23.7. Duo Samu Salo ja Pia Rydman  Pe 24.7. Otto Fothy 

La 25.7. Pekka The Barber  Su 26.7. Päivä Matinea 

To 30.7. Kalle ja Susse    

Pe 31.7. Otto Fothy klo 20 alk, DJ Mathey B soittaa 80-90 diskomusiikkia klo 22- 

La 1.8. Aksel Kankaanranta klo 20, illan päättää Dinturist 

Su 2.8. Päivä Matinea 

La 29.8. Venetsialaiset, Kalle ja Susse sekä Kädettömät isät 

La 12.9. Päättäjäiset 

 
Teatteri-illat Captais Makasiinissa  
- Ämmät palaa taas – MN aika (tempus feminarum) 
Ravintola Captain´s Makasiini, Aittaranta 12. Vapaa pääsy. 
Su 30.8. klo 17. Ke 2.9. ja ke 9.9. klo 19. 
Kyllä! Ämmät palaa taas. Nyt on todellakin Ämmän aika. Ämmät 
ovat ihan liekeissä ja entistä ehompia.Jälleen he osaavat laulaa, tykkäävät tanssia ja luulevat olevansa 
hauskoja. Vai ovatko todella? Tule tsekkaamaan! Rooleissa: Annikka Hallikainen, Hanna Kari, Tiina 
Luolamaa, Terhi Melos, Lea Myllymäki, Suvi Sammalisto. 

Hotelli Lännentie la 1.8. klo 22-23.30 Doom Unit: 10 vuotta 
Levysepänkatu 1, Uusikaupunki. Doom Unit ehti julkaista 10 vuoden aikana kolme albumia ja 
toistakymmentä sinkkua sekä tehdä kymmeniä kiertueita. Yhtyeen debyyttisinkku ”Killing Time” on kerännyt 
liki 2 miljoonaa kuuntelua Spotifyssa. Biisi oli myös kauhuelokuva Skeleton Crew’n sekä tv-sarja Harper’s 
Islandin promon trailerbiisi. Kappale soi radion lisäksi lätkäkaukaloissa ja ohjelmatrailereissa. 
 
 

 

Kesällä joogataan Myllymäellä to ja su klo 18-19 

Puistojoogaa Myllymäen puistossa, Uudessakaupungissa. Tarkista päivät 

https://www.facebook.com/events/705836160155276/ 

https://uudenkaupunginteatteri.fi/ammanpaluu/


Tule aistimaan luonnon rentouttava vaikutus joogatessa, luonto joogasalina, maa lattiana, taivas kattona ja 

linnunlaulu, puiden humina taustamusiikkina      Jooga alue sijaitsee keskellä Myllymäkeä, vesitornin 

alueelta löydät joogapaikan! Kertamaksu 10 € ennen tuntia käteisellä, pankkikortilla, epassilla tai 

Smartumilla. Ryhmä sopii hyvin myös aloittelijoille, lämpimästi tervetuloa      Säävaraus, sateella ei joogata! 

Tunnit vetää RYT-joogaopettaja Satu Ajanko. Lisätietoja: 

https://www.facebook.com/events/705836160155276/ 

 

 

 

Tul toril -teematoritapahtumat elokuussa lauantaisin klo 9-13 
Suositut Tul toril -teematoritapahtumat piristävät Uudenkaupungin 

keskusta-aluetta. 

Jokaisella torilla on oma teemansa ja monenmoista koettavaa ja 

nähtävää sekä ostettavaa kaikenikäisille. 

1.8. Kulttuuritori 8.8. Laulutori 

15.8. Kierrätystori 22.8. Nuorisotori 

29.8. Venetsialaistori Teematorit kutsuvat viihtymään! 

tultoril@uusikaupunki.fi   puh. 044 7005 719

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus  
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! Lisätyssä 
todellisuudessa oppaana kulkee piikatyttö 1800-luvulta. UkiAR-
mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa sovelluskaupoissa. 
Sovellus ladataan omalle laitteelle ja sitä pääsee käyttämään silloin 
kun itselle parhaiten sopii. Sovelluksen julkaisuhetkellä tarinoita on 
14:ssa pisteessä Kaupunginlahden rannalla ja keskusta-alueella. 
Sovelluksessa oppaana kulkee piikatyttö 1800-luvulta, joka ilmestyy 
katukuvaan virtuaalisesti. Hän on jotenkin jäänyt aikaan kiinni ja kertoo havaintojaan reilun 150 vuoden 
ajalta ja muistelee vähän vielä menneitäkin. Tukenaan tarinoille hän esittelee vanhoja valokuvia 
Uudenkaupungin museon kokoelmista. Sovelluksen latauslinkkeihin: https://visituusikaupunki.fi/UkiAR 

 
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. 

https://www.facebook.com/events/705836160155276/
mailto:tultoril@uusikaupunki.fi
https://visituusikaupunki.fi/UkiAR


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.  Piiloleikkiveistoksia voit etsiä 

osoitteessa: https://piiloleikki.fi/ 
Paperisia karttoja on jaossa mm. matkailutoimistossa, uimahallilla, kirjastosta, museolta, Passarista. 

Reitin voi kulkea kokonaan paperisen kartan avulla, tai kokonaan mobiilipelin avulla. 

 

 

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.  

 

toimii samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa 

ja palvelee kaupunkilaisia sekä tänne muuttavia.  

Toimistomme on avoinna: ma-pe klo 9-16.30 ja la klo 9-15.  Tervetuloa! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5333 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia. 

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