
 

 

 

 

Pursiseuran Paviljonki avautuu juhannuksena  
Pietarinkarin saaressa sijaitseva Pursiseura avautuu koko juhannuksen ajaksi ulkoilmaravintolana. Pe 19.6. 

avoinna klo 12-23, la klo 10-23 ja su 10-18. Esiintyjinä perjantaina Janne Hurme, Jukitsu & Pete Hatakka. 

Lauantaina Tauski , Kalle & Susse. Pop up -ravintola, jossa mm. kalaruokia ja hampurilaisia. Sauna 

kuumana koko juhannuksen ajan.  

Kuljetukset Vesibussi Aavattarella Sorvakon sillan vierestä kaupungin puolelta:  

19.6. Juhannusaatto lähdöt klo 12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00. Paluukyydit klo 22 

alkaen niin kauan kun tulijoita. Tarvittaessa ajamme non-stop.  

20.6. Juhannuspäivä lähdöt klo 10.00 /12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00. Paluukyydit klo 

22.00 alkaen niin kauan kun tulijoita. Tarvittaessa non-stop.  

Sunnuntai 21.6. lähdöt klo 10.00 /12.00 / 14.00 / 16.00 ja viimeinen paluu klo 18.00.  

Hinta meno-paluu 10 €/henkilö (käteinen tai kortti). Matkan kesto n.15 min. per suunta. Aluksella A-

oikeudet. Kuljetukset Kimmo Hotanen +358 400 468567. 

 

Iso-Haiduksessa Ravintola Odine on avoinna koko juhannuksen 
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. 

Juhannusaattona Odinessa esiintyy duo Iiris Helpiö & Päivi 

Kurkilahti. Saarelle ei ole juhannuksena yleisiä kuljetuksia.  
Kysy lisää puh. 044 2614708 tai ravintolaodine@haidus.fi 

 

 

 

mailto:ravintolaodine@haidus.fi


Kaljaasi Olgan juhannusaaton iltaristeily Katanpään linnakesaarelle  

pe 19.6. klo 16.00-24.00 
Koe ainutlaatuinen elämysristeily juhannusaattona! 

Kohteena Katanpään linnakesaari ja sen letkeät 

juhannusjuhlat. 

Kokko (säävaraus), ohjelmaa, musiikkia ja rentoa 

meininkiä. 

Hinta: 75 €/aikuinen, 35 €/lapsi (4-12v) sis. risteilyn, 

ruokatarjoilun laivassa ja juhannusohjelman Katanpäässä. 

Lähtö Pakkahuoneen vierassatamasta länteen olevalta 

Saaristolaivojen laiturilta, Uusi-Möljä, Suukarintie 2. Tervetuloa nauttimaan hyvästä tuulesta ja letkeästä 

juhannus tunnelmasta! 

Liput: https://www.doerz.com/uusikaupunki/midsummer-sailing-event?list_id=43 

Tiedustelut myös Kimmo Hotanen 0400 468 567. 

 

Juhannustanssit ja musiikkia Pakkahuoneella  
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki 

Juhannusaattona 19.6. torin lavalla Eino Grön klo 16-18 

Terassilla Luca Sturniolo klo 18-21 

Juhannuspäivänä 20.6. torin lavalla Sanna Arell klo 16-19 

Terassilla Kalakaverit-soolo klo 19-21. 

Juhannus Isonkarin majakkasaaressa 
Saareen ei tehdä juhannusristeilyjä, mutta sinne on mahdollista tulla 
omalla tai kaverin veneellä Juhannuksen viettoon. 
Juhannusaattona perjantaina 19.6. ja juhannuspäivänä la 20.6 . sekä su 
21.6. 
- satamatoimisto on avoinna klo 10-19. 
- opastetut vierailut majakassa klo 12, 14 ja 17 
- Kertun ja Lotan mehubaari Majakkamestarin talon pihassa avoinna klo 
15-17 
- tilaussauna lämpiää, varaathan vuorosi ajoissa! 
Tied. 040 1866 350, info@isokari.fi, www.isokari .fi 

 

 

Satama soi – videotervehdys ke 24.6. 
Satama soi –yleisötapahtuma ke 24.6. klo 16 on peruttu koronarajoitusten vuoksi. 
Sen sijaan silloin julkaistaan Uudenkaupungin seurakunnan ja Pakkahuoneen 
nettisivuilla ennakkoon videoitu Satama soi –tervehdys, jossa kuullaan 
Merirauhan julistus, kirkkoherra Juhana Markkulan hartaushetki ja Pakkahuoneen 
tervehdys. Lisäksi lapsityönohjaaja Minna Rautanen kertoo, miten voi osallistua 
Lasten sataman omatoimiohjelmaan. 
Pakkahuoneella on iltatorimyyntiä keskiviikkona 24.6. klo 16 alkaen koronaohjeistuksia noudattaen. 
http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi  www.karilla.fi 

https://www.doerz.com/uusikaupunki/midsummer-sailing-event?list_id=43
mailto:info@isokari.fi
http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/
http://www.karilla.fi/


Lasten Satamat omatoimisena 24.6. - 5.8. 
Lasten sataman kesäohjelma sijoittuu Vanhan kirkon puistoon ja siihen voi osallistua 
omatoimisesti milloin vain 24.6.-5.8. Kirkon puistoon on sijoitettu hauska 
etsintätehtävä, johon koko perhe voi osallistua. Tarkemmat ohjeet löytyvät 24.6. 
alkaen 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 

Pakkahuoneen ohjelmalliset iltatorit 

keskiviikkoisin 24.6.-5.8. klo 16-20 
Pakkahuoneentori, vierassataman rannassa. 

24.6. Pakkahuoneen iltatorin avaus Kuparikuu 16-19 

1.7. Mansikkakarnevaaleilla Sami Saari klo 16-19 

Ke 8.7. Johanna Debreczeni klo 16-19 

Ke 15.7. Sampsa Astala klo 16-19 

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 €/2m x 2m, lapsilta 5 

€/2m x 2m.  1.7. korotettu hinta 10 €/2m x 2m, lapsilta 5 €/2m x 2m. Paikkoja ei varata, vaan ne täytetään 

siinä järjestyksessä, kun myyjät saapuvat paikalle. Pakkahuoneen henkilökunta käy ohjelman alkaessa n. 

klo 16 keräämässä paikkamaksut. Lisätietoja tapahtumista: 

pakkahuone@karilla.fi, puh. 044 712 3500 http://www.karilla.fi 

Tarinoiden Kaupunginlahti -kävelykierros to 25.6. klo 18:00 
Tarinoiden Kaupunginlahti -kierros johdattaa kulkijan uusikaupunkilaisten 
merkkimiesten jäljille ja kertoo paljon kaupungista, sen historiasta ja 
nykypäivästä. Matkan varrella kuullaan myös purjelaivojen tarinoita. Lähtö 
Sorvakon puolelta, hotelli Aittarannan edustalta, Aittaranta 2. Kierroksen 
hinta on 10 €/henkilö.Liput ennakkoon: 
https://fi.doerz.com/uusikaupunki/storiesbythebay-guidedtour?list_id=43 
matkailu@uusikaupunki.fi Puh. 050 420 5333 

Opastetut kävelykierrokset keskiviikkoisin  
1.-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. 
Heinäkuussa opastettuja kävelykierroksia järjestetään 
keskiviikkoisin: 
1.7., 8.7.,15.7.  ja 22.7. klo 14-15.30. 
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 

Kesän Soundi -konsertti saaristossa ti 7.7. klo 18 
Paikallisten muusikoiden perinteinen kesäkonsertti poikkeuksellisesti Uudenkaupungin 
saaristossa. Paikka tarkentuu myöhemmin. Paikalle järjestetään myös kuljetuksia.  

mailto:minna.rautanen@evl.fi
http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/
mailto:pakkahuone@karilla.fi
http://www.karilla.fi/
https://fi.doerz.com/uusikaupunki/storiesbythebay-guidedtour?list_id=43
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
https://fi.doerz.com/uusikaupunki/guidedtour-in-uusikaupunki?list_id=43
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi


Ruokaa, viiniä & Jazzia Pakkahuoneella la 11.7.  
klo 11- 18 Pakkahuoneentori, Uusikaupunki.  

Pakkahuoneen torilla nautitaan laadukkaasta ruoasta sopivien viinien ja 
tasokkaan jazzmusiikin kera. Lisätietoja: pakkahuone@karilla.fi  
Puh. 044 712 3500 
http://www.karilla.fi 

Peräkärrykirppis 11.-12.7. klo 10-18 
Suuli-tanssit 18.7. klo 18-22 
Kettelintie 188, Pyhämaa. Pyhämaan Pappilan entisen kivinavetan nurkilla.  
Lisätietoja Taina Vuorio puh. 0400 717 157. 
 
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 

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 31.7. pe 31.7. klo 11:00 - 
13:00 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_... 
Opastuskierros on mielenkiintoinen aikamatka ja informaatiopaketti niin turisteille kuin alkuperäisille 
uusikaupunkilaisillekin. matkailu@uusikaupunki.fi Puh. 050 420 5333. 

Kesäkuun Kutonen – naisten oma kuntoilutapahtuma 1.8. klo  
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 

mailto:pakkahuone@karilla.fi
http://www.karilla.fi/
https://fi.doerz.com/uusikaupunki/guidedwalkingtour-inenglish?list_id=43
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
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mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
https://fi.doerz.com/uusikaupunki/guidedwalkingtourin-uusikaupunki?list_id=43
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mitata.Ohjelmassa on iloa, hurmaa, musiikkia, liikuntaa, ruokailua ja hauskaa 

yhdessäoloa.  www.kesakuunkutonen.fi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki.  

Avoinna 8.6 -30.8. 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 

 

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 2.-18.6. ti-la klo 11-15.  

Juhannuksena suljettu.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. 

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


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 

 

Pikkumuseot; Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo, ovat avoinna 22.6.-9.8. klo 12-15. 
Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yhteislippu 5 

€/aikuiset (sis. Wahlbergin talon, Luotsimuseon ja Merimiehenkodin). 

Museokortilla ilmainen sisäänpääsy. 

 

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 kaikki kirkot ovat suljettuina koko kesän ajan.  
 

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 näyttelyt 23.6.-16.8. 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. 

24.5. - 4.7. Markus Kotiranta, meriaiheisia maalauksia 

5.7.-22.8. Iiro Kivistö, valokuvia 

23.8.-4.10. Susanna Pihlaja, maalauksia 

 

Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna 1.7. alkaen 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. 

 

Vakka-Suomen Taideyhdistyksen näyttely 30.6.asti 
Kalannin kirjasto, Raimon kammari, Pankkitie 2, Kalanti. 

Vakka-Suomen Taideyhdistyksen moni-ilmeinen taidenäyttely nimeltään "Rakkaus 

näkyväksi". Näyttelyyn on vapaa pääsy kirjaston henkilökunnan ollessa paikalla ma 

ja ke-pe klo 10-16. 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
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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 – 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.   

Tervetuloa!  www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

 

Iso-Haiduksessa Laituriravintola Odine 
Palvelemme veneileviä asiakkaitamme päivittäin klo 11-22. 

Heinäkuussa kuljetuksia saarelle pe 10.7. klo. 

16:00 lähtö Uudelta möljältä ja paluukuljetus 

saaresta n. klo 19:30. Sekä la 11.7. klo. 12:00 

lähtö Uudelta möljältä ja paluukuljetus saaresta n. 

klo. 15:30.  

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 

 

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


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 

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

19.6. 70 -luvun rock klassikot Luca Sturniolo 26.6. Päivi & Iiris 

3.7. Kädettömät Isät, LP-levyraati  10.7. Rami Helle 

17.7. Tomi Paldanius   24.7. 70-luvun rock hitit Luca Sturniolo 

31.7. Rami Helle Open Mic  7.8. Eeli Hallikainen  

14.8. Kalakaverit-soolo   21.8. Country-ilta Grasshammer Deluxe Duo 

28.8. Kädettömät isät, LP-levyraati 

 

Musiikkia Makasiiniravintola 1617 terassilla 
Aittaranta 8. Kaupunginlahden rannalla: 

La 27.6. Pekka Murto ”Mies ja Kitari”  Ke 1.7. Kalle Ja Susse 

La 4.7.   Pekka Murto   Ke 8.7. Mikko Itäranta 

La 11.7. 76 Notes   Ke 22.7. Mikko Itäranta 

Ke 29.7. Pekka Murto   La 1.8.  76 Notes 

Ke 5.8.  Mikko Itäranta   La 8.8. Kalle Ja Susse 

Ke 12.8. Kalle Ja Susse               Juhannuksen jälkeen jokaisena Torstaina Bingo ja karaoke. 

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 

mailto:tultoril@uusikaupunki.fi
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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.  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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://piiloleikki.fi/
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