
 

Uudenkaupungin Vanhat Talot -Joulukalenteri-ikkunat 
Joulukuussa Uudessakaupungissa aukeaa joka päivä 1.12.-24.12. uusi, 

tunnelmallinen joulukalenteri-ikkuna. Ikkunat sijaitsevat vanhoissa 

taloissa ympäri kaupunkia, tervetuloa kiertämään ja tunnelmoimaan!  

Paperisia karttoja on saatavilla Passarista, Rauhankatu 10. Jouluisen 

ikkunakal enterin järjestää Uudenkaupungin Vanhat Talot ry. Koristellut 

ikkunat ovat nähtävillä loppiaiseen asti. Lisätietoja: 

https://www.facebook.com/uudenkaupunginvanhattalot 

Perinteinen Joulupuoti  

avoinna 23.12. asti 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. 

Yrittäjien perinteinen joulupuoti. 

Avoinna: ma - pe klo 9-18, la klo 9-15 ja su klo 

12-15. Itsenäisyyspäivänä 6.12. puoti on 

suljettu. 

Lisätietoja: terttu.lundelin@uusikaupunki.fi 

Puh. 0500 717 150. 
 

Ukin virtuaali joulumyyjäiset 
Tänä vuonna, kun varsinaiset markkinat ja myyjäiset jäävät suurelta osin 

toteutumatta, on perustettu facebook-ryhmä, joka auttaa myyjiä ja ostajia 

löytämään toisensa.  
Ryhmässä myydään tuotteita jotka liittyvät jouluun, lahjoiksi sopivia, syötäviä jne. 

Mielellään itsevalmistettuja tuotteita. Ryhmässä voivat myydä sekä yrittäjät että 

yksityiset, mutta ryhmä ei ole kirpputori. Virtuaalimyyjäisiin: 

https://www.facebook.com/groups/288320765797621 
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Joulumuorin joulupuuhat 17.12.klo 17:00 - 19:00 
Linja-autoasemalla, Rauhankadun ja 
Alisenkadun kulmauksessa oleva näyteikkuna. 
Tonttutorstaina voit löytää Joulumuorin 
touhuamassa Piironginlaatikon joulumaassa. 
Muorin puuhia voi seurata ikkunan takaa. 
Ikkunan luona on myös postilaatikko, jonne voi 
jättää piirustuksen tai kortin tontulle. Teokset 
tulevat esille näyttelytilaan, jossa tontut käyvät 
niitä katsomassa. Iloista joulun odotusta! 

 kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com 

Puh. 044 2828151 http://www.piironginlaatikko.com 

 

Joulumyyjäiset 19.-20.12. klo 12-15  
Navetta Tyyne, Kettelintie 188, Pyhämaa. 
5.-6.12. myyjäispäivinä keskitytään joululahjojen myyntiin ja 19.-20.12. 
tarjolla on myös jouluruokia.  Muistetaan turvavälit ja maskit tai visiiri sekä 
hyvä käsihygienia. Maks. 10 asiakasta kerrallaan. 
Myyntipaikat varattavissa numerosta 0400 717157 Taina Vuorio.  

 

Vallitsevan koronatilanteen ja kokoontumisrajoitusten takia seurakunnan tilaisuudet ovat 

peruuntuneet.. Jumalanpalvelukset striimataan/videoidaan ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Ne ovat 

katsottavissa seurakunnan Facebook-sivulta sekä seurakunnan kotisivulta.  

Puh. 02 840 400, uudenkaupunginseurakunta.fi  ja seurakunta Facebookissa.  

 

Aattohartaus striimattuna Uudesta kirkosta 24.12. klo 16 
Juhana Markkula, Jaana Kulmala, Nicholas Söderlund laulu, Helena Vuola, sello ja Kari Vuola, urut. 

Hartaus striimataan ja se on katsottavissa seurakunnan Facebook-sivulta ja seurakunnan kotisivulta. 

Joulupäivän jumalanpalvelus striimattuna Uudesta 

kirkosta pe 25.12. klo 10:00  
Aino Savolainen ja Ari Hirvonen. Hartaus striimataan ja se on 

katsottavissa seurakunnan Facebook-sivulta ja seurakunnan 

kotisivulta. 

Tapaninpäivän jumalanpalvelus striimattuna 
Uudesta kirkosta la 26.12. klo 10:00  
Heli Nurmi ja Ari Hirvonen. Hartaus striimataan ja se on 
katsottavissa seurakunnan Facebook-sivulta ja seurakunnan 
kotisivulta. 

 
Jumalanpalvelus striimattuna Kalannin kirkosta  
su 27.12. klo 10:00 Pekka Rantala, Kari Vuola, Pasi Venho laulu. Hartaus striimataan ja se on 

katsottavissa seurakunnan Facebook-sivulta ja seurakunnan kotisivulta. 
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Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke ja to klo 16-19 ja la 11-15 sekä su 20.12. klo 11-15.   

2.-20.12. avautuu yhdeksän eri taiteilijan ”Kasvotusten” -näyttely.  

Näyttelyssä on esillä monia eri tekniikoita kuten keramiikkaa, taidegrafiikkaa, tekstiilitaidetta, maalauksia, 

tussipiirroksia jne. Teosehdotusten perusteella näyttelyyn valitut taiteilijat ovat: Mari Aspola, Helena 

Heinonen, Maija Esko, Maria Kajanki, Reetta Koivula, Esa Mierlahti, Iida Ojanperä, Hannele Salmela ja 

Miia Ylikoski.  

Vapaa pääsy. Gallerian yhteydessä olevassa Pikkukylän Puodissa on myynnissä käsityö- ja 

designtuotteita.  Lisätietoja: meku@pikkukylanpuoti.fi   

puh. 0407084776 http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

 

Galleria-taidelainaamo Horisontti  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki.  
Joulunäyttely: Sadan kuvan tarinoita. Näyttelyssä on mukana 10 taiteilijaa ja heistä jokainen on valinnut 
teoksistaan yhden, jonka tarinaa taiteilija avaa katsojalleen. Mukana olevat taiteilijat ovat: Kyösti 
Hallikainen, Seija Itäranta, Anne Kuntsi, Esko Lappalainen, Hiltu Sallinen, Heli Sammalisto, Peter 
Silvendoin, Auli Sormunen, Valto Vaalikivi ja Juhani Vuorisalmi. 
Joulukuun aukiolot: ke 12-15, to 15-17, pe 12-15 ja la 10-13. Jouluviikolla ma-ke 12-15. Koronarajoitusten 
takia maks. 10 asiakasta kerrallaan. Maskisuositus. Tervetuloa!  www.facebook.com/rantagalleria/ 
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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 

 

Kurkistus Piironginlaatikon Joulumaailmaan  

10.1.2021 asti 
Linja-autoasema, näyteikkunat Alisenkadun ja Rauhankadun 

kulmauksessa.   

Nukketeatteri Piironginlaatikko ja sen sadut vievät monenlaisiin seikkailuihin ja 

maailmoihin.  Tässä näyttelyssä pieni kurkistus Piironginlaatikon lähes 50-

vuotiaaseen nukkemaailmaan. Esillä on hiiriperheen jouluvalmistelut, 

Naavaparran joulutervehdys, ballerina juhlamekossaan sekä muita hahmoja ja 

teoksia vuosien varrelta. Nukketeatteritaiteilija Kerttu Aaltosen näyttely esillä 

vuoden loppuun asti.  www.piironginlaatikko.com 

 

 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna 29.12 asti: tiistaisin ja torstaisin klo 13-17 ja lauantaisin klo 

10-14 (ei 24.12. eikä 26.12.) 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. 

 

mailto:kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Avoinna joka päivä älykortilla klo 6-

22. Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-18 ja 

viikonloppuisin klo 10-14. Vahterusringissä 

noudatetaan tarkkoja toiminta- ja 

hygieniaohjeita mm. hyvä käsihygienia, 

turvavälit ja maskisuositus.  

www.vahterusring.fi 

 

https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
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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 

Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi, puh. 044 351 05447. 
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https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1
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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.  

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, Uudenkaupungin rauha 300 v. juhlavuoden 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. Suljettu 28.-31.12.2020. Avoinna normaalisti jälleen 4.1. alkaen. 

Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 

 

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

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