
 

 

MLL Uusikaupunki, Ipana-Messi 
Rantakatu 15, Uusikaupunki 

Ma vauvatreffit klo 13.30-15.30 

Ti perhekahvila / perhelinja klo 10-12  

iltaperhekahvila klo 17-19.30 

Ke perhekahvila klo 9.30-12.30  

raskaustreffit klo 17.30-19 

To vauvakahvila klo 9.30-12.30 

Pe perhekahvila klo 9.30-12.30 

Toivotamme kaikki lapsiperheet lämpimästi tervetulleeksi! 

 

Ikääntyvien yliopiston videoluennot ke 18.9. klo 14.00-

16.00  Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki  

Kansalaisopisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston ja 

Uudenkaupungin kaupunginkirjaston kanssa Ikääntyvien 

yliopistotoimintaan liittyvän videoluentosarjan, jossa asiantuntijat 

käsittelevät eri aiheita suoran videoyhteyden välityksellä. Luentosarjaa 

seurataan syyskaudella kaupunginkirjastossa keskiviikkoisin klo 14-16. 

Huom. IKIS-luennoille ei ole ala- eikä yläikärajaa!  

Syksyn aikataulu ja aiheet:  

18.9. Kestävä elämäntapa ja ekososiaalinen sivistys, professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto. 

25.9. Rauha, suvaitsevaisuus ja tulevaisuus, Mika Aaltola, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja. 

2.10. Ikääntyminen ja muistisairaudet: ennalta ehkäisyn ja hoidon mahdollisuudet, gerontologian dosentti, 

 

 

https://www.facebook.com/MLL-Uusikaupunki-525692194509249/?__tn__=kC-R&eid=ARCFHm3yvfzThDKN59IOUoazMgm8TkTw8ff4BhOHkyQxTAgwlGUo85rQBE1Ohk9loH00PVLq7rIR9YzJ&hc_ref=ARROt1tSI5b5AmPGmGwmS-SE-Gu0XjxmihCLBgGcJN5_RL75osBXRu27GYvaasR1Bjo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBo-b8Pj5vkjPG34e5X0K-zNl-wv_34jWU_sAVkLRV_3OIM6hdyH4DmD5VEj7PLqQIqHPqJkTMSAcCwnlY3q02ZtpCYrY_sXNiXtFjiWu0kl7QOgdk1-8ljZGR78tbxGpNtltmqTD6_jKl0CArRqgg3SEAwopKvTAsSggfGAKWsxQCZTx0-O6fZ1VTVH_FkriHWe4zilSOufwTv4ocqcLyDzJG-hrH1efLKbx1X_i-qAh4emV9BgsmC9jWR355bHu4mZpVkha9JBwS0Rw2gJKoaMbFa8yMURls6Wjf1Dh5cGP4I8njj602IubANOfNgricay3A3F5BI6jpaqAI
https://www.facebook.com/MLL-Uusikaupunki-525692194509249/?__tn__=kC-R&eid=ARCFHm3yvfzThDKN59IOUoazMgm8TkTw8ff4BhOHkyQxTAgwlGUo85rQBE1Ohk9loH00PVLq7rIR9YzJ&hc_ref=ARROt1tSI5b5AmPGmGwmS-SE-Gu0XjxmihCLBgGcJN5_RL75osBXRu27GYvaasR1Bjo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBo-b8Pj5vkjPG34e5X0K-zNl-wv_34jWU_sAVkLRV_3OIM6hdyH4DmD5VEj7PLqQIqHPqJkTMSAcCwnlY3q02ZtpCYrY_sXNiXtFjiWu0kl7QOgdk1-8ljZGR78tbxGpNtltmqTD6_jKl0CArRqgg3SEAwopKvTAsSggfGAKWsxQCZTx0-O6fZ1VTVH_FkriHWe4zilSOufwTv4ocqcLyDzJG-hrH1efLKbx1X_i-qAh4emV9BgsmC9jWR355bHu4mZpVkha9JBwS0Rw2gJKoaMbFa8yMURls6Wjf1Dh5cGP4I8njj602IubANOfNgricay3A3F5BI6jpaqAI


2 
 

FT esh Ulla Eloniemi-Sulkava, Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC). 

30.10. Ikäihmistä huimaa! Huimauksen syyt ja hoidot, yleislääketieteen erikoislääkäri, LL Jaakko Halonen, 

Terveystalo. 

Kurssimaksu 5 €/kerta. Tervetuloa! 

Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi tai puh. 044 700 5382 

 

Kolmensalmen risteilyt Tiftö V aluksella ke 18.9. klo 18-20 
Sukellus paikallishistoriaan lähivesillä, PikkuPuntarin, Puntarin ja Syväsalmen 

läpi. Hinnat: 25 €/henkilö. Hinta sis. kahvi/tee/mehu. Alle 10v. ilmaiseksi. 

Lisätietoa ja varaukset Tiftö V:n risteilyille: tiftovene@gmail.com, Mikael 0500 

911345, Leena 050 3513109 www.tiftov.com   

Risteilyt toteutuvat, kun maksavia lähtijöitä on 15 henkilöä. 

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.   

 

Oppiva yhteistyö – eri alojen yhdistyksille 

Ke 18.9. klo 18-20 Novidan auditorio, Viikaistenkatu 1 

- Mikäs se meidän yhdistyksen perustehtävä olikaan? 

- Ollaanko valmiita uudistumaan, ketteriin kokeiluihin ja kumppanuuksiin? Riittääkö osaaminen? 

- Millä pelisäännöillä tehdään yhdistysystävällinen Uusikaupunki? 

Ilmoittautuminen 10.9. mennessä, max. kaksi / 

yhdistys:.https://link.webropolsurveys.com/EP/16BF32CDBDE0DBF8 

Tämä on jatkoa viime keväänä alkaneelle Uudenkaupungin yhdistysohjelman valmistelutyölle 

Lisätietoja tapahtumasta: asta.engstrom@uusikaupunki.fi 

 

Merellinen ilta to 19.9. klo 18:00  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 
Juha Sahl puhuu aiheesta riskien minimointia ja resurssien maksimointia vakkasuomalaisessa 
laivanrakennuksessa 1800-luvun toisella puoliskolla. Tutkimus laivanrakennusmestari J. H. Sotkan 
yhteistyöverkostojen ja laivanrakennustoiminnan kehityksestä. Kahvitarjoilu. Järjestäjät: Ugin 
merihistoriallinen yhdistys ja Vakka-opisto.  
 

 

 

Nopperlan Oktoberfest la 21.9. klo 17 alkaen 
Nopperlan kartano, Nopperlantie 1, Lokalahti.  Tiedossa hulvatonta menoa 
livemusiikin tahdittamana sekä oktober -menu. Illalliskortit 45,00€ 
+mahd.toim.kulu. Perusliput ilman ruokailua 15,00€. Tapahtuma-aika klo 
17-2.00. Ruoka tarjolla klo 18-20. 
Esiintyjät: Jusba Humaljoki Sousaphonics, Tauski ja Trubaduuri Vaakku. 
Illalliskorttien myynti: www.southfestivals.fi www.facebook.com/nopperlanoktoberfest 
Tapahtumajärjestäjä: South Festivals Oy, info@southfestivals.fi 
Promoottori / yrityspaketit: Robert Sainio 040-595 9581 
Tiedotus / markkinointi: Marko Savolainen 040-775 9777  
 

mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:tiftovene@gmail.com
mailto:tiftovene@gmail.com
http://www.tiftov.com/
http://www.tiftov.com/
https://link.webropolsurveys.com/EP/16BF32CDBDE0DBF8
https://link.webropolsurveys.com/EP/16BF32CDBDE0DBF8
mailto:asta.engstrom@uusikaupunki.fi
mailto:asta.engstrom@uusikaupunki.fi
http://www.southfestivals.fi/
http://www.southfestivals.fi/
http://www.facebook.com/nopperlanoktoberfest
http://www.facebook.com/nopperlanoktoberfest
mailto:info@southfestivals.fi
mailto:info@southfestivals.fi
tel:040-595%209581
tel:040-595%209581
tel:040-775%209777
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Syöpäyhdistyksen hyväntekeväisyystapahtuma su 22.9. klo 14.00-16.00

0 

Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki  

Pääesiintyjänä on Tähdet, tähdet -kilpailun voittaja Jussi Rainio säestäjänään Petri Hatakka, lavalla 

kuullaan myös duo Jarmo Kankaanrantaa ja Laura Varjoa. Lisäksi muotinäytös ja arpajaiset. 

Lippu 10 € (sis. kahvit). Lippuja saa ennakkoon Ystäväntuvalta, Kenkäkauppa Alinasta, Putiikki Sik-Sakista 

ja Tanjan Torilta Kalannista. 

Järjestää Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Uusikaupunki 

Lisätietoja: http://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/uusikaupunki 

 

Sävelhartaus su 22.9. klo 18 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 1c, Uusikaupunki  

Cantilona -kuoro, joht. Ari Hirvonen 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Lisätietoja: puh. 050 363 4114, 
http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi 
 

Nunnia ja konnia (ensi-ilta) la 21.9. klo 18.00 

Uudenkaupungin teatteri, Kullervontie 11, Uusikaupunki  

Rakastettu musikaalikomedia teatterissa! 

Nunnia ja konnia on hauska ja koskettava tarina sisarrakkaudesta sekä 

musiikin voimasta. ”Laulun sointi on tunteen maksimointi!” Rempseä 

yökerholaulajatar Deloris Van Cartier näkee murhan ja joutuu 

piiloutumaan nunnaluostariin. Elämä luostarissa on kuitenkin tyystin 

erilaista ja kohta koko luostarin päivärytmi on sekaisin Deloriksen 

yritettäessä sopeutua joukkoon. 

Ohjaus Jari Luolamaa. Sävellys Alan Menken. Sanoitus Glenn Slater. 

Käsikirjoitus Cheri Steinkellner ja Bill Steinkellner. Suomennos Heikki 

Sankari, Kristiina Vahvaselkä ja Jussi Vahvaselkä. 

Ohjaus Jari Luolamaa. Musiikinjohto ja harjoitus Rauno Melos. 

Liput 28 €.  Ryhmät väh. 15 henk.  – 2 €/henkilö, matkanjohtaja ilmainen. 

Teatterilippujen varaukset: teatterin toimisto 02 8451 5440 tai toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi. 

Avoinna ti klo 9-17, ke-pe klo 9- 13. pyhäpäivät pois lukien. Ryhmävaraukset (yli 20 henkilöä) sekä 

pyörätuolipaikat varataan pelkästään Uudenkaupungin teatterin lipunmyynnistä. Lippuvarauksia ja -

lunastuksia voi tehdä myös Palvelupiste Passarista 050 4205260 (Rauhankatu 10, avoinna arkisin klo 9-

16.30). Myös R-kioskilta voi ostaa lippujamme. Ostettaessa lippu muualta kuin Ugin Teatterin toimistosta, 

lisätään toimituslisä 2 €/ostokerta. 

toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai puh. 02-8451 5440https://www.uudenkaupunginteatteri.fi 

 

http://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/uusikaupunki
http://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/uusikaupunki
http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/
http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
https://www.uudenkaupunginteatteri.fi/
https://www.uudenkaupunginteatteri.fi/
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Bar IN-TO, Mattistentie 1, Uusikaupunki 

Ti 17.9. Bingo klo 19  

Pe 20.9. Baarikeno klo 19  

Su 22.9. Bingo klo 19  

Osallistuminen ilmaista ja jaossa lahjakortteja sekä vaihtelevia muita palkintoja. Tervetuloa pelailemaan! 

Bar m’UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki 

La 21.9. Leeni klo 22  

Leeni on turkulainen trubaduuri/yhden naisen bändi. Biisit esitetään vahvalla 

naisäänellä kitaran säestyksellä. Kappaleiden taustana toimivat loopit, jotka on 

rakennettu syntikalla, kitaralla ja perkussioilla. Tehosteina käytetään stomppi- 

sekä lauluharmoniapedaaleja. Settilista koostuu menevistä rock/country/pop-

biiseistä, jotka kaiken ikäinen yleisö tunnistaa. Kappaleet esitetään suomeksi, 

englanniksi, espanjaksi ja ruotsiksi. 

https://www.facebook.com/pg/leenitrubaduuri/about/?ref=page_internal 

 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 

Olen suomalainen, kesto 1 h 53 min. Liput 11 €. Ma 16.9. klo 18, ti 17.9. klo 19.15 ja tyo 19.9. klo 19.15.  

Toy Story 4   kesto 1 h 40 min. Liput 10 €. Ti 17.9. klo 17.15. 

SE: Toinen luku  kesto 2 h 49 min. K16. Liput 12 €. Ke 18.9. klo 18.00.  

Downton Abbey, kesto 1 h 37 min. Liput 11 €. to 19.9. klo 17:00.   

 

 

 

 

 

 

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15 tai sopimuksen mukaan. Ryhmät aina sopimuksen mukaan.  

Wahlbergin talon rakennutti 1870-luvun alussa uusikaupunkilainen 

tupakkatehtailija Fredrik Wahlberg. Nyt tämä entinen porvariskoti 

tutustuttaa 1800-luvun lopun asumiseen ja elämiseen. Museotalon 

yläkerrassa esitellään tunnelmallisesti paikkakunnan merellistä historiaa. 

Purjelaivat työllistivät kaupunkilaisia vuosisatojen ajan. Merimieskirstut, 

matkamuistot, laivataulut tai kapteenin navigointivälineet kertovat 

mielenkiintoisesti tästä historiasta. Myös uudempi laivanrakennus ja 

telakkatoiminta ovat saaneet paikkansa museon yläkerrassa.  

Perusnäyttelyn lisäksi museotalossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. 

https://www.facebook.com/pg/leenitrubaduuri/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/leenitrubaduuri/about/?ref=page_internal
https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
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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. 

Pääsymaksu: 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 ympäri vuoden 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. Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 

€/eläkeläiset. www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-

tekemista/automuseo 

 

 

Pakkahuoneen kahvila 6.10 asti 
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. Avoinna 6.10. asti joka joka päivä klo 8-20. 

Vakka-Suomen Taideyhdistyksen näyttely. 

 

Runonkulman Galleriassa Taidegrafiikkaa  
Vaasasta - Totta ja Tarua 5.10. asti 
Ylinenkatu 38 B. Avoinna ke klo 16-19 ja la klo 11-15.  

Avoinna myös 7.-8.9. la-su klo 10-18. 

Seitsemän Vaasasta tulevan taidegraafikon yhteisnäyttely. Mukana 

Natalia Haimi, Ann-Sofi Kattilakoski, Maire Kesseli, Maija Minni, Paula 

Nygård, Salme Sirkola ja Tuija Arina-Sundelin. Galleriaan on vapaa 

pääsy.  

Lisätietoja http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

 

Galleria-taidelainaamo Horisontissa su 29.9. asti 

Kaksinaista, Heli Sammalisto & Hiltu Sallinen 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.  
Esillä taiteilijoiden Hiltu Sallisen ja Heli Sammaliston maalauksia.  
Vapaa pääsy. Tervetuloa!  www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Crusellin Liljelund-hallissa Seinätyksin -näyttely 27.9. asti 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  

Avoinna ti-pe klo 10-17 ja su klo 12-16. 

Senni Aleksandran ja Liisa Tarleena Öhmanin taidenäyttely SEINÄTYKSIN. Vapaa 

pääsy. Senni Aleksandra valmistaa installaatioita, käyttäen teoksissaan 

kierrätystekstiiliä, valokuvaa, kirjontaa ja ääntä. Useimmissa teoksissaan hän käsittelee 

ihmiskehoa ja -mieltä, muotokuvan keinoin. Liisa Tarleena Öhman tekee kollaaseja, 

installaatioita ja performatiivista videotaidetta. Hän tutkii töissään erityisesti ihmisen 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
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://facebook.com/RunonkulmanGalleria
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
http://www.facebook.com/rantagalleria/
http://www.facebook.com/rantagalleria/
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suhdetta omaan yksityisyyteensä ja häntä lähimmin ympäröiviin tiloihin. Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  

tai puh. 044 351 5447 

 

Koulutarvike- ja oppilastyökokoelma 30.9. asti 
Kyläyhdistys Hakavan kylätalo (ent. Hallun Koulu), Maxinpolku 15 

Sampsa Laurilan keräämä mittava koulutarvike- ja oppilastyö kokoelma lähes 

100 vuoden ajalta. Näyttelyyn voi tutustua sopimuksen mukaan. 

Lisätietoja: Sampsa Laurila, puh. 0408418444 

Enrico Mazzonen taidenäyttely 30.9. asti 
Uudenkaupungin kirjasto, Galleria Kirjava, Alinenkatu 34.  

Avoinna ma-pe 10-19 ja la 10-14. 

Enrico Mazzonen näyttelyn aiheena on nykypäivän naisen roolin muuttuminen 

nopeasti ja dynaamisesti. Näyttely koostuu yhdestätoista piirustuksesta ja olet 

tervetullut tulkitsemaan näyttelyn teoksia omien tunteidesi ja tajunnanvirtasi 

kautta kaikessa yksinkertaisuudessaan ja taianomaisuudessaan. Vapaa pääsy!  

 

My Little Pony -näyttely 10.10. asti 
Kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 10-19 ja la 10-14. 

Kirjaston aulassa on tänä syksynä esillä My Little Pony -keräilijän 

lelunäyttely. Näyttelyvitriinit täyttyvät poneista 1980- ja 1990-luvuilta. 

Tule ihastelemaan värikkäitä poneja kirjastoon! 

 

 

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.  

Avoinna: 

Ma 8.00 – 21.30. Ti 6.00 – 21.30 (Kuntosali 7.00). 

Ke 11.00 – 21.30. To 6.00 – 21.30 (Kuntosali 7.00). 

Pe 8.00 – 21.30. La ja su 12:00 – 17.30.  

Uinti aika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. 

HUOM! Torstaisin klo 12-14 kuntosali varattu eläkeläisille 

Katso kaikki ohjatut vesijumpat https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 

 

Satya joogaa torstaisin klo 18-19.15 
Vpk-Talon yläkerrassa, Koulukatu 7 (käynti sisäpihalta), Uusikaupunki  

Lempeä joogatunti sisältää kehonhallintaa, venyttäviä ja avaavia liikkeitä 

hengityksen tahtiin. Liikkeitä tehdään kehonpainolla staattisemmin ja välillä 

flowmaisesti edeten asanasta toiseen. Asanat tasapainottavat kehoa ja mieltä, 

kiirettä ja stressiä karkoittava, rauhallisessa tahdissa etenevä tunti. Sopii 

aloitteleville joogeille. Varaa paikkasi tunnille https://www.varaaheti.fi/satyajooga 

Ota oma juomapullo ja joogamatto mukaan. Kertamaksu 10 € ennen tuntia. 

10xkortti 95 €. 

 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
mailto:museo@uusikaupunki.fi
https://www.varaaheti.fi/satyajooga
https://www.varaaheti.fi/satyajooga
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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. 

 

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 mm., kesäteattereihin, Myllymuorin 

seikkailuretkille sekä saaristoristeilyille. 

Kulttuuritoimisto ja Yhteispalvelupiste Passari toimivat samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa. 

Toimistomme on avoinna: ma-pe klo 9-16.30. 

Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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