
 

 

 
 

Vanhat Talot Joulukalenteri-ikkunat 1.-24.12.  
Vanhoihin taloihin eri puolille kaupunkia avautuu jälleen 24 kaunista ja 
joulutunnelmaista joulukalenteriluukkua, jotka säilyvät ohikulkijoiden 
ihailtavina loppiaiseen (6.1.23) asti. Jokainen luukku on omanlaisensa, 
tekijöidensä ideoima ja toteuttama. 
Kalenterin osoitekarttoja on jaossa UVT ry:n toimistolla os. Sepänkatu 4 
sekä Palvelupiste Passari/matkailutoimisto, Rauhankatu 10 ja keskustan 
liikkeissä. Kartta on ladattavissa myös 
https://www.uginvanhattalot.fi/2022/11/23/joulukalenteri-ikkunat-2022/ 
 
 

Perinteinen Yrittäjien ja yhdistysten Joulupuoti avoinna 23.12. asti 
Rauhankatu 8, Uusikaupunki. Avoinna arkisin 9-18, la 9-14, su 12-15. 
Uusikaupunkilaisten yritysten ja yhdistysten perinteinen joulupuoti palvelee osoitteessa 
Rauhankatu 8. Tule ja löydä ihastuttavia lahjoja pukinkonttiin, tuliaisiksi tai piristykseksi 
itselle. 

 

https://www.uginvanhattalot.fi/2022/11/23/joulukalenteri-ikkunat-2022/


Korihaiden Korisliigan runkosarjan kotipelit joulukuussa 
Ottelut: Pe 30.12. klo 18.30 Korihait – Tampereen Pyrintö 
Muutokset mahdollisia. Uudenkaupungin Korihait | Ottelut ja liput 
Uusikaupunki Areena (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. Käynti 
alaoven kautta. Paikoitus Jäähallin parkkipaikka, Koulupolku 1. 
Pääsyliput: Lippuja on myytävänä ovelta. 
Aikuiset (yli 17v) *17 €. Eläkeläiset ja opiskelijat 12 €. Lapset (7-16v) 5 €.  * S-

etukorttialennus -2 € 
 

Joulurauhan julistus la 24.12.2022 12:00 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki 
Joulun vietto alkaa Uudessakaupungissa tuttuun tapaan perinteisellä 
joulurauhan julistuksella, joka luetaan Uuden kirkon portailla jouluaattona klo 
12.00. Tilaisuudessa kuullaan kaupunginjohtaja Atso Vainion lukema 
joulurauhan julistusteksti ja kuullaan VPK:n soittokunnan ja Vakka-Suomen 
Musiikkiopiston nuorisokuoron musiikkiesitys.  
Lisätietoja kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai puh 050 420 5401. 
 

Kunniavartio Vanhan kirkon sankarihaudoilla la 24.12. klo 16-20 
Vanha kirkko, Alinenkatu 44, Uusikaupunki. Vakka-Suomen Reserviupseerit ja 
Uudenkaupungin Reserviläiset järjestävät kunniavartion jouluaattona 24.12. klo 16-20 
Vanhan kirkon sankarihaudoilla. 
 
 

 

Jouluaaton 24.12. hautausmaakäynnit - edestakainen taksikuljetus 
Kulje mukavasti ja joustavasti Taksi Eero Vemanin kyydillä. 
Edestakaisen kyydin hinta on 5 €.  

Aikataulut jouluaattona 24.12.  
Linja-autoasemalta lähdöt klo 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 ja 15.00. 
Hautausmaalta lähdöt klo 10.00, 11.30, 13.00, 14,30 ja 16.00. 

Sininen ja punainen linja kulkevat molemmat saman reitin 
edestakaisin. 
Ajoaika linja-autoasemalta hautausmaalle on n. 30 minuuttia. 
Kyytiin pääsee tulemalla reitin varrelle ja kättä heilauttamalla. 
Molemmilla reiteillä on oma autonsa.   
Erityistapauksissa soita: Eero Veman puh. 0400 875 485. 
 
 

  
 
 

Joulun Soundi to 22.12. klo 19 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.   
Esiintyjinä Petri Hatakka, Jukka-Pekka Hyytiä, Kalle Klotz, Jere Pensikkala, 
Susanna Pihlaja. Ohjelmamaksu 10 €, alle 12-vuotiaat maksutta.  
Ovet avataan klo 18.15. 
Lisätiedot Petri Hatakka puh. 0500 743 073. 

 

http://www.korihait.fi/ottelut-ja-liput/
mailto:kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi


 
Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat 
 

Ma 19.12. klo 19 On jouluyö -joulukonsertti, Lokalahden kirkko, Palomäentie 2, Lokalahti. Aada Wirberg 
ja Henri Jussila Vapaa pääsy. Konsertissa kerätään kolehti seurakunnan musiikkityölle.  

Ke 28.12. klo18 Pimeyden keskellä -joulukonsertti. Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, 
Uusikaupunki Kanttori Anna Putkirannan ja hänen lähipiirinsä joulukonsertti. 
 

Joulunajan jumalanpalveluksia 

Aatonaattona pe 23.12. 
Metsäkirkko klo 18, Tammion riihikirkko.  
Metsäkirkko klo 18, Lokalahden metsästysmaja, Tirkkalantie 170. 

Jouluaattona la 24.12. 
Hartaus klo 14, Lokalahden kirkko, Palomäentie 2.  
Hartaus klo 14, Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15.  
Hartaus klo 16, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.  
Hartaus klo 16, Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6. 
Jouluyön jumalanpalvelus klo 21, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.  

Joulupäivänä su 25.12. jumalanpalvelus 
Klo 8 Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6.  
Klo 8 Lokalahden kirkko, Palomäentie 2.  
Klo 10 Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.  
Klo 10 Pyhämaan uusi kirkko, Kirkontaustantie 15.  

Tapaninpäivänä ma 26.12.  

Messu klo 10, Uusikaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3.  
 

 

  

MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15. 

Perhekahvila ma klo 9.30-12 
Vauvakahvila ti klo 9.30-12.30 (alle 1,5v lapsen perheille)    

Perhekahvila ke klo 9.30-12.30 (21., 22., 28. ja 29.12.) 

Ilteperhekahvila to klo 17-19. 
Ipana-Messi on suljettu 26.12. Tarkista ohjelma https://www.facebook.com/mlluusikaupunki 
 
 

Hotelli-Ravintola Havu, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki.  
Pe 16.12. William. Showtime klo 24. Liput 20 €/23 €. 

Bistro Bay, Aittaranta 10, Uusikaupunki.  
La 17.12. Heikki Hakkarainen. Tule nauttimaan ihanasta rakkauden tunnelmasta. Showtime klo 23. 

Bar m’UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki. 

La 17.12. Luuvitonen. Showtime klo 24. Lippu 12 €. 

Hotelli Aquarius, Kullervontie 11 B, Uusikaupunki.  
Hotelli Aquariuksen legendaariset Joulupäivän bileet Joulupäivä on kerrassaan paras päivä vuodesta 
kerätä vanha tuttu jengi kasaan ja muistella menneitä kylmien juomien ja livemusiikin parissa. Onko 
tanssikengät kiillotettu? Pop-rock yhtye Särmä takaa, ettei näissä bileissä tule tylsää! 
Su 25.12. Särmä Ovet auki klo 20.00. Showtime klo 23.00. Liput ovelta 10 €.
 

http://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tapahtumat
https://www.facebook.com/mlluusikaupunki


Kuvala, Alinenkatu 16, Uusikaupunki. Koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/naytosajat/kuvala 

 

LiisaKo, Koulukatu 7, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 11-17, la klo 10.00-13.00. 

Korttelikirppis, Alinenkatu 20, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe klo 10.30-17.30, la klo 10.30-14.00. 

 

 

 
Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15.  
Ryhmät aina sopimuksen mukaan.  
Wahlbergin museotalo on Uudenkaupungin museon pääkohde, joka sijaitsee ruutukaava-alueella, 
entisessä komeassa tupakkatehtailija Fredrik Wahlbergin porvaristalossa. Talon huoneissa ovat säilyneet 
koristeelliset kaakeliuunit ja taidokkaat kattomaalaukset aivan 1900-luvun alusta. Osa uuneista ja 
kattomaalauksista sekä salongin käsinmaalatut tapetit ovat alkuperäiset jo 150 vuoden takaa. Wahlbergin 
talon alakerran huoneissa voi melkein kuvitella piipputupakan tuoksun ja naisten silkkihameiden kahinan. 
Museotalon yläkerrassa esitellään tunnelmallisesti paikkakunnan merellistä historiaa. Merimieskirstut, 
matkamuistot, laivataulut tai kapteenin navigointivälineet kertovat mielenkiintoisesti tästä historiasta. Myös 
uudempi laivanrakennus ja telakkatoiminta ovat saaneet paikkansa museon yläkerrassa.  

Pääsyliput aikuiset 5 € (Museokortti/Smartum/Edenred/ePassi).  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  tai puh. 044 351 5447.   http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

Wahlbergin museotalon joulu 6.1.2023 asti  
Wahlbergin museotalo koristautuu jälleen jouluasuun. Museotalon 
kalustetuissa huoneissa esitellään uusikaupunkilaisen porvarisperheen 
joulunviettoa 1800-1900-lukujen vaihteessa. 
Joulunäyttely avoinna museon aukioloaikoina, museon normaali 
pääsymaksu aikuiset 5 €. 
 

Pakkasta ja pimeää -näyttely esittelee elämää Uudessakaupungissa, 
talviaikaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Miten kylmyys ja pimeys 
näkyivät ihmisten asumisessa, liikkumisessa, liiketoimissa ja vapaa-
ajanvietossa. Kaupunkilaisten talvisiin tarinoihin pääsee tutustumaan 
muun muassa porvarin, palovartijan ja piian kertomina. Lumen tulo, 
pakkanen ja jäiset tiet lisäsivät renkien pihatöitä, ja vaikuttivat 
olennaisesti ihmisten liikkumiseen. Talven pimeys ja sääolot näkyivät 
kaupungin oloissa laajemminkin. Palovartijoiden työnkuvaan kuului 
talvella mm. paloavantojen avoinna pitäminen, ja kaupunginpalvelija 
sai muiden töiden ohella huolehtia katulyhtyjen sytyttämisestä 
pimeään aikaan. 

https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/naytosajat/kuvala
mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/


Pakkasta ja pimeää -näyttely Wahlbergin museotalossa on avoinna 6.1.2023 asti ti-la 12-15 (suljettu 24.-
26.12.2022) sekä 10.1.-31.3.2023 ti-pe klo 12-15.  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi puh 044 3515.447.  

 

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.  
Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset (käteismaksu). 
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 
 
 

 
Runonkulman Galleriassa: Runollista – keramiikkaa ja maalauksia 22.12. asti 
Runonkulman Galleria, Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. 
Näyttelyssä esillä viiden naistaiteilijan maalauksia ja keramiikka. 
Taru-Taina Nora, Hannele Salmela, Saara Blomqvist, Maria Kajanki 
ja Jonna Oksanen. Galleria on avoinna ke 16-19 ja la 11-15. 
Lisätietoja meku@pikkukylanpuoti.fi  Puh. 0407084776 
http://facebook.com/runonkulmangalleria 

Galleria-Taidelainaamo Horisontti joulukuussa  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki.  Avoinna joulunaikaan to 22.12., ma 26.12. ja 
28.12. klo 12-15. Suljettu 29.12.22 – 10.1.2023. 
Avaamme uuden näyttelyn merkeissä 11.1.23. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 
10-13. 
Suota Näkyvissä! Suopursun tarinoita pohjoisen soilta -valokuvanäyttely. 
Luontokuvaajat Riitta Attila ja Anu Tossavainen. Koillismaan ja Lapin soiden 
näkymiä sekä suonkulkijoita. 
Joulukuun kuukauden taiteilija Arja Siltakoski ja ”Mielen matkamuistoja” -
näyttely. 
Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä! Esillä uusikaupunkilaisten ja vierailevien 
taiteilijoiden teoksia. Gallerian lisäksi taidelainaamosta voi hankkia edullisella kk-
hinnalla teoksia kotiin. Studiossa on esillä pysyvästi taidelainaamon teoksia. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!  
Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ Puh. 050 302 0019 Arja Siltakoski 
 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti ja to klo 13-17 ja la klo 10-14 ja ain 
ko ovi o auk. Vapaa pääsy. Hahmopellosta, Iloisista tuoleista ja virkatusta 
SAABista tuttu naisporukka on loihtinut noin 14 000 tupsuista tehtyjä hyvänmielen 
teoksia. Näyttelyssä on esillä esim. kolmen metrin korkuinen tupsuteos 
Kaupunginlahden rannasta ja torilta, tupsukukkia ja ihastuttavia jakkaroita. 
MirriRescue ry Pop Up-varainkeruu kirpputori Tupsulassa. 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
mailto:meku@pikkukylanpuoti.fi
http://facebook.com/runonkulmangalleria
http://www.facebook.com/rantagalleria/


Hetkiä matkaltamme -näyttely Automuseossa 
Uudenkaupungin Automuseo, Autotehtaankatu 11, Uusikaupunki.  
Turkulaisen Raunistulan nukkekotikerhon juhlavuoden näyttely kokoaa yhteen 
kymmenen vuoden aikana tuotetut pienoisteokset. Näyttely on avoin yleisölle 
automuseon pääsymaksua vastaan, joka päivä klo 11-17. Näyttely esittelee 
kiehtovia minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, 
kuten vinttiin ja vessoihin. Esillä on yli 40 työtä.  

Raimon Kammari, Kalannin kirjaston näyttelytila 
Pankkitie 2, Kalanti. Joulukuun näyttelyssä Päivi Sandell. Näyttely on avoinna 
kirjaston aukioloaikoina.  

 
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 arkisin klo 21.00 viikonloppuisin klo 17.00. HUOM! Avoinna ma 26.12. klo 12-17.30. 
Uimahalli on suljettu: joulunaikaan 23.- 25.12., la 31.12.22 ja su 1.1.2023.  
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 
 

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 
 

Santtion laiturilla talviuintia tiistaisin ja torstaisin klo 17-19 

Kalalokkikuja 14, 23500 Uusikaupunki. Uudenkaupungin kaupunki 
ylläpitää lämmitettyjä pukutiloja ja kulkureittejä marraskuusta-huhtikuulle. 
Autot jätetään uimarannan viereen auratulle pysäköintipaikalle. 
Pysäköintipaikalta matkaa talviuintipaikalle on n. 200 m. Lisätietoja: Avantouinti 
| Uusikaupunki.fi 

 
Talviuintia Metsälehdon saunalla sunnuntaisin klo 16-18 
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki. 
Sauna on tilava ja antaa hyvät löylyt! Kulkureitti on suojattu osittain 
sulatusmatoilla ja matoilla liukkauden estämiseksi. Mukaan kannattaa varata 
pieni pyyhe jalkojen alle pukukoppiin, uintitossut tai sukat ja pipo tai muu 
päähine. Saunoessa nesteen nauttiminen on tärkeää, joten varaa myös 
juotavaa mukaan. Rannasta löytyy grillipaikka, ja pihapiirissä on grillikota. 
Tulethan paikalle vain terveenä ja huolehdi hyvästä käsihygieniasta! 
Saunamaksut: 5 €/aikuinen, 2 €/lapsi alle 12 v. Järj. Vakka-Suomen Latu. 
https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu. 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/aukioloajat-ja-yhteystiedot/kalannin-kirjasto
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta
http://www.vahterusring.fi/
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikunta/avantouinti
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikunta/avantouinti
https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu


Talviuintia Haimion vapaasaunalla sunnuntaisin klo 15-18 
(saunalle saavuttava viim. klo 17)  
Haimio/Vapaasauna, Haimiontie 351, Uusikaupunki. Haimioon on matkaa 
noin 14 km Uudenkaupungin keskustasta. Talviuinnin kausimaksu 50 €/henk. tai 
kertamaksu 5 €/henk. Lämmitysvuorolla kausimaksu 30 €/henk. Jokisivun 
Nuorisoseura hoitaa ja ylläpitää Kalannin Haimiossa kahta saunaa sekä yleistä 
uimarantaa. Lisätietoja: Risto Runola puh. 040 7788111.  
 

 
 
Yleisöluistelua jäähallissa joululomalla 

Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki.  
Kaikille avoin yleisöluistelu. Luistelun hinta 2 €/henkilö.  
Ti 27.12.-pe 30.12.2022 ja ma 2.1.- pe 6.1.2023.  
Klo 12-13 ja klo 13-14 mailavuorot 
Tervetuloa! Lisätietoja, muutokset mahdollisia: http://www.jaakotkat.fi 
 

 

Uudenkaupungin museon mobiilioppaat 
Uudenkaupungin museon oppaista löydät monipuolisesti tietoa kaupungin 
menneisyydestä. Kaupungin sykkivä sydän on Kaupunginlahti 
rantabulevardeineen. Mutta mitä sen ympärillä on ennen ollut? Entä mikä 
mahtaa olla tuo punaiseksi maalattu pitkä puurakennus Ruokolanjärven 
rannalla? Kukahan on tehnyt nuo Rauhanpuiston patsaat? Mitenköhän 
uusikaupunkilaisnuoriso on ennen viettänyt vapaa-aikaansa, ja etenkin 
missä? Millaista oli Uudenkaupungin elämä sisällissodan aikana? Mitkä olivat lapsille merkityksellisiä 
paikkoja runsaan sadan vuoden takaisessa Uudessakaupungissa? Ja missä se Uudenkaupungin rauha 
1721 oikein solmittiin? Näihinkin kysymyksiin löytyy vastaukset Uudenkaupungin museon julkaisemista 
Seinätön museo -mobiilioppaista. Opas Ruokolanjärven ympäristön historiasta ja opas Uudenkaupungin 
rauhan tapahtumapaikkoihin ovat myös kuunneltavissa. 
Saat lisätietoa ja linkit oppaisiin Uudenkaupungin museon sivuilta:  
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo  museo@uusikaupunki.fi, puh. 044 351 05447. 
 

Uudenkaupungin museon verkkonäyttelyitä 
Uudenkaupungin museon sivujen kautta pääset tutustumaan useisiin 
verkkonäyttelyihin. Virtuaalisesti voi tutustua mm. Uudenkaupungin 
talojen tarinoihin, jatkosotaan, joulu- ja uuden vuoden perinteisiin tai 
lyhyille virtuaalikierroksille Wahlbergin museotaloon jne. 
Verkkonäyttelyihin pääset http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

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 

http://www.jaakotkat.fi/
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ctrlreality.ukiar
https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1


menneitäkin. Tukenaan tarinoille hän esittelee vanhoja valokuvia Uudenkaupungin museon kokoelmista. 
Lisätietoa ja sovelluksen latauslinkkeihin: https://visituusikaupunki.fi/UkiAR 

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.  

 

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 ovat avoinna:  
ma ja ke klo 9.00-16.30  
ti, to ja pe  klo 9.00-15.00. 
 
 
Lisätietoja:   
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
Muutokset mahdollisia.  
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
Puh. 050 420 5333    
matkailu@uusikaupunki.fi  

 

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

