
 

Hiihtoloma tekemistä lapsille ja nuorille 

Kaupungin kirjasto, nuoriso- ja liikuntapalvelut, museo sekä kulttuuripalvelut ovat järjestäneet monenlaista 

mukavaa tekemistä hiihtolomaviikolle. Käy kurkkaamassa tarjonta: uki.fi/hiihtoloma 

 

Käy kulttuurikävelyllä 22.-28.2. 
Hiihtolomaviikolla kannattaa omatoimisesti käydä noin 3 kilometrin mittaisella kulttuurikävelyllä 

tutustumassa julkisiin taideteoksiin ja muistolaattoihin, ikkunanäyttelyihin kirjastossa ja 

Merimiehenkotimuseossa, sekä Uusikaupunki-lyhytelokuvaan Kuvalan mainosnäytöllä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/hyvinvointi-ja-vapaa-aikapalvelut/loma-ajan-toiminta


Lisätietoja kulttuuripalveluiden ja museon kokoamasta kymmenestä eri kohteesta löydät täältä: 

https://uusikaupunki.fi/uutiset/kay-kulttuurikavelylla-22-282 

 

Ulkojäät ja ladut 
Mikäli sääolosuhteet hiihtolomalla antavat myöden, kannattaa Uudenkaupungin ulkojäiden ja latujen 

tilannetta seurata tältä sivustolta: 

https://uusikaupunki.fi/uutiset/ulkojaiden-ja-latujen-tilanne 

Valitettavasti koronatilanne on johtanut ulkojäiden pukukoppien sulkemiseen. 

 

 

Taidegrafiikkaa Runonkulman Galleriassa ja 

Pikkukylän Puodissa 27.2. asti  
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-

15. Runonkulman Galleriaan on avautunut kuuden 

taidegraafikon teoksista koottu n äyttely. Taiteilijoina ovat Mari 

Aspola ja Heli Väisänen Raumalta, Teija Lehto Paimiosta, 

Päivi Somppi ja Tuukka Peltonen Virroilta sekä 

uusikaupunkilaissyntyinen, nykyisin Ahvenanmaalla 

vaikuttava Katja Syrjä. Esillä on monia taidegrafiikan 

tekniikoita, puupiirrosta, etsausta, akvatintaa, litografiaa, 

carborundumia ja kartonkigrafiikkaa. Näyttely esittelee 

samalla taidelainaamomme toimintaa ja kaikki teokset ovat 

lainattavissa kuukausivuokralla tai hankittavissa omaksi myös 

osamaksulla. Näyttelyn taiteilijoiden teoksia tulee olemaan 

tämän gallerianäyttelyn jälkeen lainaamossamme jatkossakin. 

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.  
Helmikuun kuukauden taiteilija on Kyösti Hallikainen. 
Hänen maalauksensa on arvottavana helmikuun ajan. 
Muilta osin ripustus jatkuu osin muunneltuna.  
Kuvassa Kyösti Hallikaisen maalaus.  
Avoinna ke-pe klo 12-15, la klo 10-13.  
Tervetuloa katsomaan!  
 www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

 

 

https://uusikaupunki.fi/uutiset/kay-kulttuurikavelylla-22-282
https://uusikaupunki.fi/uutiset/ulkojaiden-ja-latujen-tilanne
mailto:meku@pikkukylanpuoti.fi
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
http://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. 

 

 

 

Talvisia kuvia Merimiehenkodin  

ikkunoissa 21.3. asti  
Merimiehenkotimuseo, Myllykatu 20, Uusikaupunki. 

Talvisen kävelylenkin lomassa kannattaa kävellä Myllymäen 

länsipuolelta kapeaa Myllykatua. Kadun pohjoispäässä on vanha 

punainen puutalo, jossa toimii kesäaikana avoinna oleva 

Merimiehenkotimuseo. Museon kolmeen julkisivun puoleiseen 

ikkunaan on nyt aseteltu talvisia kuvia sadan vuoden takaa. Kuvat 

on ottanut Valokuvaamo Iriksen omistajana 1920-luvun alussa 

toiminut Abel Erikson.Lisätietoja:  

museo@uusikaupunki.fi 

 

Uudenkaupungin museon verkkonäyttelyitä 

Uudenkaupungin museon sivujen pääsee tutustumaan useisiin 

verkkonäyttelyihin. Virtuaalisesti voi tutustua mm. Uudenkaupungin 

talojen tarinoihin, jatkosotaan, joulu- ja uuden vuoden perinteisiin tai lyhyille virtuaalikierroksille Wahlbergin 

museotaloon. Verkkonäyttelyihin pääset tästä linkistä.  
Lisätietoja tapahtumasta: http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/nayttelyt/verkkonayttelyt
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/


 

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. Suotuisissa talviolosuhteissa polulle pääsee 

ulkoilemaan talvellakin.  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 maastoradan varrella on vaihtelevaa 

(korkeuseroja 16 m). Hiihtolenkin lisäksi 

Vahterusringissä on kuntorata esim. lenkkeilyyn, 

rullaluisteluun ja pyöräilyyn. Avoinna joka päivä 

älykortilla klo 6-22. Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-

18 ja viikonloppuisin klo 10-14. Vahterusring on 

avoinna normaalin aikataulun mukaan, ja putkessa 

noudatetaan tarkkoja toiminta- ja hygieniaohjeita. 

www.vahterusring.fi 

 

 

Hiunjärven luontopolku 
Hiunjärvi sijaitsee Uudenkaupungin keskustan 

pohjoispuolella ja on sijainnistaan huolimatta säilynyt 

rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi on pinta-alaltaan 

n. 12 ha, j osta noin kolmannes on umpeenkasvavaa 

rantaluhtaa. Hiunjärvi on maakunnallisesti merkittävä 

lintujärvi, jolla pesii alueen kokoon nähden varsin 

monipuolinen linnusto. Luontopolun varrelta löytyy laavu 

ja lintutorni. Luontopolulle pääset lähtemään Saarniston 

koulun läheiseltä tunnelilta sekä myös Juolukkatien ja 

Otavakujan päästä. Tunnelilta on laavulle n. 1 km. Pisin 

lenkki tunnelilta n. 3,8 km ja lyhyempi n. 3,2 km. Juolukkatien päästä laavulle n. 0,7 km. Pisin lenkki sieltä 

n. 3,6 km ja lyhyt n. 1,4 km. Otavakujan päästä ovat lyhimmät reitit (2 yhtä pitkää) laavulle n. 1,4 km. Sieltä 

on pitkä lenkki n. 3,3 km ja lyhyt n. 2,8 km. Polku on merkitty maastoon oransseilla vinoneliöillä sekä lähtö- 

ja risteyspaikoissa sijaitsevilla kartoilla.  Hiunjärven luontopolkua ollaan uudistamassa. Kartan polusta 

löydät täältä. 

https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
http://www.vahterusring.fi/
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/hiun_luontopolku_pohja3.png


 

 

 

 

 

 

 

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. 

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
mailto:museo@uusikaupunki.fi


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 englannin- ja 
venäjänkielinen 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/

