
 
 

 

puksuttaa Turusta Uuteenkaupunkiin 
lauantaina 17.9. 
Höyryjuna Ukko-Pekka käy Uudessakaupungissa kaksi 
kertaa lauantaina 17.9. Junan kyydissä voi tehdä 
Kalarannan entiseltä seisakkeelta edestakaisen matkan 
Hangonsaareen tai Turkuun. Junassa on kahvila.  
Liput saa junasta käteisellä ja MobilePayllä. 
Toimintaa pyöritetään kokonaan talkoilla ja lipputulot ovat 
ainoa tulonlähde. Myös veturin ohjaamossa voi matkustaa. 
Tervetuloa kyytiin! 
Lisätietoja: marko@hakanpaa.net tai puh. 0403417383. 
Aikataulut ja hinnat: 
https://hoyryjuna.weebly.com/tulevat-junamatkat.html 
 
Kokosimme tähän pikku esitteeseen mukavaa 
näkemistä ja tekemistä syksyisenä 
lauantaipäivänä Uudessakaupungissa.  
Esitteestä löydät avoinna olevat museokohteet ja 
monet mielenkiintoiset näyttelyt sekä listan 
avoinna olevista viihtyisistä ja herkullisista 
kahviloista ja ruokapaikoista.  
 
 

Lämpimästi tervetuloa Uuteenkaupunkiin!  
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Wahlbergin museotalo / Uudenkaupungin museo 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki.  
Avoinna la 17.9. klo 12-15, muulloin ti-pe klo 12-15 tai 
sopimuksen mukaan.  
Wahlbergin museotalo on avoinna lauantaina 17.9.2022 klo 12-15, ja esillä on kolme mielenkiintoista 
näyttelyä: Alakerran viisi huonetta kertovat porvariston asumisesta merikaupungissa 1800-1900-lukujen 
vaihteessa. Yläkerran merelliseen historiaan painottuva perusnäyttely esittelee Uudenkaupungin historiaa. 
Pukunäyttely "Päällepantavaa" kertoo siitä kuinka mm. kauppiaiden ja merikapteenien perheet pukeutuivat 
1800-luvulla. Näyttelyn ohessa kävijät voivat kokeilla itsekin hienoja asusteita ja ottaa tyylikkäitä kuvia. 
Museon piharakennuksen ovet ovat myös vielä avoinna, eli museokävijät voivat kurkistaa palvelusväen 
vanhaan huussiin ja tutustua suutarinverstaan esineistöön. Lapsille ja lapsenmielisille mukavin paikka on 
varmasti piharakennuksen leikkipaikka.  
 

Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy.  
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 

Uudenkaupungin Automuseo 

Autotehtaankatu 11 (lähellä Valmet Automotiven tehdasta). 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. 
Museossa on Raunistulan nukkekotikerhon Hetkiä matkaltamme -näyttely. 
Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset.  
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 
 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
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Pakkahuoneen kahvion näyttelytila 
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.  
Kahvila on avoinna ma-su klo 8-20, 2.10 asti. https://karilla.fi/tapahtumat/ 
Anne Kimiläinen 2.10. asti 

 

Yhteyksiä - Moninaiset-ryhmän taidenäyttely  
Runonkulman Galleriassa 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna la 11-15. 
Runonkulman Galleriassa on syyskuun ajan esillä Moninaiset-ryhmän näyttely 
"Yhteyksiä". Näyttelyssä on mukana Auli Sormusen, Hannele Salmelan, 
Susanna Pihlajan ja Mervi Levasen teoksia, eri tekniikoin tehtyjä maalauksia ja 
keraamisia veistoksia. Vapaa pääsy.  
Kuvassa Mervi Levasen keraaminen teos: Hetki aikojen väliltä. 
Lisätietoja: meku@pikkukylanpuoti.fi tai puh. 0407084776 
http://facebook.com/runonkulmangalleria 
 

Galleria-Taidelainaamo Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna la klo 10-13.  
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. 
Syyskuun kuukauden taiteilijana esittäytyy Marihelena Aulinen. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna 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. 
MirriRescue ry Pop Up-varainkeruu kirpputori Tupsulassa. 

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 11-17. Näyttely esittelee kiehtovia 
minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin ja 
vessoihin. Esillä on yli 40 työtä. 
 

Wahlbergin museotalo / Uudenkaupungin museo 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki.  
Avoinna la 17.9. klo 12-15, muulloin ti-pe klo 12-15 tai sopimuksen mukaan.  

PÄÄLLEPANTAVAA - Poimintoja pukuhistoriasta -näyttely. Päivittäin mietimme 
mitä päällepantavaa valitsisimme vaatekaapistamme. Tai sitten “panemme päälle” 
mitä sattuu olemaan saatavilla. Pukeutua täytyy, ja saa, niin arkeen, juhlaan kuin 
työhönkin. 
Ihminen on pukeutunut aina, vaikka vaatteet ovatkin muuttaneet muotoaan aikojen 
saatossa. Uudenkaupungin museon Wahlbergin talon vuoden 2022 päänäyttelyssä 
tutustutaan museon tekstiilikokoelman vanhimpiin vaatteisiin. Esillä on pääasiassa 
1800-luvun ja 1900-luvun alun pukuhistoriaa. Kuinka porvarisnaiset pukeutuivat 
juhliin tai millaisia esiliinoja arjessa käytettiin? Miten lastenvaatteet erosivat aikuisten 
vaatteista, vai erosivatko? Entä mitä pukivat päällensä sotilaat tai palokuntalaiset? 

https://karilla.fi/tapahtumat/
mailto:meku@pikkukylanpuoti.fi
http://facebook.com/runonkulmangalleria
http://www.facebook.com/rantagalleria/


Oman mielenkiintoisen lisänsä näyttelyyn tuovat erilaiset koristeelliset asusteet, kuten päähineet, kengät, 
käsilaukut ja päivänvarjot. 

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

 

Uudenkaupungin Teatteri, Kulttuurikeskus Cruselli 
Kullervontie 11 A, Uusikaupunki 
 

Tankki täyteen, maalla muuttajat la 17.9. klo 13 

Niin maan perusteellisen hauska näytelmä, on nääs toi Vilenien 
elämä sen verran tapahtumarikasta.  
Suloa ei ole nopeurella pilattu, mutta kyllä se silti pystyy pirusti 
asioita sotkeen. Hualtoasema meni ja Emmi haluaa ompelimon.  
Sulon piti ostaa huutokaupasta ompelukone, mutta tyhmyyttään 
osti pirun huanokuntosen maatilan. Sinne korpeen ne sitten 
muutti.  
Nyy Sulo on lähetetty kauppaan… Mitä se ny tual kyörää? Ei, 
jumalauta, ny se on ostanu lampaita.  
Mukana menossa Sulon ja Emmin lisäksi Ulla, Juhana ja tietenkin Reinikainen, muiden kyläläisten lisäksi. 
Teksti: Neil Hardwick ja Jussi Tuominen (dram. Olka Horila) 
Ohjaus: Jari Luolamaa 
Rooleissa: Kristian Ilmanen, Milka Jääskeläinen, Simo Kivinen, Irmeli Laiho-Andersson, Jani Laine, Erika 
Lehtonen, Lea Myllymäki, Jouko Toivonen, Leena Uusikartano. 

Liput: 24 € (sis. käsittelymaksun), opiskelijat 15 € (sis. käsittelymaksun), ryhmälippu 22 € (väh. 16 hlö). 
Lippuvaraukset: teatterin toimisto puh. +358 2 8451 5440 tai sähköposti: 
toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi.   
Toimisto avoinna: Ti – pe klo 9 – 13, pyhäpäivät pois lukien. 
Lisätietoja: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai puh. 02 8451 5440. 
http://www.uudenkaupunginteatteri.fi 
 
 

 

Niin se aika kulkee... -konsertti la 17.9. klo 16 
Uudenkaupungin Työväentalo, Ylinenkatu 12, Uusikaupunki. 
Minna Bergström ja Jaana Vasama esittävät suomalaisen musiikin helmiä 14 
vuosikymmeneltä Uudenkaupungin työväentalon 115-vuotisjuhlien kunniaksi. 
Lippu: 15 €/hlö, sis. väliaikatarjoilun. 
Lippujen myynti: ennakkoon Järven Kello ja Kulta-liikkeesta sekä ovelta ennen 
esitystä. Lisätietoja: Jaana Vasama, jvasama2@gmail.com 
 
 

 

LiisaKo, Koulukatu 7, Uusikaupunki. Avoinna la klo 10.00-13.00. 

Korttelikirppis, Alinenkatu 20, Uusikaupunki. Avoinna la klo 10.30-14.00. 
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Askondin leipomo-konditoria 
Alinenkatu 27, linja-autoaseman lähellä. Puh. 044 746 3113.  
Avoinna la klo 9–15.  
 
Café Aitta /Hotelli Aittaranta 
Aittaranta 2, puh. 044 982 1720. Avoinna la klo 8-14. 
Kahvila Kaupunginlahden rannalla hotelli Aittarannan yhteydessä.  
 
Lounas-Kahvila Rosamunda 
Koulukatu 5, puh. 02 842 4833. Torin laidalla. Avoinna la klo 8-15. 
Myös kotiruokalounas la klo 11–15. Myynnissä Saaristolaislimppua, Ugin marenkia ja lisäaineetonta 
ruishapankorppua Yläneeltä.   
 
Pakkahuoneen vierassataman kahvila 
Pakkahuoneentori 2, puh. 044 712 3500. Avoinna la klo 8-20.  
Maankuulut munkit, taidenäyttely.  
 
Uimahallin kahvio 
Koulupolku 5, puh. 050 420 5203. Avoinna la klo 12-17.30. 
 
Uudenkaupungin ravintola Golf caddiemasterin kahvila 
Golfintie 2, p. 044 4938 102. Avoinna klo 9-18. Kahvia, sämpylöitä, munkkeja ym.  

 

Bar m'UKI 
Koulukatu 2, puh. 040 2422933. Avoinna klo 16-04. 
Pannupizzoja ja laaja juomavalikoima.  

Bistro Bay 
Aittaranta 10. puh. 044 770 8888. Avoinna la 12-03. 
Ruoka- ja seurusteluravintola Kaupunginlahden 
rannalla. www.bistrobay.fi 
 
Captain’s Makasiini 
Aittaranta 12, puh. 02 841 3600. Avoinna la klo 12-23. Ruokaravintola upean Kaupunginlahden rannalla. 
Monipuolinen Á la carte lista. Iso lasitettu terassi. www.captainsmakasiini.fi 
 
Gasthaus Pooki 
Ylinenkatu 21, puh. 02 847 7100. Avoinna la klo 12-21. www.gasthauspooki.fi 
 
Hotelli Aquariuksen ravintolat 
Kullervontie 11 B, puh. 02 8413 123. Avoinna la klo 15-21.30. 
Ruokaravintola ja keilahalli.  
www.hotelliaquarius.fi 
 
Hotelli-Ravintola Havu 
Levysepänkatu 1, puh. 044 7533 835. Á la carte -ravintola 
avoinna klo 14-22. www.hotellihavu.fi 
 
 

http://www.bistrobay.fi/
http://www.captainsmakasiini.fi/
http://www.gasthauspooki.fi/
http://www.hotelliaquarius.fi/


Kiinalainen ravintola Pilvi ja Järvi  
Sepänkatu 8, puh. 044 551 9855. Avoinna la klo 12-21. 
Facebook.com/ChineseRavintola 

Ravintola Hania 
Alinenkatu 36, puh. 0400 481 181.  
Avoinna la klo 11-21. Pizzat, kebabit ja dönerit. 

Ravintola Kirsta  
Aittaranta 4–6, Puh. 040 779 8889. Avoinna la klo 12-21. Baari avoinna klo 20-00. Ruoka-/juoma- ja 
seurusteluravintola Kaupunginlahden rannalla. www.kirsta.fi 

Ravintola Luode  
Sepänkatu 1, puh. 040 158 0815. Lauantaisin avoinna klo 15–22. Ravintola luode tarjoaa á la carte -
annoksia sekä valmiiksi räätälöityjä maistelumenuja ja viinipaketteja Uudenkaupungin keskustassa. 
Tervetuloa herkuttelemaan! ravintolaluode.fi 
 
Eka Kebab Pizzeria 
Linja-autoasema (torin laidalla), puh. 02 844 1188.  
Avoinna la klo 11.30–22. Joka päivä lounasbuffet 10 €, sis. 0,4 l juoma. 
Kotipizza 
Linja-autoasema, puh. 02 462 8180. Pizzat ja salaatit. Avoinna la klo 11–22. www.kotipizza.fi  

Tura-Kebab Pizzeria 
Liljalaaksonkatu 3, puh. 02 8422800 Avoinna la klo 12–22. www.turakebab.com 

 

 

 
 

 
UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus  
 
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! 
Lisätyssä todellisuudessa oppaana kulkee piikatyttö 1800-
luvulta. UkiAR-mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa 
sovelluskaupoissa. Sovellus ladataan omalle laitteelle ja sitä 
pääsee käyttämään silloin kun itselle parhaiten sopii. 
Sovelluksen julkaisuhetkellä tarinoita on 14:ssa pisteessä 
Kaupunginlahden rannalla ja keskusta-alueella. 
Sovelluksessa oppaana kulkee Rauha-niminen piikatyttö 1800-luvulta, joka ilmestyy katukuvaan 
virtuaalisesti. Hän on jotenkin jäänyt aikaan kiinni ja kertoo havaintojaan reilun 150 vuoden ajalta ja 
muistelee vähän vielä menneitäkin. Tukenaan tarinoille hän esittelee vanhoja valokuvia Uudenkaupungin 
museon kokoelmista. Voit ladata sovelluksen ilmaiseksi Google Play -kaupasta tai App Storesta.  
Lisätietoja: https://visituusikaupunki.fi/UkiAR 
 

http://www.kirsta.fi/
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Aikamatka vanhaan Uuteenkaupunkiin 
Peli on pelattavissa ma 31.10. asti. 
Kauppias Fredrik Gustavsbergin renki Eerik Andersson ilmestyy 
Uudenkaupungin torin laidalle aikakoneella kesällä 2022. Eerik on tullut 
vahingossa sadan vuoden takaa kaupunkiin, joka ei hänen silmissään 
näytäkään kovin tutulta. Pelaa suunnistuspeliä, ja auta Eerikiä 
tunnistamaan oudon näköiseksi muuttuneita paikkoja hänen kulkiessaan 
kotikaupunkinsa katuja.   
“Aikamatka vanhaan Uuteenkaupunkiin” on suunnistuspeli, jota pelataan 
omatoimisesti Uudenkaupungin keskustassa kännykällä tai tabletilla. Pelissä yhdistyvät mobiililaitteen 
käyttö, liikkuminen sekä uuden oppiminen: Jokaisella suunnistusrastilla on Uudenkaupungin historiaan 
liittyvä tehtävä, jonka myötä pelaaja oppii, millaisia rakennuksia on 
ollut nykyisten talojen paikoilla.   
Peli alkaa osoitteesta Rauhankatu 8, missä on ensimmäinen rasti. 
Suunnistuksen kohteet kierretään numerojärjestyksessä (1–7), ja 
seuraavaksi selvitettävä rasti näkyy pelikartalla muita rasteja 
tummemman värisenä. Rastien tehtävät aukeavat, kun pelaaja on 
tarpeeksi lähellä rastia – muista siis laittaa mobiililaitteen sijaintiedot 
päälle ennen pelin aloittamista.   
Mene osoitteeseen Rauhakatu 8, avaa peli puhelimessasi 
kirjoittamalla selaimeesi play.seppo.io ja kirjaudu sivustolle 
pelaajana koodilla FB422A.   
Lisätietoja:museo@uusikaupunki.fi puh. 0443515588  
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

Kulttuuripolku-esite 
Kulttuuripolku-esitteen ja kartan avulla voit tutustua Uudenkaupungin 
historiaan, nähtävyyksiin sekä muistomerkkeihin omatoimisesti. 
Tämän historiapainotteisen reitin pituus on noin neljä kilometriä ja sen 
voit taittaa mukavasti kävellen tai vaikkapa polkupyörällä. Reitti alkaa 
entiseltä Raatihuoneelta ja kiertää viehättävässä 
puutalokeskustassamme. Reitin varrella on merkittynä 33 erilaista 
kohdetta. Esitteessä kerrotaan myös mitä näissä kohteissa on 
sijainnut aiemmin, ja missä käytössä ne ovat nyt. Kulttuuripolku on 
mainio infopaketti niin turisteille kuin kaupunkilaisillekin. Alla linkit 
esitteen sähköiseen versioon. Esitteestä on saatavilla myös englanninkielinen versio.  Linkki Kulttuuripolku-
esitteeseen     Karttalinkki esitteen karttaan.  
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Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
Avoinna:  
ma ja ke klo 9-16.30 
ti, to ja pe klo 9-15 
puh. 050 420 5333 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia. 
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