
 

 

Myllymuori ja Kadonneiden kenkien tapaus, seikkailuretket ti 30.7. ja to 1.8.  
klo 11.00-12.15 
Kokoontuminen Vaakahuoneella, Rauhankatu 10 (sisäpiha). 
Hauska laulua, leikkiä, loruja sekä yllätysohjelmaa sisältävä retki Uudenkaupungin 
keskusta-alueella vie tarinasta toiseen. Seikkailuun on sävelletty myös kenkärokki. 
Kävelyreitti kulkee Vaakahuoneelta Raatihuoneen, Uuden kirkon, torin, Rauhanpuiston ja 
kirjaston kautta kenkäkauppa Alinan keitaalle. 
Seikkailuretki on suunniteltu koko perheelle. Alle kouluikäisten on kuitenkin hyvä liikkua 
oman aikuisen seurassa, ja pienimmille kannattaa ottaa mukaan rattaat. Retki soveltuu 
myös päiväkoti- ja alakoululaisryhmille. 
Liput: 9 €/hlö, perhelippu 35 € (sis 4 henk. samasta taloudesta). Alle 2v. maksutta. 
Osta liput verkosta: zupticket.com/visituusikaupunki 
Tiedustelut myös Uudenkaupungin matkailutoimisto puh. 050 420 5333 
matkailu@uusikaupunki.fi   www.piironginlaatikko.com   
  

Mielenkiintoinen bussikierros oppaan johdolla ti 30.7. klo 13-14  
Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua kaupunkiimme auktorisoidun matkailuoppaan johdolla. 
Bussi starttaa linja-autoasemalta klo 13. Kierros kestää noin tunnin ja päättyy takaisin 
samaan paikkaan. Opastuksen aikana kierretään kaikki keskustan tärkeimmät 
nähtävyydet, puutaloalueet, hieman teollisuusalueita ja kuullaan tarinaa niin 
Uudenkaupungin mielenkiintoisesta historiasta kuin elinvoimaisesta nykypäivästäkin. 
Opastettu kaupunkikiertoajelu soveltuu hyvin niin uusikaupunkilaisille, turisteille kuin 
uusille asukkaillekin. Kierroksen hinta, 10 €/henkilö, maksetaan oppaalle paikan päällä. 
Koska paikkoja on bussissa rajoitetusti, tulee kierrokselle ilmoittautua ennakkoon 
viimeistään maanantaina 29.7. Uudenkaupungin matkailutoimistoon, Rauhankatu 10, 
puh. 050 420 5333 (ark 9-17, la 9-15) tai matkailu@uusikaupunki.fi.  
Kierroksen järjestää Uudenkaupungin matkailuoppaat ry.  
 

 

 

mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
http://www.piironginlaatikko.com/
http://www.piironginlaatikko.com/
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi


2 
 

Opastettu kävelykierros  
Kävelykierrokset lähtevät Pakkahuoneen vierasvenesatamasta ja paluu samaan paikkaan. Matkalla 
pysähdytään kuuntelemaan Crusell-viikon päivän puhallus klo 12. Maksu 5 €/henkilö kerätään 
käteisellä lähtiessä. Järj. Uudenkaupungin matkailuoppaat ja matkailutoimisto 

Ke 31.7. klo 11-13 
Kierros toteutetaan kaupungissa vuosina 1859-1936 vaikuttaneen porvarisrouva Sanni 
Winterin rooliopastuskierroksena. 

Pe 2.8. ja la 3.8. klo 11-13 
Kierroksella kuljetaan Pakkahuoneelta Vanhan kirkon kautta Vallimäelle ja sieltä torille, 
matka jatkuu Myllymäelle, josta suunnataan takaisin Pakkahuoneelle. Kierroksen aikana 
kuullaan tarinoita kaupungin menneisyydestä, mutta myös nykypäivästä.  

 
Pakkahuoneen ohjelmallinen iltatori ke 31.7. klo 16 alkaen 
Pakkahuoneen vierassatama, Pakkahuoneentori 2 
Crusell-viikon mestarikurssien oppilaat ilahduttavat Pakkahuoneen iltatorin kävijöitä 
musiikillisilla makupaloilla klo 16. Laula kanssain yhteislaulumatinea klo 17-19.  
Lisätietoja: puh. 044 712 3500 tai pakkahuone@karilla.fi  

Lasten satama Pakkahuoneella: Onkikilpailu ke 31.7. klo 16.30-18.00 
Ilmoittautuminen klo 16.30 leikkikentällä. Sarjoina alle kouluikäiset ja kouluikäiset. Jos sinulla 
on oma onki, ota se mukaan! Toimintaan osallistutaan oman aikuisen kanssa. Pakkahuoneen leikkikentällä 
on puuhateltta lapsille klo 16.30-18, jossa on mahdollista puuhastella omaan tahtiin esimerkiksi 
leikkivälineiden tai tehtävien parissa. Paikalla on koordinaattori Elli Komeri ja muita leikittäjiä.  
Järj. Ugin seurakunta ja Rikin kalaseura ry. Lisätietoja: puh. 040 161 7004, 
http://facebook.com/lastensatama/ 
 

Kesäopastus Wahlbergin museotalossa to 1.8. klo 14.00-14.30  
Ylinenkatu 11. Opastus sisäänpääsymaksun (aikuiset 5 € / Museokortti) hinnalla.  

Lisätietoja: puh. 044 351 5447  museo@uusikaupunki.fi 
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

Myllymuorin lähtee piknikille Myllymäelle pe 2.8. klo 10-11 
Kokoontuminen Vaakahuoneella, Rauhankatu 10 (sisäpiha). Tule mukaan koko 

perheen voimin Myllymuorin ohjelmalliselle piknikille. Omat naposteltavat ja viltti 

mukaan. Tapahtuman kesto noin 1 tunti. VAPAA PÄÄSY! Tervetuloa! 

 
Männäisten kesätori pe 2.8. klo 16.00-19.00  

Kalannin tori, Pankkitie 2, Kalanti. Torimyyntiä, ohjelmaa ja Golfravintolan ruoka-annokset vaihtuvin 
teemoin jokaisella kesätorilla. 
Musiikista vastaa trubaduuri Sauli Soini. 
Myynti- ja kirppispaikkojen varaukset: Männäisten tori ry, Terttu Lundelin, puh. 0500 717 
150 tai terttu.lundelin@uusikaupunki.fi 
 

CRUSELL-VIIKKO 
Lippujen myynti Uudenkaupugin matkailutoimisto, Rauhankatu 10 tai www.lippu.fi 
sekä puolituntia ennen konsertin alkua ovelta. 
Matkailutoimisto on avoinna ma-pe klo 9-17, la 9-15 ja su 10-14.  
Lisätietoja www.crusell.fi  
 

PÄIVÄN PUHALLUS joka päivä klo 12, Uudenkaupungin tori.  

Tulevaisuuden tähdet, Crusell-viikon mestarikurssin oppilaat, soittavat keskipäivän 
tervehdyksen perinteisessä Päivän puhalluksessa. Ma esiintyvät huilistit, ti klarinetistit, 
ke oboistit, to fagotistit, pe klarinetistit ja la huilistit . 
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MAANANTAI 29.7.  

NUORET MESTARIT JA VANHAT KLASSIKOT klo 18 
Uudenkaupungin Vanha kirkko, Alinenkatu 44. Nuorissa on tulevaisuus! Tässä konsertissa nykysukupolven 
muusikot tulkitsevat varmalla otteella klassismin ja romantiikan mestariteoksia. Saara Lehtinen (huilu), 
Ukko Pietilä (oboe), Siiri Alanko (viulu), Elina Lehto (viulu), Saara Kurki (alttoviulu), Anna Westerlund 
(sello), Noora Ylönen (piano). Liput 27,50 €/22,50 € 
 

GAME MUSIC COLLECTIVE BAND klo 21, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11. 
Pelimusiikkiin keskittynyt Game Music Collective on suomalaisista huippumuusikoista koottu orkesteri, 
joiden konsertit ovat ilahduttaneet gamereita ympäri maata. Orkesterin muusikoista koottu pienyhtye GMC 
Band saapuu Crusell-viikolle esittämään musiikkia vanhoista peliklassikoista ja uusista hittipeleistä. GG! 
Musiikkia videopeleistä mm. Final Fantasy, Halo, The Elder Scrolls -pelisarjoista. 
Saku Mattila (EWI), Panu Rauhala (syntetisaattorit), Ossi Maristo (sähkökitara), Tarmo Anttila (basso), 
Anssi Tirkkonen (rummut).  
Liput 15 € /10 € (alle 12-vuotiaat) 
 

TIISTAI 30.7.  

EUSEBIUS & FLORESTAN klo 18, Uudenkaupungin Vanha kirkko, Alinenkatu 44. 

Eusebius ja Florestan olivat säveltäjä Robert Schumannin luomia hahmoja, 
jotka kuvastivat hänen persoonallisuutensa eri puolia. Mutta kumpaa puolta 
edustaa konsertissa kuultavat Robert Schumannin Fantasiakappaleet? 
Vanhan kirkon konsertissa kuullaan lisäksi Clara Schumannin, Heitor Villa-
Lobosin, Béla Bartókin ja Benjamin Brittenin musiikkia. 
Andea Lieberknecht (huilu), Dag Jensen (fagotti), Sivan Magen (harppu), 
Emmanuel Laville (oboe), Harri Mäki (klarinetti), Petteri Iivonen (viulu), Jakob 
Dingstad (alttoviulu), Anna-Kreetta Gribajcevic (alttoviulu), Marko Ylönen 
(sello), Anna Kuvaja (piano), Naoko Ichihashi (piano). Liput 27,50 €/22,50 € 
 

Mestarikurssin oppilaita iltatorilla klo 16, Pakkahuoneen vierassatama, 

Pakkahuoneentori 2 
Mestarikurssien oppilaat ilahduttavat Pakkahuoneen iltatorin kävijöitä musiikillisilla 
makupaloilla.  
Vapaa pääsy. 
 

DREAMLAND klo 18, Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 1c. 
Sopraano Helena Juntunen johdattaa yleisön fantasiamaailmaan. Konsertin nimikappale, Dreamland, 
perustuu Edgar Allan Poen samannimiseen runoon, jossa kauhumestari maalaa sanoillaan unenomaisen – 
vai sittenkin painaismaisen – maiseman. Brittenin, Howellsin ja Ravelin teokset täydentävät monipuolisen 
kokonaisuuden. 
Helena Juntunen (sopraano), Anni Haapaniemi (oboe), Hermann Stefánsson (klarinetti), Harri Mäki 
(klarinetti), Andrea Lieberknecht (huilu), Jari Valo (viulu), Petteri Iivonen (viulu), Elina Lehto (viulu), Marko 
Ylönen (sello), Tuomas Lehto (sello), Anna Kuvaja (piano), Jouko Laivuori (piano). Liput 27,50 €/22,50 € 
 

KESKIVIIKKO 31.7.  

KONSERTTITANSSIT klo 21, Työväentalo, Ylinenkatu 12. 
Nyt saa laittaa jalalla koreasti! Legendaarinen Dallapé-orkesteri tuo solisti Juha Hostikan 
johdolla tanssilavojen nostalgiaa ja salonkien charmia Työväentalolle. Luvassa on kaikkien 
tuntemien, ja kenties myös tanssimien, ikivihreiden huolella tehtyjä 
viihdeorkesterisovituksia. Juha Hostikka & Dallapé-orkesteri. Liput 
27,50 € 
 

 

TORSTAI 1.8.  

PASTORAALIFANTASIAA klo 18, Uudenkaupungin Vanha kirkko, Alinenkatu 44. 
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Luontorunoihin perustuvat August Klughardtin ja Franz Schubertin teokset ovat romanttista pastoraalia 
parhaimmillaan. Konsertin toisen puoliskon avaava Prokofjevin kvintetto puolestaan on säveltäjänsä 
hienoimpia taidonnäytteitä. Konserttiohjelmiston täydentää ranskalaisten säveltäjien Ravelin ja Françaix’n 
ilmeikkäät teokset. 
Helena Juntunen (sopraano), Harri Mäki (klarinetti), Hermann Stefánsson (klarinetti), Niamh McKenna 
(huilu), Anni Haapaniemi (oboe), Emmanuel Laville (oboe), Dag Jensen (fagotti), Petteri Iivonen (viulu), 
Essi Höglund (viulu), Jari Valo (viulu), Elina Lehto (viulu), Jakob Dingstad (alttoviulu), Anna-Kreetta 
Gribajcevic (alttoviulu), Tuomas Lehto (sello), Esko Laine (kontrabasso), Sivan Magen (harppu), Anna 
Kuvaja (piano), Matilda Kärkkäinen (piano). Liput 27,50 €/22,50 € 
 

LYHTYJEN YÖ klo 21-24, Vallinmäki 
Koko perheen tunnelmallinen konsertti. Lyhtyjen Yö tuo jälleen valoa 
himmenevään elokuun yöhön. Tänä kesänä artistivieraaksi saapuu kaikkien 
rakastama Pepe Willberg orkestereineen. Pääsymaksuton konsertti. 
 

PERJANTAI 2.8.  

Oppilakonsertti I klo 14 ja Oppilaskonsertti II klo 16, Seurakuntakeskus, 

Koulukatu 6. 
Viikon aikana Crusell-mestarikursseilla opiskelleet muusikot esittelevät taitojaan yleisölle 
neljässä konsertissa. Luvassa on upeaa virtuositeettia ja nuoruuden energiaa! 
Pääsymaksuton konsertti. 
 

EINMAL ANDERS! klo 19, Pryki, Vakka-Suomenkatu 19. 
Ja seuraavaksi jotain aivan muuta! Richard Straussin tunnettu sävelruno kuvailee 
saksalaisen kansantaruston hahmoa Till Eulenspiegelia, joka saa tässä suositussa sovituksessa 
lennokkaan asun. Konsertissa on luvassa myös tangoa, kansalauluja ja yllätyksiä! 
Helena Juntunen (sopraano), Hermann Stefánsson (klarinetti), Harri Mäki (klarinetti), Niamh McKenna 
(huilu), Sivan Magen (harppu), Dag Jensen (fagotti), Ville Hiilivirta (käyrätorvi) Petteri Iivonen (viulu), Elina 
Lehto (viulu), Anna-Kreetta Gribajcevic (alttoviulu), Jakob Dingstad (alttoviulu), Tuomas Lehto (sello), 
Marko Ylönen (sello), Esko Laine (kontrabasso), Jouko Laivuori (piano), Mia 
Jaatinen ja Sanni Kriikku (tanssi ja koreografia), Gourmet-yhtye. 
Liput 38,50 €/ 33,50 € (parvipaikkoja vapaana, sali loppuunmyyty), molemmat 
kategoriat sisältävät iltapalan. 
 

LAUANTAI 3.8.  

B.H.Crusell Open -golfkilpailu klo 9. Lisätiedot www.ugk.fi 

 

Oppilaskonsertti III klo 13 ja Oppilaskonsertti IV klo 14.30, Seurakuntakeskus, Koulukatu 
Viikon aikana Crusell-mestarikursseilla opiskelleet muusikot esittelevät taitojaan yleisölle neljässä 
konsertissa. Luvassa on upeaa virtuositeettia ja nuoruuden energiaa! 

 
LE GRANDE FINALE klo 16.00, Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 1c. 
Crusell-viikon loppuhuipennuksessa laajamittainen festivaaliorkesteri tulkitsee monipuolisen 
konserttiohjelman sopraano Helena Juntusen kanssa. Barberin sopraanolle ja orkesterille säveltämä 
Knoxville: Summer of 1915 on unenomainen teos, joka suuntaa viime vuosisadan alkupuolen kesäillan 
tunnelmiin Yhdysvaltain etelässä. Hans Werner Henzen Quattro Fantasie puolestaan luotaa 
mielikuvituksen pimeitä puolia: onhan säveltäjä tunnettu mm. Manaaja-elokuvan musiikista. Ravelin ja 
Ibertin ilmaisuvoimaiset teokset viimeistelevät Crusell-viikon finaalin. 
Helena Juntunen (sopraano), Festivaaliorkesteri. Liput alkaen 29,50 € 

 

PÄÄTÖSKAROKKA KLO 19 
Kaupunginlahden ranta ja rantaravintolat 
Koko kaupunki kutsutaan jättämään hyvästit vuoden 2019 Crusell-viikolle yhteisessä 
Päätöskaronkassa kaupunginlahden rantalaiturilla. Vaikka elokuinen ilta alkaa jo viiletä, 
GOURMET-yhtyeen esiintyminen ei jätä ketään kylmäksi. Gourmet-yhtye. 
Pääsymaksuton konsertti. 
Ohjelmaa voit parhaiten seurata Bistro Bayn, Makasiiniravintola 1617 ja Captain´s makasiinin 
terasseilta. 

http://www.ugk.fi/
http://www.ugk.fi/
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Kalanti-päivä Kalannin kotiseutumuseolla su 4.8. klo 17-20.30 
Kalannin kotiseutumuseo, Kuriirinkuja 1, Kalanti 

Klo 17 avataan museon ovet ja näyttelyihin sekä myynti/esittelykojuihin voi jo tutustua. 
Ohjelmaosuus aloitetaan perinteisesti kellon soitolla klo 18. 
Väliajalla juodaan kahvia, seurustellaan ja tutustutaan oheistarjontaan. Arpoja myydään väliajan loppuun 
asti. Järjestää Kalanti-Seura 
 

 

M/S Kerttu 
Lähtö Pakkahuoneen vierassatamasta länteen olevalta Saaristolaivojen laiturilta, 
Uusi-Möljä, Pakkahuoneenkuja 2. 

Risteily Isonkarin majakkasaareen arkipäivisin ma-pe 29.7.-
2.8.  
Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 
17.30. Aluksella tarjoillaan lähdön jälkeen aamupäiväkahvi ja pikkupulla, ja 
nautitaan alkaneesta matkasta ulos merelle. Maisema muuttuu suojaisen 
sisäsaariston ja karumman rannikkovyöhykkeen kautta lopulta avomereksi, jonka 
rannattomasta horisontista löytyy ainoastaan Isokari. Matkalla näkyy runsaasti 
lintuja ja merimerkkejä, ja opastus laivamatkan aikana tutustuttaa saaristoluontoon sekä saariston 
nähtävyyksiin. Merimatkan kesto on noin 1,5 h. Perillä Isossakarissa voit retkeillä omatoimisesti tai 
yhdessä ryhmän kanssa. Yhteinen, oppaan johdolla tehtävä saarikierros alkaa satamasta ja päättyy 
majakalle. Aikaa nauttia olosta saarella on noin 5 tuntia. Yhteisen risteilyohjelman (opastettu saarikierros, 
vierailu majakassa, lounas) lisäksi aika riittää vaikka talviturkin kastamiseen ja 
terassikauden avaamiseen! Paluumatkalle Isostakarista lähdetään klo 16, ja 
perillä kaupungissa ollaan klo 17.30. 

Hinnat: aikuiset 65 €, lapset 4-12 v 35 € ja alle nelivuotiaat maksutta. 
www.isokari.fi Hinta sis.merimatkat, pullakahvit menomatkalla, opastetun 
saarikierroksen ja lounaan Isossakarissa sekä sisäänpääsyn majakkaan. 
Lisätietoja: puh. 040 1866 350 ja info@isokari.fi 
 

Torstaivisa M/S Kertulla 1.8. klo 18.30-20.30 
M/S Kertun Torstaivisa vie merelle viihtymään ajankohtaisten 
tietokilpailukysymysten parissa. Joukkueittain käytävässä visassa on 
kysymyksiä maalta ja mereltä, ja visan aikana kuunnellaan myös Merisää. 
Laivassa on paikallispanimoiden huurteisia herkkuja ja täydet 
anniskeluoikeudet. Sisäänpääsy laivaan klo 18.00 alkaen, ei 
paikkavarauksia. Visa on maksuton, ei ikärajaa (mutta lapset alle 16 vuotta 
vain oman aikuisen seurassa). Laivaan otetaan maks. 80 torstaivisailijaa. 
Lisätietoja: puh. 040 1866 350 tai kerttu@mskerttu.fi 
 

Sightseeing-risteily M/S Kertulla pe 2.8. klo 18.30-20.30 
Liput alkaen 18 € / 9 € suoraan laivasta, sisäänpääsy laivaan klo 18 alkaen, ei paikkavarauksia. Risteilyillä 
vaihtuvaa ohjelmaa ja esiintyjiä! Laivassa oiva tarjonta paikallispanimoiden huurteisia herkkuja ja täydet 
anniskeluoikeudet. Tiedustelut puh. 040 1866 350, www.mskerttu.fi, www.isokari.fi 
 
 

Kaljaasi Olga 
Lähtö Pakkahuoneen vierassatamasta länteen olevalta 
Saaristolaivojen laiturilta, Uusi-Möljä, Pakkahuoneenkuja 2. 
Tiedustelut ja lippujen myynti Uudenkaupungin matkailutoimisto,  
puh. 050 420 5425, 050 420 5333 matkailu@uusikaupunki.fi  

https://www.isokari.fi/opastukset/
https://www.isokari.fi/opastukset/
https://www.isokari.fi/majakka/
https://www.isokari.fi/majakka/
http://www.isokari.fi/
http://www.isokari.fi/
mailto:info@isokari.fi
mailto:info@isokari.fi
mailto:kerttu@mskerttu.fi
mailto:kerttu@mskerttu.fi
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
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Risteilyt voi ostaa myös suoraan verkkokaupasta viimeistään risteilyä edeltävänä päivänä: 
https://www.zupticket.com/kaljaasi-olga-risteily-katanpaan-linnakesaarel... 
 

Risteily Katanpään linnakesaarelle la 3.8. ja su 4.8. klo 10.30-18.00  
Löydä saariston kätketty helmi! Katanpään mielenkiintoiset linnoitukset tykkeineen, upea luonto ja 
jännittävät kivilouhokset houkuttelevat eri-ikäisiä kävijöitä. Hinta: 59 € /aikuinen, 28 € /lapsi (4−12 v.) sis. 
edestakainen merimatka, lounas menomatkalla laivassa (lohikeitto ja saaristolaisleipä) sekä opastettu 
kierros linnakesaarella. 
 

 

 

Iso-Haiduksen saari 
Ravintolaruokailun lisäksi voit seikkailla saarella omin päin ja pelata erilaisia 
pihapelejä. 
 

Ravintola Odine avannut laituriterassinsa  
Palvelemme asiakkaitamme 11.8. asti päivittäin klo 11-22 ja tämän jälkeen 31.8. asti viikonloppuisin 
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 

Kahveli ja Kirsta, Aittaranta 4-6, Uusikaupunki 
Ti 30.7. klo 19.00 Jarcco show, karaokea, kilpailua ja terassitanssit 

To 1.8. klo 19.00 Matti Oksa 

Captain´s Makasiinissa, Aittaranta 12, Uusikaupunki 

Koko kesän nautitaan live musiikista Captain´s Makasiinin terassilla.   
Vapaa pääsy! Tervetuloa viihtymään! 
To 1.8. Kalle ja Suski noin klo 20.00 
Pe 2.8. Jukitsu Duo noin klo 21.00 
Su 4.8. Päivä Matinet noin klo 13 

Makasiini Ravintola 1617, Aittaranta 8, Uusikaupunki 
Ke 31.7. Lauri Ketonen 
La 3.8. Ari Joki 

Bistro Bay, Aittaranta 10, Uusikaupunki 
Pe 2.8. Heikki Hakkarainen 
La 3.8. Ossi 

Bar mÚKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki 
To 1.8. Salla Flinkman 

Pakkahuoneen Terassi After Work perjantaisin 
klo 16-20  
Pakkahuoneentori, Uusikaupunki 
2.8. Trubaduuri Eeli Hallikainen 
Pakkahuoneen Terassin After Work on kaikille avoin hyvän mielen tilaisuus, jossa voi 
irtautua arjen aherruksesta. Koko kesäkauden ajan joka perjantai on tarjolla vaihtelevaa 
ohjelmaa livemusiikista bingoon ja lp-levyraatiin. http://www.karilla.fi 
 

https://www.zupticket.com/kaljaasi-olga-risteily-katanpaan-linnakesaarel...
https://www.zupticket.com/kaljaasi-olga-risteily-katanpaan-linnakesaarel...
mailto:ravintolaodine@haidus.fi
mailto:ravintolaodine@haidus.fi
http://www.karilla.fi/
http://www.karilla.fi/
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Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 
Tiistai 30.7. Lemmikkien salainen elämä 2    klo 17, kesto 1 h 26 min. Liput 9 €. 
 Leijonakuningas, puhuttu suomeksi   klo 18.45, kesto 1 h 59 min. Liput 10 €. 
Keskiviikko 31.7. Lemmikkien salainen elämä 2    klo 17, kesto 1 h 26 min. Liput 9 €. 

Leijonakuningas, originaali versio    klo 18.45, kesto 1 h 59 min. Liput 10 €. 
Torstai 1.8. Leijonakuningas, puhuttu suomeksi    klo 18, kesto 1 h 59 min. Liput 10 €. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna 10.6 -25.8. ma-pe klo 10-17 ja la-su klo 12-15, muina aikoina ti-pe klo 12-15 tai 
sopimuksen mukaan. Ryhmät aina sopimuksen mukaan. Yleisöopastuksia kesätorstaisin klo 14.00. 

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 sukelletaan vuoden 2019 päänäyttelyssä 
lapsuuteen yli sadan vuoden takaisessa Uudessakaupungissa. Näyttelyssä 
käsitellään mm. syntymää, lasten koulunkäyntiä, työssäoloa, sairauksia ja 
vapaa-ajan viettoa nostalgisine leikkikaluineen. Näyttelyssä on runsaasti 
vanhoja lapsikuvia mm. uusikaupunkilaisen Augusta Olssonin 
valokuvaamana. Näyttely jatkuu lokakuun loppuun saakka. 
 

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. 
 

Pääsymaksu: Aikuiset 5 €, alle 18 vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy.  
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 
 
 
Pikkumuseot; Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo, ovat avoinna 24.6.-11.8. klo 12-15. 
Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuiset (sis. Wahlbergin talon, 
Luotsimuseon ja Merimiehenkodin). Museokortilla ilmainen sisäänpääsy. 
Esittelymaksu 30 €/ ryhmä, aukioloaikojen ulkopuolella 40 €/ryhmä (varattava 
aina etukäteen). 
 

Luotsimuseo 

Mäyhälänkatu 2B, Uusikaupunki. Vallimäen rinteellä sijaitseva entinen 
Uudenkaupungin luotsiasema on toiminut luotsien ammatista kertovana 

https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
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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 Automuseo 
Autotehtaankatu 11. Avoinna ympäri vuoden, kesä-elokuussa 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. Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 
€/eläkeläiset. www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-
tekemista/automuseo 
 

Bonk-museo 
Siltakatu 2. Avoinna 11.8. asti joka päivä klo 10-18. 

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.  
Hinnat: 9 €/aikuiset, 4 €/lapset (4-12 v.), 6 €/opiskelija, 7 €/eläkeläiset. 

 
Taidetalo Pilvilinna avoinna ti, to ja la klo 14-18 
Hiuntie 212, Uusikaupunki. Pilvilinna on värikäs ja hauskalla tavalla 
omaperäinen taidetalo meren rannalla. Taiteilija Raija Nokkalan värikkäät 
maalaukset ja humoristiset veistokset päärakennuksessa, taidepolulla ja 
piharakennuksessa tuottavat katsojilleen iloa ja hyvää mieltä. Pilvilinna 
sijaitsee noin 3 km päässä Uudenkaupungin keskustasta Hiun-Lepäisten 
suunnassa kaupungin uimarannan vieressä. Se sopii myös mainiosti koko 
perheen taidekohteeksi. Herkutteluhetki tereassilla merinäkymiä ihaillen 
kruunaa päivän ainutlaatuisssa Pilvilinnassa.  
Pääsymaksu 5 €/henkilö, 3 €/lapsi 2-10 v. Lisätietoja www.nokkala.net 

Uudenkaupungin Merikeskus 
Pakkahuoneentori 1 (ent. Vason myllyn kiinteistö). Avoinna 18.8. asti, ti-su klo 10-17. 
Merikeskus -näyttelytilassa on esillä monenlaista merihistoriallista nähtävää. Perusnäyttelyssä on mm. 
useita vanhoja venemoottoreita, suurikokoinen uusikaupunkilaisen Varma-purjelaivan pienoismalli, 
laivamaalauksia jne. Kesällä 2019 valokuvanäyttelyssä käsitellään Kaupunginlahden kehitystä 1800-luvulta 
nykyisyyteen. Vanhoja valokuvia, karttakuvia sekä tietoa siitä, mitä Kaupunginlahden rannalla nyt tehdään. 
Tänä kesänä näyttelytilassa on myös uusikaupunkilaisten laivojen pullolaivoja sekä Eläköön-laivan 
pienoismalli. Uudenkaupungin Merikeskuksessa on myös Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen 
myyntipiste. Näyttelyyn on vapaa sisäänpääsy. 
 

Keskustan ja Pyhämaan kirkot ovat avoinna 3.6.-11.8. ma-la klo 11-17 ja  
su klo 12-16.

Uusi kirkko, Rauhankatu 1 c. Arkkitehti Georg Theodor von Chiewitzin suunnittelema goottilaistyylinen 

punatiilikirkko. Rakennettu vuosina 1858-1863. Kirkko otettiin käyttöön vuonna 1864 loppiaisena. 

http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.nokkala.net/
http://www.nokkala.net/
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Vanha kirkko, Alinenkatu 44. Holvikattoinen harmaakivikirkko vuodelta 1629 on 

keskusta-alueen vanhin rakennus. Vanha hautausmaa ja sankarihaudat.

Pyhämaan Uhrikirkko 
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. Harvinaislaatuinen puukirkko on rakennettu 1642-1650. 
Maalaukset peittävät kokonaan kirkon katon ja sisäseinät. 

Pyhämaan uusi kirkko 
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. Harmaakivikirkko vuodelta 1804, Uhrikirkon vieressä. 
Alttaritaulu on Arvid Liljelundin maalaama. 
 
 
Kalannin ja Lokalahden kirkot ovat avoinna ma 24.6.- su 4.8. ma-la klo 
11-17 ja su klo 12-16. 

Kalannin kirkko 

Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. Pyhän Olavin harmaakivikirkko on rakennettu 
1300-luvun lopulla. 

Lokalahden kirkko 

Palomäentie 2, Lokalahti. Puukirkko vuodelta 1763 ja paanutapulin 
vanhimmat osat 1500-luvulta.

 

 

Pakkahuoneen kahvila 
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. Avoinna joka päivä klo 8-22. 
19.7.-2.8. ”Pasklahdesta Kaupunginlahdeksi”, Uudenkaupungin museon 
kokoelmista kootti valokuvanäyttely. Kaupungin vaiheet valokuvina 1800-luvulta 
tähän päivään.  
 

Runonkulman Galleriassa ke 31.7.-su 1.9.  
Ystävyyden aika – Eija Hietasen ja Jenny Vuorelan 
keramiikkaa ja maalauksia 

Ylinenkatu 38 B. Avoinna 31.7.-3.8. ke-pe klo 11-17 ja la klo 11-15,  
ke 7.8. alkaen aukiolot ke klo 16-19 ja la klo 11-15. 
Raumalaisilla taiteilijoilla on keramiikan tekemiseen liittyen yhteistä historiaa ja 
ystävyyttä ja tämä on heidän ensimmäinen yhteinen näyttelynsä. Näyttely 
avataan kaikille avoimin avajaisin tiistaina 30.7. klo 18. Galleriaan on vapaa 
pääsy. 
Lisätietoja http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 
 

Muuttuva kuva näyttely Galleria-taidelainaamo Horisontissa  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti-pe klo 13-17 ja lauantaisin klo 11-14  
MUUTTUVA KUVA näyttelyyn osallistuvat kaikki gallerian taiteilijat: Raimo Aarras, 
Johan Elfving, Raila Hasanen, Seija Itäranta, Esko Lappalainen, Hiltu Sallinen, Heli 
Sammalisto, Auli Sormunen, Valto Vaalikivi ja Juhani Vuorisalmi. Tarkoitus on 
tuoda esille taidehistorian 'ismejä'.Kuvassa Seija Itärannan teos. Tervetuloa.  
www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

Uudenkaupungin kirjastossa esittelyssä Historialliset romaanit 31.7. asti 
Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 10-19. 
Uudenkaupungin kirjasto esittelee kesän aikana kokoelmistaan löytyviä kaunokirjallisuuden genrejä. 
Jokainen genre on vuorollaan esillä kirjaston aulan kirjahyllyssä. Normaalista näyttelystä poiketen kirjoja 
saa – katselun ohella – myös lainata hyllystä, mikäli löytää mieleistään luettavaa.  

http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
http://www.facebook.com/rantagalleria/
http://www.facebook.com/rantagalleria/
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Vakka-Suomen taideyhdistyksen näyttely ke 31.7. asti 
Galleria Kirjava, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 10-19. 
Heinäkuun ajan Vakka-Suomen taideyhdistyksen näyttely esittelee paikallisten taiteilijoiden maalauksia 
sekä valokuvia. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa! 
 

"Kivempi kaupunki" -näyttely pe 2.8. asti 
Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 10-19. 
Työpaja Väiskin "Kivempi kaupunki" -näyttely on esillä kirjaston aulassa. 
Näyttelyssä on esillä maalattuja kiviä Uudenkaupungin nykyisestä 
kaupunkikuvasta, tule ja bongaa omasi! Kivet ovat ostettavissa näyttelyn 
jälkeen. Tervetuloa! 
 

Kolmen luontokuvaajan valokuvanäyttely to 1.8.- la 31.8. 
Galleria Kirjava, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 10-19. 
Uudenkaupungin kirjaston Galleria Kirjavassa on elokuun ajan esillä Johan Elfvingin, 
Raimo Lakson ja Rauno Parkkilan luonto- ja eläinaiheinen valokuvanäyttely. 
Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa! 
 
  
 

 

Puistojoogaa Myllymäellä kesäsunnuntaisin klo 18.00-19.15 
Myllymäki sijaitsee Uudenkaupungin keskustassa, omassa rauhassa. Tule aistimaan luonnon rentouttava 
vaikutus joogatessa, maa lattiana ja taivas kattona. Tunti sopii kaikille joogataustasta riippumatta. Ota oma 
juomapullo ja jumppa/joogamatto tai viltti mukaan. Säänmukainen pukeutuminen. Tunnilla säävaraus, 
sateella ei ole tuntia. HUOM! Su 11.8. ei ole tuntia! Maksu ennen tuntia 10 €. Käteinen/pankkikortti.  
Tunnit järjestää RYT200-joogaopettaja Satu Ajanko, p. 044 2416697, satyajooga.fi  Tiedotan mahdollisista 
tunnin muutoksista facebook Satya jooga sivulla!  
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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: asukkaille, koululuokille, senioreille, työporukoille, 
matkailijoille jne. Reitti kulkee kaupunginlahden molemmin puolin ja sen pituus on noin 4-
5 km.  
Voit etsiä piiloleikkiveistoksia osoitteessa: https://piiloleikki.fi/kartta/ 
Paperisia karttoja on jaossa mm. matkailutoimistossa, uimahallilla, kirjastosta, museolta, Passarista.Reitin 
voi kulkea paperisen kartan avulla tai mobiilipelin avulla. 
 

Ilossi Tualei  
Neljän naisen hullunhauskat ideat ovat tänä kesänä saaneet jatkoa Ilossi tualei -projektin muodossa. 
Värikkäät ja hauskat tuolit elävöittävät ja piristävät katukuvaa kesän aikana, kaupungin keskustassa. Viime 
vuonna sama naisryhmä, Anne Kuusisto, Vuokko Tyvi, Birgit Ilmanen ja Hilkka Knaapinen ilahduttivat 
kaupunkilaisia ja turisteja pykäämällä pystyyn Hahmopellon. Ilossi Tualei -projektin tuolit on tarkoitettu 
istuttavaksi, ihasteltaviksi, ihmeteltäviksi ja tietysti myös kuvattavaksi. Tuoleja on noin 200 ympäri 
kaupungin keskusta-aluetta.  

 

https://piiloleikki.fi/kartta/
https://piiloleikki.fi/kartta/
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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. Myymme lippuja Crusell-viikolle, kesäteattereihin, Myllymuorin 
seikkailuretkille sekä saaristoristeilyille. 

Kulttuuritoimisto, Crusell-viikon toimisto sekä Yhteispalvelupiste Passari toimivat samassa rakennuksessa 
matkailutoimiston kanssa. 

Toimistomme on avoinna: ma-pe klo 9-17.00 ja la klo 9-15. 

Tervetuloa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5329 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi

