Luentotilaisuudet lintujen pesimärauhasta ja punarinnasta
to 28.10. klo 18.30-20
Kulttuurikeskus Cruselli (Kullervontie 11 A, Uusikaupunki), alakerran aulatila.
Uudenkaupungin seudun ympäristöyhdistys järjestää Uudenkaupungin rauha 300teemavuoteen kuuluvan luennon lintujen pesimärauhasta ja miten kukin voi sitä edistää
omilla alueillaan. Esitelmän pitää etänä metsätalousinsinööri Hannu Lehtoranta Juuasta.
Toisen esitelmän aiheena on punarinta, josta kertoo porilainen toimittaja Esa-Pekka
Avela. Hän on tehnyt punarinnasta monipuolisen tietokirjan. Punarinta- ja aikaisemmin
ilmestynyttä sinitiaiskirjaa voi ostaa tekijältä tilaisuuden päätyttyä.
Lisätietoja: karlin.antti@gmail.com tai puh. 040-5157945.

Kirppistapahtuma Uudenkaupungin Työväentalolla la 30.10. klo 10-13
Uudenkaupungin Työväentalo, Ylinenkatu 12, Uusikaupunki.
Tule myymään turhat tavarasi - pöytämaksu 5 euroa. Mukana myös Pieni tattaripuoti
kahviossa. Ilmoittautumiset Pirjo Pesolalle sähköpostilla: pipe63leht@gmail.com tai
tekstiviestillä: 044-272 7144. Nähdään ensi lauantaina työväentalolla!

Vakka-Suomen Taitoluistelijoiden Halloween kutsukilpailu
la 30.10. klo 10.30-13.30
Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki.
Vakka-Suomen Taitoluistelijat järjestää Halloween teemaisen
taitajat-sarjan kutsukilpailun.
Ensimmäinen luistelija esittää kilpailuohjelmansa noin klo
10.30. Ryhmiä on kolme ja luistelijoita yhteensä 45. Taitajat
2010 ja myöhemmin syntyneet, Taitajat 2009 ja aiemmin
syntyneet ja Taitajat Axel.
Taitajat kilpailevat yhteisohjelmalla. Siinä jokaisella luistelijalla on usein sama musiikki ja perusohjelma,
mutta ohjelmaan saa itse valita joitain liuku- tai piruettielementtejä.
Lisäksi on erikseen kilpailuryhmä luistelijoille, jotka hyppäävät axel-hypyn.

Osallistujien luistelujärjestys löytyy https://vstl.yhdistysavain.fi/kilpailut/ sivuilla.
Vapaa pääsy! Lämpimästi tervetuloa kannustamaan!

Lintujen pesimärauhan julistus la 30.10. klo 14-16
Vallinmäki, Alinenkatu, Uusikaupunki. Uudenkaupungin seudun ympäristöyhdistys järjestää
Uudenkaupungin rauha 300-teemaan liittyen Lintujen pesimärauhatilaisuuden, jossa kerrotaan lintujen
pesimärauhasta eri vuodenaikoina, luetaan pesimärauhajulistus ja jaetaan osallistujille linnunpönttö.
Tilaisuus on kaikille avoin. Lisätietoja: karlin.antti@gmail.com tai puh. 040-5157945.

Korihait - korisliigan runkosarjan kotipeli Korihait-Kouvot la 30.10. klo 17
Uusikaupunki Areenalla (Pohitulli), Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki.
Tarkista otteluajat, muutokset mahdollisia http://www.korihait.fi/ottelut-ja-liput/
Yleisöä pyydetään ottamaan huomioon koronaturvallisuus: saavu peliin oireettomana,
huomioi käsihygienia ja etäisyydet sekä otteluissa on voimassa maskisuositus. Katsomoissa
pidetään vähintään yhden tyhjän istumapaikan väli katsojien välillä. Perheet ja seurueet
voivat istua vierekkäin. Kasvomaskia pidetään koko ottelun ajan. Lippuja on
myytävänä ovelta. Irtolippuja on myytävänä myös ennakkoon, niitä voit tiedustella
Johanna Kutilalta, numerosta 044 540 8734. Lippujen hinnat: Aikuiset 17 € *. Eläkeläiset/opiskelijat 12 €.
Lapset (7-16 v.) 5 € (*S-etukortilla alennus -2 €) Lisätietoja: http://www.korihait.fi

Myyjäiset Hakametsässä su 31.10. klo 13-15
Lehmuskuja 3, Hakametsä, sisäänkäynti Jalavatien puoleisesta päädystä. Uudenkaupungin
eläkeläiset ry:n käsityökerhon myyjäiset. Myytävänä mm. villasukkia ja lapasia vauvasta vaariin,
poppanaliinoja, sytykkeitä, kauniita itsetehtyjä joulukortteja, leivonnaisia.
Lisätietoja: raijap.alanko@gmail.com tai puh. 050 407 8881.

Kauppiaantalon Kulttuurisalongin musikaali-ilta su 31.10. klo 16.00:
Miten syntyi musikaali Mannapuuroa ja mansikkaa -tarina
Alinenkatu 16 (käynti pihalle Kuvalan viereisestä portista).
Sairaustapauksesta johtuen uusi ajankohta Kulttuurisalongille on sunnuntaina
31.10. klo 16.00. Jo lunastetut liput käyvät. Lämpimästi tervetuloa!
Miten syntyi musikaali Mannapuuroa ja Mansikkaa -tarina, erikoisvieraana
Päivi Sappinen kertomassa musikaalin kiehtovasta luomisprosessista. Tarjolla
myös kahvi- ja teepuffetti suolaisten ja makeiden herkkujen kera. Isoon saliin
mahtuu mukavan väljästi 20 henkeä. Liput 20 €/25 €. Lippuja voi tiedustella
vanhavaentupa@gmail.com tai puh. 041 486 1942.
https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo

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

Wahlbergin museotalo
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15 tai sopimuksen mukaan. 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. Perusnäyttelyn
lisäksi museotalossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä.
29.10.2021 asti esillä näyttely Rauhan paikka, joka esittelee sitä Uuttakaupunkia, joka oli suuren
Pohjan sodan vuonna 1721 päättäneen Uudenkaupungin rauhan näyttämönä.

Rauhan paikka -näyttelyn päättäjäiset ke 27.10 klo 17-19
Uudenkaupungin museon vuoden 1721 rauhaan liittyvä näyttely
Rauhan paikka päättyy 29.10. Vielä on mahdollisuus tulla tutustumaan
näyttelyyn Wahlbergin museotaloon keskiviikkona 27.10 klo 17-19.
Vietämme museossa siis näyttelyn päättäjäisiä, kun avajaiset jäivät
kokoontumisrajoitusten johdosta alkukesällä väliin.
Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi, maksuvälineenä
käyvät niin Museokortti, ePassi, Smartum kuin Smartumkin. Tulethan
museovierailulle vain terveenä ja oireettomana. Museossa on asiakkaillemme vahva kasvomaskisuositus.
Muokkaamme ohjeita ja sallittua ryhmäkokoa vallitsevien määräysten mukaan.
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo

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.
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo

Luovia… -näyttely Galleria Horisontissa 31.10. asti
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.
"Luovia... -näyttelyssä Galleria Horisontin ottavat haltuunsa Hiltu Sallinen ja
poikansa Olli Sallisen ja tämän puolison Saana Sipilän muodostama palkittu
muotoilijastudio Saana ja Olli. Näyttelyssä yhdistyy eri sukupolvien luovuus Hiltu

Sallisen kollaasitöiden ja Saana ja Ollin taideteollisen lähestymistavan välillä. Näyttely sekoittaa
kummankin tuotantoa, Hiltu Salliselta mukana on uusia tänä vuonna valmistuneita teoksia ja Saana ja
Ollilta laaja-alaisesti retrospektiivisesti töitä omista mallistoistaan ja japanilaisille asiakkaille suunniteltuja
tuotteita. Kuva Saanan ja Ollin japanilaiselle Stetecolle suunnitellusta hanten-takista.
Gallerian studiossa esittäytyy nuori taiteilija Jodis Maria Rannveigardottir.
Lisätietoj:a galleriahorisontti@gmail.com Puh. 040 547 8447 https://www.facebook.com/rantagalleria

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti ja to klo 13-17 sekä la klo 10-14 ja ain
ko ovi o auk. Vapa 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.

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 museon
pääsymaksua vastaan, joka päivä klo 10-18. Näyttely esittelee kiehtovia
minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin
ja vessoihin. Esillä on yli 40 työtä.

Galleria Raimon Kammari – Sonja Lehdon -näyttely 1.-29.10.
Pankkitie 1, Kalanti. Avoinna ti 13-19, ke-pe klo 10-16.

”Fantasiaa ja realismia” - Vakka-Suomen Taideyhdistys ryn
Vuosinäyttely 2.11. asti
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Avoinna ma, ke, to ja pe klo 10-16, ti 10-18 ja su klo 12-16.

Ihana vanhat kaffekupit –näyttely 17.10. –27.11.
Kauppiaantalon Kotimuseo, Alinenkatu 16 (käynti pihalle Kuvalan viereisestä
portista). Museovierailut johon kuuluu tunnelmallinen kahvihetki isossa salissa
varattavissa etukäteen sopimuksen mukaan vanhavaentupa@gmail.com tai
puh. 041 486 1942. https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo

Mannapuuroa ja mansikkaa
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Musikaali
ystävyydestä, rakkaudesta ja ylivertaisesta ysäristä. Neon 2 -yhtyeen musiikin
ympärille rakennettu tarina seilaa risteilylle yhdessä kouluaikaisten ystävysten
kanssa, jotka muistelevat nuoruuttaan 90-luvun alun pikkukaupungissa.
Opettajien jallittamisen, taskulämpimän kiljun juomisen ja tulevaisuudesta haaveilun
lisäksi yhden kevään ja kesän aikana ehditään kokea kaikki ihmiselon suurimmat
tunteet ensirakkaudesta pettymyksiin.
Mutta miksi Mikko lähtikään? Mitä tapahtui sille yhdelle Heinoselle? Ja jos tilaisuus
tulisi, löytyisikö sitä ensirakkaudenkemiaa vielä 27 vuotta myöhemmin?
Näytelmässä ei esiinny Neon 2 laulajia!
Ohjaus Laura Hurme. Käsikirjoitus Päivi Sappinen
Esitykset 23.10.-11.12.2021. Liput 28 €/15 €, lippu.fi tai teatterin toimistosta teatterin
toimistosta, toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai p. 02 8451 5440.
Lokakuussa: pe 29.10. klo 19 ja la 30.10. klo 18.
Marraskuussa: pe 12.11. klo 19, la 13.11. klo 13, ke 24.11. klo 19, pe 26.11. klo 19 ja la 27.11. klo 18.
Joulukuussa: ke 1.12. klo 19, pe 3.12. klo 19, la 4.12. klo 13 ja klo 18, pe 10.12. klo 19 ja la 11.12. klo 18.

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.
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

Talviuintia Metsälehdon saunalla sunnuntaisin klo 16-18
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki.
Talviuintia sunnuntaisin, sauna-aika on klo 16-18.
Saunamaksu aikuisilta 5 € ja lapset alle 12v. 2 €. Sauna on tilava ja antaa hyvät
löylyt. Uudelta laiturilta on mukava pulahtaa veteen ja kahlatakkin voi halutessaan.
Pukuhuoneita on käytössä kaksi, omansa sekä miehille että naisille. Lämpimästi
tervetuloa niin ”vanhat konkarit” kuin uudet talviuimarit!
Ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Tulethan mukaan vain terveinä ja huolehditaan
hyvästä käsihygieniasta! Järjestää Vakka-Suomen Latu. https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu

Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 12
Kokoontuminen Pingviinipuistossa, Ruokolanjärven rannalla.
Vetäjänä koulutettu maastopyöräilyohjaaja Timo Majuri, p. 040 7427222.
Mukaan voi lähteä, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta maastopyöräilystä. Lenkeillä
ajetaan sen mukaan, minkä tasoisia osallistujia on mukana. Valitse vaatetus sään
mukaan ja kypärän käyttö on turvallisuuden vuoksi edellytys osallistumiselle. Myös
suojuksien käyttö on suositeltavaa, esim. ajohanskat.
Suomen Ladun/Vakka-Suomen Ladun tapahtumissa on voimassa tapaturmavakuutus
ja vastuuvakuutus. Osallistujilla on suositeltavaa olla myös oma kattavampi
tapaturmavakuutus.
Lisätietoja: https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/

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.

Hiunjärven luontopolku
Hiunjärvi sijaitsee Uudenkaupungin keskustan pohjoispuolella ja on
sijainnistaan huolimatta säilynyt rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi on
pinta-alaltaan n. 12 ha, josta noin kolmannes on umpeen kasvavaa
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. Kartan polusta löydät täältä.

Velhoveden rengastie
Velhoveden Rengastie vie Uudenkaupungin pohjoiseen
saaristoon, Makeanvedenaltaan ympäri. Pituutta pääreitillä on noin
50 km. Rengastien sivureitit vievät Lepäistentien ja Lyökintien
kääntöpaikoille, Pyhämaan kirkonkylään ja Pitkäluodon
niemenkärkeen sekä Männäisten ruukkialueelle. Pääreitti on
viitoitettu myötäpäivään tienvarren pyöräilyreittimerkeillä. Pääreitti
on merkitty oranssilla ympyrällä, sivureitti vihreällä ympyrällä.
Reitin suunta on merkitty nuolella. Tällä reitillä pyöräilet tai autoilet
saarelta toiselle. Karttaesitteestä (jaossa matkailutoimistossa) ja
nettisivuilta löydät numeroidut maisema- ja levähdyspaikat, uimarannat, mielenkiintoiset kohteet ja palvelut.
Velhoveden tarinapaikat on merkitty esitteeseen ja nettisivuille aakkosilla ja mastoon aakkosellisin
opastein. Pääreitillä opastaulut ovat oranssit, sivureitillä vihreät. Opastaulut on varustettu ruutukoodeilla,
jotka toimivat matkapuhelimen sovelluksella. Ruutukoodista aukeavasta linkistä voit lukea tarinat
puhelimestasi. Tarinat myös esitteessä. https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/

Frisbeegolfradat
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikunta/frisbeegolf
Uudessakaupungissa kaupungin ylläpidossa on uimahallin frisbeegolfrata sekä Sorvakon frisbeegolfrata.
Muut radat ovat yhdistysten tai seurojen ylläpitämiä. Tutustu lajin käyttäytymissääntöihin esimerkiksi tästä
linkistä Frisbeegolfaajan etiketti - Suomen frisbeegolfliitto
Uimahallin frisbeegolfrata, 9 väylää (käytössä 8 väylää), Koulupolku 5, Uusikaupunki.
Sorvakon frisbeegolfrata, 18 väylää, Veneranta 4, Uusikaupunki.
Rairannan frisbeegolfrata, 18 väylää. Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki.
Lokalahden frisbeegolfrata, 18 väylää. Tuppiluodontie 94, Lokalahti.
Kalannin frisbeegolfrata by KaPa-65, 18 väylää, Urheilutie 2, Kalanti.
Pyhämaa DiscGolfPark, 18 väylää. Mäkitarhantie 22, Uusikaupunki.

Uudenkaupungin koulut -suunnistuspeli on
avoinna pelattavaksi su 31.10. asti
Uudenkaupungin koulut -suunnistus on Seppopeli-alustalle tehty
mobiilipeli, jota pelataan Uudenkaupungin keskustan alueella
kulkien, puhelinta tai tablettia apuna käyttäen.

Suunnista koulujen historiaan!
Uudenkaupungin keskustan kouluelämä on tällä hetkellä hieman
hujan hajan uutta sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintteriä
rakennettaessa. Nyt onkin hyvä aika tutustua siihen, millaisia

kouluja Uudessakaupungissa on aikanaan ollut. Suunnistuksen aikana pelaaja oppii Uudenkaupungin
koulujen historiasta ja siitä, millaista oli olla koululainen ennen vanhaan.
Peli alkaa "Pookin kulmalta" eli Koulukadun ja Ylisenkadun risteyksestä, missä on aikanaan sijainnut
Uudenkaupungin ensimmäinen koulu. Tällä paikalla on siis pelin ensimmäinen ”rasti”. Suunnistuksen rastit
kierretään numerojärjestyksessä, ja reittijärjestys löytyy kartasta, jonka voi tulostaa tästä tai hakea
Wahlbergin museotalosta (Ylinenkatu 11, avoinna ti-pe klo 12–15) tai Passarista (Rauhankatu 10, avoinna
ma-pe klo 9-15).
Jokaisessa suunnistuksen kohteessa on tehtävä, joka aukeaa pelialustalla, kun pelaaja on tarpeeksi lähellä
rastia. Pelaajan tulee siis mennä ensimmäisen rastin kohdalle (Ylinenkatu 21), kirjoittaa nettiselaimeensa
play.seppo.io, ja kirjautua sivustolle pelaajana. Suunnistamaan päästäkseen pelaajan täytyy vielä
näppäillä pelikoodi 7E4ACE. Kannattaa myös muistaa laittaa puhelimen tai tabletin sijaintitiedot päälle.
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi tai puh. 0443515447 http://www.uudenkaupunginmuseo.fi

Uudenkaupungin rauha -suunnistus
Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on tehty
yhteistyönä uusikaupunkilaisten opettajien ja museon kesken mobiilipeli,
jota pelataan älypuhelimella tai tabletilla. Peli tutustuttaa
Uudenkaupungin rauhan paikkoihin. Suunnistus tapahtuu keskustan
alueella. Peli alkaa "Pookin kulmalta" eli Koulukadun ja Ylisenkadun
risteyksestä, missä on ensimmäinen ”rasti”. Suunnistuksen kohteet
kierretään numerojärjestyksessä. Kartan voi hakea Wahlbergin museotalosta (Ylinenkatu 11, ti-pe klo 1215), Passarista (Rauhankatu 10, ma-pe klo 9-15). Jokaisessa kohteessa on tehtävä, joka aukeaa
pelialustalla, kun pelaaja on tarpeeksi lähellä rastia. Peli on avoinna 29.10.2021 asti osoitteessa
play.seppo.io. Pelaajan tulee ensimmäisen rastin kohdalle, kirjoittaa nettiselaimeensa play.seppo.io, ja
kirjautua sivustolle pelaajana. Suunnistamaan päästäkseen näppäillään pelikoodi 4AGAC7. Kannattaa
laittaa puhelimen tai tabletin sijaintitiedot päälle. Lisätietoja ja ladattava kartta
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 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.
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 joko paperisen kartan tai
mobiilipelin avulla.

Tutustu Uudenkaupungin historiaan mobiilioppaiden avulla
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

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-pe klo 9-15.00.

Lisätietoja:
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
visituusikaupunki.fi
Uudenkaupungin matkailutoimisto
Rauhankatu 10, Uusikaupunki.
puh. 050 420 5333, 050 420 5425
matkailu@uusikaupunki.fi
Muutokset mahdollisia

