Kirjaston Lukupiiri 10.11. klo 18:00
Alinenkatu 36, Uusikaupunki.
Tule juttelemaan kirjoista! Syksyn lukupiirissä käsitellään
venäläisten palkittujen nykykirjailijoiden teoksia. Aiheina:
10.11. Ljudmila Ulitskaja: Daniel Stein
Kokoonnumme kirjaston väistötilassa, Rauhankadun ja
Alisenkadun kulmassa tiistaisin alkaen klo 18. Lukupiirin
teoksia voi kysyä asiakaspalvelutiskiltä, niitä varataan
etukäteen useampi kappale muista Vaski-kirjastoista.
Lisätietoja: salla.makinen@uusikaupunki.fi tai
kirjasto@uusikaupunki.fi
Keskustellaan kirjoista rennolla otteella kahvi- tai teekupposen äärellä - lämpimästi tervetuloa!

Länsirannikon merihistorian päivä
la 14.11. klo 11-16
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11,
Uusikaupunki.
Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ja
Rauman merimuseo järjestävät kaikille avoimen
merihistorian teemapäivän.
Päivän ohjelma:
klo 11.00 Merihistorian päivien avaus
klo 11.15-12.00 Martti Auvinen: Lippujen
historiasta, symboliikasta, väreistä ja käytöstä
klo 12-12.45 Jenna Levonen: "Terveisiä
maailmoilta!" Raumalaisen matkustajakotia

Kalevan postikorttikokoelman tutkimus.
klo 12.45-13.30 Lounas ravintola Aquariuksessa (omakustanteinen 12 €)
klo 13.30-14.15 Kauko Isotupa: Mereen hautaaminen klo 14.15-15.00
Jarmo Saarinen: Merihistorian arkistolähteistä klo 15-15.45
Mikko Aho: Lapsuuden loppu. Carl Julius Paneliuksen lähtö merille 1869.
klo 15.45 Päätöskahvit Aquariuksessa
Ilmoittautumiset 11.11. mennessä (ilmoittautumisen yhteydessä varataan myös lounas):
matti.ilmari.jussila(at)gmail.com tai puhelin 044 525 300.
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin (ruokailu maksullinen). Tilaisuudessa noudatetaan viranomaisten
turvallisuussuosituksia (maskisuositus, turvavälit).
Lisätietoja: puh. 044 525 300 Matti Jussila.
http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi

Merellinen ilta: Mikko Halsenius:
Merimiesten tatuoinnit 19.11. klo 18:00
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
Marraskuun merellisen illan aiheena ovat merimiestatuoinnit.
Niistä kertoo aiheesta kirjan kirjoittanut Mikko Halsenius.
Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen myyntipiste. Järjestelyissä
noudatetaan viranomaisten koronaohjeita.
Järjestäjät: Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ja Vakka-opisto.

Korisliigaa: Korihait – Ura Basket 18.11. klo 18.30
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 €. Vallitsevan tilanteen takia 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/

Prinsessa Ruusunen -musiikkisatu
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
Tervetuloa nauttimaan klassikkotarinasta musiikkisaduksi sovitettuna!
Järjestäjä: Vakka-Suomen musiikkiopisto.
Näytökset:
ma 9.11. klo 10, ti 10.11. klo 10 ja ke 11.11. klo 18
Vapaa pääsy!
Lisätietoja: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi Puh. 040 8486404.

Elviira Davidov: Joulun ihka oikeat sävyt!
21.11. Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11,
Uusikaupunki. Varjoteatteri tarina, joka kertoo
Kummalan perheen joulusta, joka on täynnä, hälinää,
höpöilyä, rakkautta ja sirkusta. Tämä elävällä musiikilla
höystetty kuvien ilottelu kuljettaa yleisönsä valon ja varjon
lumovoimaiseen maailmaan. Kuulemme kuusi eri
joulutarinaa, jotka tulevat eri puolilta maailmaa, mutta
joissa kuitenkin on jotain samaa…Ala-asteen pienimmille
suunnattu varjoteatteri- ja musiikkiesitys soveltuu hyvin
koko perheelle. Varjoteatterin mystinen kauneus vie
mukaansa perheen pienimmät sekä aikuisenkin

yleisönsä. Kesto noin 35 min.
Esityksestä järjestetään kaksi näytöstä:
La 21.11. klo 12.00 ja La 21.11. klo 13.30
Ilmaisia lippuja saat Uudenkaupungin pääkirjastosta ja Kalannin kirjastosta.
Lisätietoja: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi tai puh. 040 848 6404

Uudenkaupungin Teatteri esittää: Mannapuuroa ja mansikkaa musikaali ystävyydestä, rakkaudesta ja ylivertaisesta ysäristä.
Uudenkaupungin Teattteri, Kullervontie 11, Uusikaupunki

Siinä täytyy olla rakkautta, siinä täytyy olla unelmii…
Niitä, ja paljon muuta tarjoilee Uudenkaupungin Teatterin syksyn suurmusikaali Mannapuuroa ja
mansikkaa, joka saa kantaesityksensä lauantaina 7.11.2020.
Neon 2 -yhtyeen musiikin ympärille rakennettu tarina seilaa risteilylle yhdessä kouluaikaisten
ystävysten kanssa, jotka muistelevat nuoruuttaan 90-luvun alun pikkukaupungissa. Opettajien
jallittamisen, taskulämpimän kiljun juomisen ja tulevaisuudesta haaveilun lisäksi yhden kevään ja
kesän aikana ehditään kokea kaikki ihmiselon suurimmat tunteet ensirakkaudesta pettymyksiin.
Mutta miksi Mikko lähtikään? Mitä tapahtui yhdelle Heinoselle? Ja jos tilaisuus tulisi, löytyisikö
ensirakkauden kemiaa vielä 27 vuotta myöhemmin?
Ohjaus Laura Hurme. Käsikirjoitus Päivi Sappinen. Musiikki Neon 2 (yhtye ei esiinny esityksissä)
Sovitukset ja laulujen harjoitus Kalle Klotz.
Liput 28 € (sis. käsittelymaksun), opiskelijat 15 € (sis. käsittelymaksun), ryhmälippu 26 € (väh. 16
hlö). S-etukortilla erikseen merkatuissa esityksissä lipun hinta 26 €.
Liput: https://www.lippu.fi/artist/uudenkaupungin-teatteri/ tai toimisto@uudenkaupunginteatteri,fi
Seuraavat esitykset:
pe 13.11. klo 19. s-etu
ke 25.11.klo 19. s-etu
la 12.12. klo 18

pe 20.11.klo 19. s-etu
la 28.11. klo 18
Esitykset jatkuvat kevätkaudella.

la 21.11. klo 18
pe 4.12 klo 19. s-etu

Makumatka Marrakeshiin 14.11. klo 18:00
Uudenkaupungin Golfravintola & Catering, Välskärintie
2 H, Uusikaupunki.
Marraskuisena lauantai-iltana lähdetään makumatkalle
etelän lämpöön, mausteiseen Marrakeshiin. Katamme
alkupalat noutopöytään, pääruoka tarjoillaan pöytiin
lautasannoksina ja illallisen kruunaa makea jälkiruokapöytä
kera kahvin ja teen. Hinta: 34,00 € / aikuiset ja 17,00 € /
lapset
Varaa pöytä: golfravintola@karilla.fi tai soita 040 526 3116.
MENU MARRAKESH
Alkupalapöytä
Batbout-leipää, zaalouk- & bissara-levitteitä
Maakouda – friteerattuja perunakakkuja
Tabbouleh paahdetuista kasviksista ja kvinoasta &
rusinavinegrette
Granaattiomenaa & couscousia
Munakoisoa, punajuurta & halloumia
Äyriäisvati
Etanoita, valkosipulia, sitruunankuorta ja korianteria
Ahventa & chermoula-yrttikastiketta
Pastilla – mausteinen piiras broilerista, mantelista ja rapeasta filotaikinasta
Lämminruoka pöytiin tarjoiltuina lautasannoksina:
Karitsaa, punaviiniä & bataattia tai
Siikaa ja jättirapua, sahramia & bulguria tai
Sitruunaista härkäpaputaginea & paistettua riisiä “Mujadarra”
Jälkiruokapöytä:
Meskouta – Marokkolaista appelsiinikakkua
Pähkinäistä käärmekakkua
Kahvia & makeaa minttuteetä
Lisätietoja: golfravintola@karilla.fi, puh. 040 526 3116
https://karilla.fi/makumatka/

Makumatka Ibizalle la 21.11. klo 18
Uudenkaupungin Golfravintola & Catering, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki.
Marraskuisena lauantai-iltana lähdetään makumatkalle etelän lämpöön Mallorcan lounaispuolella sijaitsevalle pienelle ja vihreälle Ibizan saarelle. Katamme Menu Ibizan alkupalat
noutopöytään, pääruoka tarjoillaan pöytiin lautasannoksina ja illallisen kruunaa makea jälkiruokapöytä kera
kahvin ja teen.
Hinta: 34 € / aikuiset ja 17 € / lapset
Pöytävaraukset: golfravintola@karilla.fi tai 040 526 3116
Lisätietoja: golfravintola@karilla.fi puh. 040 5263116 https://karilla.fi/makumatka/

Teema Pikkujoulut Captain´s Makasiinissa
Aittaranta 12, Uusikaupunki.
La 14.11. klo 17.30 alkaen teemana Lappi
La 21.11. klo 17.30 alkaen teemana Venäjä.
Teemallisina pikkujoulupäivinä ravintola avoinna muille klo 12-15.30.
Varaukset: sike@skafferiet.fi
www.captainsmakasiini.fi

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.
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 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

Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la
11-15, myös su 29.11. klo 11-15.
4.-29.11. on esillä Milla Karppisen ja Jonna Oksasen
taidetta Salaperäinen luonto -näyttelyssä. Vapaa pääsy.
Gallerian yhteydessä olevassa Pikkukylän Puodissa on
myynnissä käsityö- ja designtuotteita.
Lisätietoja:
meku@pikkukylanpuoti.fi
puh. 0407084776
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria

Kulttuurikeskus Cruselli: Vakka-Suomen Taideyhdistyksen
vuosinäyttely: TUNNE 27.11. asti
Kulttuurikeskus Crusellin Liljelund-halli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
Näyttely on avoinna: ma 10-16, ti 10-18 ja ke-pe 10-16. Mukana 30 paikallista
taiteilijaa.
Muina aikoina sopimuksen mukaan sekä kulttuurikeskus Crusellissa olevien
tapahtumien aikana.
Puh. 0408486404/ Joni Pietiläinen

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.
Marraskuun ohjelmaa. Jäsenten näyttely SYYS-TÄ jatkuu kuukauden
loppuun (laajennettuna uusilla teoksilla). Kuukauden taiteilija on Hiltu
Sallinen, näyttely studiotilassa. Marraskuun aukiolot: pe, la, ja su klo 1215. Joka aukiolopäivänä POP-UP -kahvila.
Tervetuloa! www.facebook.com/rantagalleria/

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna: tiistaisin ja
torstaisin klo 13-17 ja lauantaisin 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.

Piironginlaatikon joulumaailma näyttely 31.12. asti
OP Lounaisrannikon ikkuna, Koulukatu 1, Uusikaupunki.
Nukketeatteri Piironginlaatikko vie monenlaisiin maailmoihin. Lounaisrannikon
Osuuspankin Rantakadun puoleisissa ikkunoissa on jouluinen näyttely. Esillä
on videointia varten tehdyt Tiina Tonttutyttö -sadun nuket rekvisiittoineen sekä
muita hahmoja. Miten noidat viettävät joulua? Entä hiiriperhe? Minkälainen on
tontun maustevarasto? Näyttelyn on toteuttanut nukketeatteritaiteilija Kerttu
Aaltonen. Lisätietoja: kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com
Puh. 044 2828151. http://www.piironginlaatikko.com

Galleria Raimon kammarin näyttelyt Kalannin kirjasto, Pankkitie
2, Kalanti Marraskuu: Kalannin Martat.
Joulukuu: Anne Kuntsi

Uudenkaupungin VPK:n soittokunta 140 vuotta –
viihdeiltakonsertti to 12.11. klo 18:30
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
VPK:n soittokunta, Ida Kallioinen (laulu), Jukka-Pekka Hyytiä (laulu),
nuorisopuhallinorkesteri ONE, ONE junior, ONE Puhallinpennut.
Liput 10 €, alle 7 v. ilmaiseksi.
Paikkoja rajoitetusti. Lippuvarauksia voi tehdä ennakkoon soittajilta sekä
p. 0440875726.
Maskisuositus. Tervetuloa!

Diandra - Tähtien kertomaa 22.11. klo
15:00 (LM) ja klo 17:00 Kulttuurikeskus
Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
Upeaäänisen, eturivin tähtisolisti Diandran
Tähtien kertomaa -konsertteja kuullaan eri
puolilla Suomea. Intiimissä ja kauniissa
konserttituokiossa kuulemme mm. suurten
maailmantähtien hittejä ja kotimaisia suurien
tunteiden iskelmiä sekä Diandran omia kappaleita
ja hänelle rakkaita lauluja. Marraskuun

konserteissa kuulla myös jouluista musiikkia. HUOM! Covid-19 -pandemian takia kevääksi 2020
suunnitellut konserttimme siirtyivät syksyyn. Kevääksi ostetut liput käyvät suoraan uusiin
konsertteihin.
Liput alk. 28 € + palvelumaksut.
Ennakko: Ticketmaster (TM), Lippu.fi (LP). Lippuja myös kulttuuritoimistosta, Kullervontie 11
(kulttuurikeskus Crusellin alakerta). Lisätietoja:
vesa.puukari@magnumlive.fi
https://www.magnumlive.fi/konsertit-ja-tapahtumat/diandra-tahtienkertomaa/

Ikimuistoinen ilta – konserttisarja
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
Keskiviikkona 2.12. klo 19 Lea Laven
Liput: 27,50€ / konsertti. LEA LAVEN on Lady, jonka ura alkoi aikoinaan
Pentti-Oskari Kankaan yhtyeen solistina. Hänen pitkä soolouransa on
sisältänyt vuosikymmenten aikana useita hittejä. Niiden lisäksi
ikimuistoisena iltana Lean seurassa saamme kuulla myös maailman
luokan klassikoita intiimeinä tulkintoina. Lippuja ennakkoon
osoitteesta: https://www.lippu.fi/artist/ikimuistoinenilta/ sekä
Uudenkaupungin kulttuuripalveluista, puh. 050 4205 401.

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

Elokuvateatteri Kuvala
Alinenkatu 16, Uusikaupunki
Katso ohjelmisto ja näytösajat:
https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2elokuvat

UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! Lisättyä todellisuutta hyödyntävä UkiARmobiilisovellus 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 Rauhaniminen 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/palvelutja-mobiilioppaat/seinaton-museo-mobiiliopasteet
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi, puh. 044 351 05447.

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.

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.

