
 

Digitaalinen kauppa perinteisen kaupanteon tukena-luento 21.10. klo 18-20 
Kulttuurikeskus Crusellin alakerta, Kullervontie 11, Uusikaupunki 

Digitaalisen kaupan asiantuntijan Leevi Parsaman luento. Hän on henkilökohtaisesti tutustunut yli 500 

suomalaiseen verkkokauppaan. Lisäksi hän on tutkinut 

verkkokauppamarkkinoita USA:ssa, Kiinassa, Venäjällä 

sekä eri puolilla Eurooppaa. Tällä hetkellä Leevi toimii 

asiantuntijana Business Finlandin uudessa nelivuotisessa 

Expericence Commerce ohjelmassa, jonka tavoitteena on 

tehostaa suoraan kuluttajille myyvien yritysten (D2C - 

direct to consumer) kansainvälistä kasvua. 

Leevillä on myös paljon omakohtaista, konkreettista 

kokemusta alasta. Tällä hetkellä hän työstää myös 

digitaalisen kaupan strategioita suomalaisille brändeille 

sekä toimii johtoryhmien ja hallitusten sparraajana 

asiakaskokemukseen ja digitalisaatioon liittyvissä 

hankkeissa. Vuonna 2017 Leevi valittiin Vuoden 

verkkokauppavaikuttajaksi Suomessa. Monet tuntevat hänet myös Facebookin Verkkokauppiaat ryhmän 

asiantuntevana ja innostavana moderaattorina.  

Ilmoittaudu uudenkaupungin@yrittajat.fi. Paikkoja on rajoitetusti. Tapahtuma on maksuton. Järjestää 

Uudenkaupungin Yrittäjät ry. Lisätietoja: uudenkaupungin@yrittajat.fi tai  puh. 044 381 2775. 

 
 
 

 

 

mailto:uudenkaupungin@yrittajat.fi
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Merellinen ilta: Pirtumiehet 22.10.klo 18:00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 
Tapio Koivukari ja Jarmo Impola kertovat sanoin ja kuvin aiheesta Pirtumiehet. 
Merihistoriallisen yhdistyksen painotuoreet vuosikirjat ja joulukortit myynnissä. Järjestelyissä noudatetaan 
viranomaisten koronaohjeita. Järjestäjät: Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ja Vakka-opisto. 
 

Nouse ratsaille -päivä Wasaborgin tallilla 24.10. klo 11- 16 
Wasaborgin tallin maneesissa, Lokalahdentie 200, Uusikaupunki. 

Wasaborgin Hevosurheilijat ry järjestää kaikille avoimen Nouse Ratsaille-päivän. Ohjelmassa on klo 11 

alkaen hevosten match show Karvaooppelien syysnäyttely, johon on ilmoitettu yli 30 erirotuista hevosta ja 

ponia. Samaan aikaan maneesin toisessa päässä on hevostarvikekirpputori, johon voi tulla myymään 

tarpeettomia ja esim. pieneksi jääneitä hevos- ja 

ratsastusvarusteita. Puffetti palvelee maneesissa koko 

tapahtuman ajan. Näyttelyn päätyttyä luvassa ilmaista 

talutusratsastusta lapsille ja aikuisille n. klo 16 saakka 

osallistujamäärästä riippuen. Ratsastuskoulu antaa 

myös hyvät tarjoukset päivän aikana tehdyille tunti- ja 

kymppikorttivarauksille. Tervetuloa mukaan! 

Tapahtuma järjestetään voimassa olevien suositusten 

ja rajoitusten mukaisesti, muistathan turvavälit 

katsomossa!  Lisätietoja: 

https://www.facebook.com/events/2886596881574973 

 

Korisliigaa: Korihait – Tampereen Pyrintö 28.10. klo 18:30 

Korisliigaa: Korihait – Salon Vilpas 31.10. klo 17:00 
Uusikaupunki Areena, Pohjoistullitie 3. 

Lähde kokemaan Pohitullin huikea tunnelma ja kannustamaan pisteet kotijoukkueelle! Liput: Aikuiset (yli 

17v) 17 € /15 €*. Eläkeläiset ja opiskelijat 12 €. Lapset (7-16v) 5 €. Vallitsevasta tilanteesta johtuen 

pääsylippuja on myytävänä ainoastaan ennakkoon. Suosittelemme ensisijaisesti kausikortin hankintaa. 

Pääsylippuja voit tiedustella Johanna Kutilalta, numerosta 044 540 8734. Kausikortin voit ostaa osoitteesta: 

http://www.korihait.fi/tilaa-kausikortti/  HUOM! Otathan huomioon koronarajoitukset, jotka löydät 

nettisivultamme: http://www.korihait.fi/uut…/ohjeita-yleisolle-korona-aikana/ 

 

 

Halloween-luistelu la 31.10. klo 9:30 - 11:00 
Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki. 

Vakka-Suomen taitoluistelijat järjestävät lapsille suunnatun 

Halloween-naamiaisluistelun. Tule yksin, kaksin, porukalla tai oman 

aikuisen kanssa. Parhaat asut palkitaan! Tapahtumassa vapaata 

luistelua, ohjattuja leikkejä ja lopuksi taitavien luistelijoidemme 

esityksiä. Buffetissa myynnissä herkullisia halloween-leivonnaisia. 

Kaikilta yli 15-vuotiailta edellytämme maskin käyttöä ja tulethan 

paikalle terveenä. Puh. 0440 888895 

https://www.facebook.com/vakkasuomentaitoluistelijat 
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Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki.  

Avoinna ti-pe klo 12-15 tai sopimuksen mukaan. 

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 23.10. asti esillä Talojen 

tarinoita -näyttely, joka kertoo kymmenestä talosta, joita ei enää ole olemassa. Yksittäisten talojen 

yksittäisistä tarinoista, kuten niiden asukkaista, käyttötarkoituksista ja nimityksistä. 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 

Leiki historiantutkijaa 13.-23.10. 
Wahlbergin museotalossa, Ylinenkatu 11, on mukavaa 
tekemistä lapsille syyslomaviikoilla 42 ja 43. 
Talotarinoita -näyttelyssä pääsee eläytymään historian tutkijaksi. 
Lapset saavat tutkia vanhoihin taloihin liittyviä esineitä, ja vastata 
niiden perusteella kysymyksiin. Jokainen museokävijä saa museo-
oppaalta kysymyslomakkeen, jonka voi täyttää itse tai vanhemman 
avustuksella. Vastanneet saavat pienen palkinnon. Museon 
perusnäyttelyissä voi lisäksi tehdä salapoliisitehtäviä, joissa 
etsitään esineitä kuvien avulla. Museo on avoinna ti-pe klo 12-15. 
museo@uusikaupunki.fi  puh. 0443515447 
 
Uudenkaupungin Automuseo 

Autotehtaankatu 11. Avoinna 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. Museossa 

on Raunistulan nukkekotikerhon Hetkiä matkaltamme -

näyttely. 

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
mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo


 

Talotarinoita - Wahlbergin museotalon näyttely 23.10. asti 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki. 

Wahlbergin museotalon kesän 2020 näyttely esittelee 

muuttuvaa 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. Syyslomaviikolla lapsille salapoliisitehtäviä. Tule mukaan eläytymään historian tutkijaksi!  

Avoinna 23.10. asti ti-pe klo 12-15. Aikuiset 5 €/ Museokortti/Smartum.  

Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  puh. 044 35105447, http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

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

24.10. asti esillä Tarja-Liisa Salon taidegrafiikkaa näyttelyssä 

Alchemilla. Näyttely koostuu gelatiinilaatalle tehdyistä monotypia-

vedoksista. Vapaa pääsy. Gallerian yhteydessä olevassa 

Pikkukylän Puodissa on myynnissä käsityö- ja designtuotteita.  

Lisätietoja: meku@pikkukylanpuoti.fi  puh. 0407084776 

http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

 

Kulttuurikeskus Crusellissa: Kauneus sydämessäni asukoon 29.10. asti 
Kulttuurikeskus Crusellin Liljelund-halli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  
Turun Kynnys ry:n toteuttaman näyttelyn "Kauneus sydämessäni asukoon” on koonnut Kynnys ry:n 
maalausryhmän ohjaajana ja galleristina vuodesta 2003 saakka 
toiminut Hilkka Huotari. 
Kynnys ry on vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö, 
jossa jäseniä kannustetaan osallistumaan yhteiskuntaan niin 
taiteen tekijöinä kuin kokijoina. Tämä näyttely on Suomessa 
erityinen siinä mielessä, että siinä on koottu yhteen 
ammattitaiteilijat, aktiiviset taiteen harrastajat ja vammautuneet 
taiteen tekijät. Näyttelyn taiteilijoihin kuuluu muun muassa 
akvarelli- ja öljyvärimaalareita, piirtäjiä, akryyli-, stucco-lustro- ja 
Raffaello-stucco -maalareita sekä veistäjiä.  
Kynnyksen tarkoituksena on yhdistää taiteen kenttää siihen 
suuntaan, että raja-aitoja on mahdollista murtaa ja kaikki taiteen 
tekijät voivat kulkea eteenpäin yhdessä.  
 
Näyttely on avoinna: ma 10-16, ti 10-18 ja ke-pe 10-16. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan sekä Kulttuurikeskus 
Crusellissa olevien tapahtumien aikana. Puh. 0408486404/ Joni 
Pietiläinen 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
mailto:meku@pikkukylanpuoti.fi
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria


 

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 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.  

25.9.-30.10. Minun Islantini - valokuvia ja installaatioita 

Islantilais-taivassalolaisen taiteilijan Rannveig Steinthorsdottirin taidetta. Ison tilan 

päätyseinällä esittäytyy uusi jäsenemme Peter Silvendoin valokuvillaan. Muu osa 

galleriasta täyttyy kaikkien jäsenten yhteisestä uudesta ripustuksesta. Avoinna 

ke-pe klo 12-15, la klo 10-13. Tervetuloa!  www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna: tiistaisin ja torstaisin klo 13-17 ja 

lauantaisin klo 10-14 (myös Pyhäinpäivänä 31.10.) 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. 

 

Galleria Raimon kammarin näyttelyt 
Kalannin kirjasto, Pankkitie 2, Kalanti 

Lokakuu: Kansalaisopiston näyttely: Kädentaidot ja kuvataide 

 

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


 

Ikimuistoinen ilta – konserttisarja   
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 

La 31.10. klo 18 Tangosopraanot Angelika Klas ja Essi Luttinen 

tarjoilevat monipuolisen kattauksen elegantteja argentiinalaisia, kaihoisia 

suomalaisia ja yllättäviä klassisen musiikin helmiä mielenkiintoisina 

tangosovituksina. Konsertin pianistina toimii Petri Haapasalo. 

Keskiviikkona 2.12. klo 19 Lea Laven 

Liput: 27,50€ / konsertti ja sarjalippu kaikkiin kolmeen konserttiin 70 €. 

Liput tulevat myyntiin lähiaikoina. Tiedustelut: Uudenkaupungin 

kulttuuripalvelut: 050 4205 401 tai kulttuuritoimisto(at)uusikaupunki.fi

 
 

 

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 

Ke    11.00 – 21.30 

To     6.00 – 21.30 

Pe     8.00 – 21.30 

La     12.00-17.30 

Su     12.00-17.30 

Uintiaika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. HUOM! 

Torstaina kuntosali varattu: eläkeläisten sekaryhmälle klo 12-14 https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-

aika/uimahalli/vesiliikunta 

 

Pamprinniemen luontopolku Pyhämaassa 
Luonnonkauniissa Pyhämaassa sijaitsee merellinen Pamprinniemen luontopolku. Sen pituus on noin 4 km. 

Lähtö polulle tapahtuu 

Pyhämaan Kettelistä, 

Hauintien varrelta (opasteet 

paikan päällä). Alue on sekä 

luonnon- että 

linnustonsuojelun kannalta 

merkittävä, sillä se on 

säilynyt luonnonmukaisena 

ja kuuluu Natura 2000 –

alueisiin. 

Polku tutustuttaa kulkijansa 

upeaan merelliseen 

luontoon, mutta toisaalta 

luontopolun keskivaiheilla on 

paikoin iäkästä kuusivaltaista 



korpipainannetta sekä vanhoja ja uhkeita mäntyjä. Myös lintukanta on monipuolista. Seurakunta on 

rakentanut polun varrelle Raamattuaiheisia tauluja, joiden teemat vaihtuvat vuosittain.  Kartan 

luontopolusta löydät täältä. 

 

Velhoveden rengastie  
Velhoveden Rengastie vie Uudenkaupungin pohjoiseen saaristoon, Makeanvedenaltaan ympäri. Pituutta 

pääreitillä on noin 50 km. Rengastien sivureitit vievät Lepäistentien ja Lyökintien kääntöpaikoille, 

Pyhämaan kirkonkylään ja Pitkäluodon niemenkärkeen sekä Männäisten ruukkialueelle. Pääreitti on 

viitoitettu myötäpäivään tienvarren pyöräilyreittimerkeillä. Pääreitti on merkitty oranssilla ympyrällä, sivureitti 

vihreällä ympyrällä. Reitin suunta on merkitty nuolella. Tällä reitillä pyöräilet tai autoilet saarelta toiselle. 

Karttaesitteestä (jaossa matkailutoimistossa) ja nettisivuilta löydät numeroidut maisema- ja levähdyspaikat, 

uimarannat, mielenkiintoiset kohteet ja palvelut. Velhoveden tarinapaikat on merkitty esitteeseen ja 

nettisivuille aakkosilla ja mastoon aakkosellisin opastein. Pääreitillä opastaulut ovat oranssit, sivureitillä 

vihreät. Opastaulut on varustettu ruutukoodeilla, jotka toimivat matkapuhelimen sovelluksella. 

Ruutukoodista aukeavasta linkistä voit lukea tarinat puhelimestasi. Tarinat myös esitteessä. 

https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiihto- ja kuntoputki Vahterusring 
Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki. Puh. 02 844 

3939, info@kuntoputki.fi 

Vahterusringissä on aina ihannesää. Noin 

kilometrin pituinen lenkki maastorad an varrella 

on vaihtelevaa (korkeuseroja 16 m). Hiihtolenkin 

lisäksi Vahterusringissä on kuntorata esim. 

lenkkeilyyn, rullaluisteluun ja pyöräilyyn. Myös 

Curling-rata. Hiihtokausi alkaa 11.10. Avoinna 

joka päivä älykortilla klo 6-22.  

Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-18 ja 

viikonloppuisin klo 10-14. 

www.vahterusring.fi 

 

 

 

 

https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/
http://www.vahterusring.fi/


Elokuvateatteri Kuvala  
Alinenkatu 16, Uusikaupunki 
 
Risto Räppääjä ja väärä Vincent. Koko perheen kotimainen. Liput 10 €. 86 min. 
Esitysajat. Ma 19.10. klo 18, ti 20.10. klo 18 ja ke 21.10. klo 17.30. 
Tove. Kotimainen draama. Liput 11 €. Kesto 1 h 56 min. 
Esitysajat. Ke 21.10. klo 19.15.   
 
Tulossa: 007 No Time To Die  
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 
 

https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat


 

UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus  
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! Lisättyä todellisuutta hyödyntävä UkiAR-

mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa GooglePlay ja App Store sovelluskaupoissa. Sovellus tarjoaa 

mukavaa omatoimista tekemistä, silloin kun itselle parhaiten sopii, yksin, kaksin tai yhdessä perheen, 

kavereiden tai vaikka työ- tai opiskeluporukan kesken. Sovelluksessa on tarinoita 14:ssa pisteessä 

Kaupunginlahden rannalla ja keskusta-alueella. 

 

Sovelluksen oppaana kulkee Rauha-niminen piikatyttö 1800-luvulta, joka ilmestyy mobiilisovelluksen 

näytölle kartalla näkyvissä tarinapisteissä. Hän on jotenkin jäänyt aikaan kiinni ja kertoo havaintojaan 

merellisestä ja historiallisesta kaupungistamme reilun 150 vuoden ajalta ja muistelee vähän vielä 

menneitäkin. Tukenaan tarinoille hän esittelee vanhoja valokuvia Uudenkaupungin museon kokoelmista. 

Lisätietoa ja sovelluksen latauslinkkeihin: https://visituusikaupunki.fi/UkiAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seinätön museo – mobiiliopasteet 
Uudenkaupungin museo on julkaissut yhdeksän mobiiliopastusreittiä, jotka toimivat älylaitteilla eli 

kännykällä, tabletilla tai pöytätietokoneellakin. Seinätön museo -oppaiden avulla voit tutustua mm. 

Kaupunginlahden tai Ruokolanjärven ympäristön historiaan, entisajan lasten tai nuorten paikkoihin, tiettyjen 

talojen tarinoihin tai vaikka käydä kiertämässä kaikki Uudenkaupungin julkiset veistokset ja muistomerkit.  

Seinätön museo -mobiilioppaat löytyvät kaikki täältä http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo  

Lisätietoa ja linkit oppaisiin löydät myös museon nettisivuilta: https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-

aika/museo/palvelut-ja-mobiilioppaat/seinaton-museo-mobiiliopasteet 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ctrlreality.ukiar
https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1
https://visituusikaupunki.fi/UkiAR
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/palvelut-ja-mobiilioppaat/seinaton-museo-mobiiliopasteet
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/palvelut-ja-mobiilioppaat/seinaton-museo-mobiiliopasteet


Kulttuuripolku-esite 
 
Kulttuuripolku-esitteen ja kartan avulla voit tutustua Uudenkaupungin historiaan, nähtävyyksiin 
sekä muistomerkkeihin omatoimisesti. Tämän historiapainotteisen reitin pituus on noin neljä 
kilometriä ja sen voit taittaa mukavasti kävellen tai vaikkapa polkupyörällä.  
Reitti alkaa entiseltä Raatihuoneelta ja kiertää viehättävässä puutalokeskustassamme. Reitin 
varrella on merkittynä 33 erilaista kohdetta. Esitteessä kerrotaan myös mitä näissä kohteissa on 
sijainnut aiemmin, ja missä käytössä ne 
ovat nyt. Kulttuuripolku on mainio 
infopaketti niin turisteille kuin 
kaupunkilaisillekin. Alla linkit esitteen 
sähköiseen versioon. 
Paperisen esitteen voit tarvittaessa noutaa 
käyttöösi toimistoltamme, Rauhankatu 10 
(Palvelupiste Passari/matkailutoimisto). 
Esitteestä on saatavilla myös 
englanninkielinen versio. 
  
Linkki Kulttuuripolku-esitteeseen 
 
Karttalinkki esitteen karttaan.  

 

 

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 kulkee kaupunginlahden molemmin puolin ja sen pituus on noin 4-5 km. Piiloleikkiveistoksia voit etsiä 

osoitteessa: https://piiloleikki.fi/  Paperisia karttoja on jaossa mm. Passarissa, uimahallilla, kirjastossa ja 

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

 

https://visituusikaupunki.fi/sites/default/files/dokumentit/Kulttuuripolku%202020.pdf
http://www.visituusikaupunki.fi/sites/default/files/palveluiden-kuvat/Kulttuuripolku_kartta.pdf
https://piiloleikki.fi/


neuvoo ja palvelee kaikissa Uudenkaupungin matkailuun liittyvissä asioissa: käyntikohteet, tapahtumat, 

esitteet, kartat, opasvälitys, retkipaketit ryhmille, polkupyörävuokraus kesällä (myös sähköpyöriä), 

verkkokalastus- ja yleiskalastusluvat kaupungin vesille. Toimistossa on myynnissä Uusikaupunki-aiheisia 

postikortteja ja kirjoja, Crusell-viikon tuotteita ym. Asiakkaiden käytössä on tietokone ja langaton netti.  

 

toimii samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa ja palvelee kaupunkilaisia sekä tänne muuttavia. 

Toimistomme on avoinna: ma-pe 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://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi


 

 

http://www.visituusikaupunki.fi/

