
 

Luova lava -päiväleiri 11.-15.10. päivittäin klo 10-16 
Pyhämaan Nuorisoseurantalo, Pyhämaantie 1076, Pyhämaa. Luova lava -päiväleireillä pidetään 
hauskaa ja opitaan yhdessä tanssin, musiikin, luontoon tutustumisen ja kuvataiteen parissa. Viikon aikana 
leikitään, pelataan ja puuhataan yhdessä. Leiriläisille tarjotaan päivittäin lounas ja välipala. Kaikki saavat 
leiripaidan, sekä diplomin leirin päätteeksi hetkeni taiteilijana tilaisuudessa perjantai-iltapäivällä. 

Järjestää: Pyhämaan Nuorisoseura Kajastus. Lisätietoja: nuorisoseura.kajastus@gmail.com 

 

Vakka-Suomen Taitoluistelijoiden matalan kynnyksen syysleiri ke-to 13.-14.10. 
Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki. Hauskaa 
syyslomatekemistä kavereiden kanssa, tänne ovat tervetulleita aivan kaikki! Vakka-
Suomen Taitoluistelijat järjestää kaikille lapsille/nuorille avoimen taitoluisteluleirin 
Uudenkaupungin jäähallissa. Voit olla jäällä vielä vasta-alkaja tai jo taitavampi luistelija, 
kaiken tasoiset lajista kiinnostuneet ovat tervetulleita! Leiripäivät sisältävät kumpanakin 
päivänä 2 jääharjoitusta ja 2 oheisharjoitusta sekä lounaan. Leiriaika päivittäin noin klo 
9-15. Leirin hinta on 70 €. Ilmoittaudu mukaan www.vstl.yhdistysavain.fi 
Lisätietoja: millariikka.vstl@gmail.com  tai puh. 044-0888895 
https://www.facebook.com/vakkasuomentaitoluistelijat 
 

Kauppiaantalon Kulttuurisalonki ke 13.10. klo 18.00-19.30 
Alinenkatu 16 (käynti pihalle Kuvalan viereisestä portista). 

Miten syntyi 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 €. Lippuvaraukset viimeistään 11.10. 

mennessä vanhavaentupa@gmail.com/ puh. 041 486 1942. 

https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo 
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Antiikki-Taide Klaara juhlistaa 30-vuotista taivaltaan  
la-su 16.- 17.10. klo 10-16 
Nopperlantie 1, Lokalahti. Antiikki-Taide Klaara toivottaa kaikki antiikin ystävät 
sydämellisesti tervetulleeksi kakkukahville juhlistamaan 30 -vuotista taivaltaan. 
Liikkeessä avoinna ympäri vuoden. Tarkista aukioloajat http://www.antiikkiklaara.fi/ 

 
Diabeteskävely – Liikuntaa ja diabetestietoa la 16.10. klo 13-15 
Sorvakkokoti, Sairaalakatu 12, Uusikaupunki. 
LC Uusikaupunki/Merettaret järjestää yhdessä Vakka-Suomen Diabetes ry:n kanssa 
kaikille avoimen Diabeteskävelytapahtuman. 
Kokoonnumme Sorvakkokodin pihalla klo 12. Tapahtuman aluksi kuntokävely 
tietorastein. Sorvakkokodilla kahvituksen jälkeen lääkäri Marjatta Keihäskoski puhuu 
aiheesta Mitä diabetes tuo tullessaan. 

Tarjolla hyvää tietoa ja kahvia! Tervetuloa! Lisätietoja: tuula.me.pietila@gmail.com 
 

Kauppiaantalon Äänimaljarentoutusten sarja alkaa la 16.10. klo 

12.00-13.30.  Alinenkatu 16 (käynti pihalle Kuvalan viereisestä portista). 

Vetäjänä äänimaljahoitaja Johanna Laihonen. Hinnat 18 €/krt ja 4 lipun sarja 60 €. 

Tarjolla myös kuppi kuumaa rentoutustunnin jälkeen. Äänimaljarentoutusarja jatkuu 

marraskuussa torstaisin 4.11., 11.11. ja 18.11. klo 18.30-19.30. Lisätietoja ja 

lippuvaraukset johanna.laihonen@gmail.com, puh. 041-4635078  

https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo 

 

 

 yleisöluistelua, hinta 2 €/hlö 
Koulupolku 1, Uusikaupunki. 

MA 11.10.   TI 12.10.   
Yleisöluistelu klo 11-12  Yleisöluistelu klo 14-15 
Mailavuoro klo 14-15  Mailavuoro klo 15-16  

KE 13.10.   TO 14.10.   
Yleisöluistelu klo 11-12 ja 14.30-15.30 Yleisöluistelu klo 11-12  
Mailavuoro klo 12-13 ja klo 15.30-16.30 Mailavuoro klo 12-13 

PE 15.10. 
Yleisöluistelu klo 14-15   Muista myös yleisöluistelut 
Mailavuoro klo 15-16  sunnuntaisin klo 10-11! 

, Koulupolku 5, Uusikaupunki. 

MA 11.10.   
- Pukukaappiyllätykset sekä löydä piilotetut helmet. 
- Klo 14-16 syvässä altaassa; omatoimista hauskanpitoa lapsille ja nuorille,  
  kokeile merenneitopyrstöä ilmaiseksi. 

TI 12.10.   
- Pukukaappiyllätykset sekä löydä piilotetut helmet. 
- Klo 14-16 syvässä altaassa; omatoimista hauskanpitoa lapsille ja nuorille,  
  kokeile merenneitopyrstöä ilmaiseksi. 

KE 13.10. 
- Pukukaappiyllätykset sekä löydä piilotetut helmet. 
- Klo 14-16 syvässä altaassa; omatoimista hauskanpitoa lapsille ja nuorille,  
  kokeile merenneitopyrstöä ilmaiseksi. 
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- Uintimerkkien ja -pinssien suorittamista klo 12-14. 
- Ohjattua peliä ja leikkiä klo 14-16. 

TO 14.10.   
- Pukukaappiyllätykset sekä löydä piilotetut helmet. 
- Klo 14-16 syvässä altaassa; omatoimista hauskanpitoa lapsille ja nuorille,  
  kokeile merenneitopyrstöä ilmaiseksi.   

PE 15.10. 
- Pukukaappiyllätykset sekä löydä piilotetut helmet. 
- Klo 14-16 syvässä altaassa; omatoimista hauskanpitoa lapsille ja nuorille,  
  kokeile merenneitopyrstöä ilmaiseksi. 
- Sukeltajat tulevat esittelemään Norppa-toimintaa klo 14-16. 
- Vesijumppamaraton klo 18-20. 

LA 16.10. - Pukukaappiyllätykset sekä löydä piilotetut helmet. 

SU 17.10. - Pukukaappiyllätykset sekä löydä piilotetut helmet. 

 

, Mältintie 10, Uusikaupunki. 

To 14.10. MAKSUTON Padel-kokeilu nuorille, ilmoittaudu linkin kautta 
Yläkouluikäisille klo 14.00-15.00. Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/53359E11F329620A  

Yläkouluikäisille klo 15.00-16.00. Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/6FA0CB97146E92BB 

2.asteen opiskelijoille klo 16.00-17.00.  
Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/0528A4C514A4ADDA 

2.asteen opiskelijoille klo 17.00-18.00 
Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/9CCFA7B6E36CDCA6 
 
 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/hyvinvointi-ja-vapaa-aikapalvelut/loma-ajan-toiminta

Maanantaina 
Hohtogolf West Coast Turkuun. Ennakkoilmoittautuminen webropollilla 7.10.2021 mennessä.  
Lisätietoja: nuoriso-ohjaajilta 

Etsivän nuorisotyön aamukahvit nuorisotalo Vantissa klo 10.00-13.00., lisätietoja Titalta (p. 050 383 
0891) tai Markolta (p. 044 705 5620). 

Tiistai 
Nuorisotalo Vantti avoinna 7-9 -luokkalaisille klo 18.00-20.00 ja 2.asteen opiskelijoille klo 20.00-22.00, 
lisätietoja nuoriso-ohjaajilta. 

Kirjastoauton syysralli Lokalahdella klo 14.30-16.00, luvassa kisoja ja bingo, 
lisätietoja nuoriso-ohjaaja Pialta (p. 050 383 5304). Lokalahdella pysäkki on 
kirkon edessä oleva parkkipaikka 

Keskiviikko 
Kirjastoauton syysralli Pyhämaassa klo 14.30-16.00, kisoja ja bingo, 
lisätietoja nuoriso-ohjaaja Pialta (p. 050 383 5304). Pysäkki on kyläkaupan 
edessä. 

Frisbeegolffia Kalannin radalla klo 12 eteenpäin, lisätietoja nuoriso-ohjaajilta. 
  

Torstai 
Show&Funtime skeittiparkkitapahtuma klo 14. 

Etsivien luisteluvuoro klo 15-16.00 jäähallilla.  
Lisätietoja Markolta (p. 044 705 5620) tai Titalta (p. 050 383 0891).  

https://link.webropolsurveys.com/EP/53359E11F329620A
https://link.webropolsurveys.com/EP/6FA0CB97146E92BB
https://link.webropolsurveys.com/EP/0528A4C514A4ADDA
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Kalannin nuokkari avoinna 7-9-luokkalaisille klo 18.00-20.00 ja 2.asteen opiskelijoille klo 20.00-22.00, 
lisätietoja nuoriso-ohjaajilta. 

Vantissa etsivän nuorisotyön leffailta klo 17.00-20.00.  
Lisätietoja Markolta (p. 044 705 5620) tai Titalta (p. 050 383 0891).  
  

Perjantai 
Nuorisopalveluiden discord ja minecraft -serveri avoinna klo 12-14.00, lisätietoja nuoriso-ohjaajilta. 

 

Uudenkaupungin koulut -suunnistuspeli - Suunnista koulujen historiaan! 
Uudenkaupungin koulut -suunnistus on Seppopeli-alustalle tehty mobiilipeli, jota pelataan Uudenkaupungin 
keskustan alueella kulkien, puhelinta tai tablettia apuna käyttäen. 
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 

Satuhahmosuunnistus  
Kirjastolta tai uimahallilta saa hakea ristikon, josta löytyvät rastien paikat. Ristikkoon täytetään 
rasteilta löytyvät satuhahmot. Täytetyn ristikon voi palauttaa kirjastoon tai uimahalliin 17.10. mennessä. 
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan jotain kivaa. 
 

 

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

 

 

Kun saapuu syys -konsertti su 10.10. klo 16 
Uudenkaupungin Työväentalo, Ylinenkatu 12.  
Minna Bergström ja Jaana Vasama tunnelmoivat ranskalaisia ja venäläisiä 
sävelmiä. 
Liput 20 € ovelta. Tervetuloa! Lisätietoja: jaana.vasama@tuglas.fi 

https://d52ern8bcjglp.cloudfront.net/sites/default/files/nayttokuva_1.png
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Tomi Paldanius plays Dire Straits and more pe 15.10 klo 19-21 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Iloa syksyn pimeisiin 
iltoihin kitaramusiikin sävelin. Syksyn 2021 kiertueella kuullaan vanhojen klassikoitten 
lisäksi laaja kattaus uusia kitarasovituksia. 2020 näki päivänvalon Elokuva- ja TV 
sävelmät soolokitaralla albumi ja 2021 CD ja tuplavinyyli Tomi Paldanius Plays Dire 
Straits. Keikoilla soi myös suomiklassikoita kuten esim. Myrskyluodon Maija, Lapin 
Kesä, Finlandia ja Pohjois-Karjala. Tervetuloa fiilistelemään kitaran herkkien sävelien 
ja tarinoitten kera! 
Liput 10 €. Lippuja ovelta tunti ennen konsertin alkua ja ennakkoon Uudenkaupungin 
kulttuuripalveluiden toimistosta, kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi  p. 050 4205 401. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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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 
 
 

 

Käsillä nyt - Ulla-Maija Vuorisen ja Aija Möysän 
luonnonväritekstiilejä Runonkulman Galleriassa 
23.10. asti, Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. 

Runonkulman Gallerian "Käsillä nyt" -näyttely esittelee luonnonvärien 
ihmeitä tekstiileissä. Näyttelyn taiteilijat Ulla-Maija Vuorinen ja Aija 
Möysä ovat tuoneet esille eri tekniikoin värjättyjä tekstiilejä. 
Näyttelyteosten kautta voi värjäystekniikoiden lisäksi tutustua myös 
erilaisiin käsityötekniikoihin. Aija Möysä on paikalla galleriassa 
esittelemässä näyttelyä keskiviikkona 13.10. klo 16-19. Teokset ovat 
esillä 29.9.-23.10. ja galleria on avoinna ke 16-19 ja la 11-15. 

http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

Galleria-Taidelainaamo Horisontti – taidenäyttely ”Kajo” 30.10. asti 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13. 
Näyttelyssä salin puolella Hiltu Sallinen sekä Saana ja Olli. Studiossa esittäytyy 
nuori taiteilija Jodis Maria Rannveigardottir. Avajaiset torstaina 7.10. klo 18. 
Esillä uusikaupunkilaisten ja vierailevien taiteilijoiden teoksia. Gallerian lisäksi 
taidelainaamosta voi hankkia edullisella kk-hinnalla teoksia kotiin. Horisontti tarjoaa 
aloitteleville ja nuorille taiteen harrastajille mahdollisuuden saada teoksiaan esille. 
Lisätietoja: galleriahorisontti@gmail.com   www.facebook.com/rantagalleria/ 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti-pe klo 13-17 ja 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.  
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”Fantasiaa ja realismia” - Vakka-Suomen Taideyhdistyksen näyttely 10.10.-2.11.  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Avoinna ma, ke, to ja pe klo 10-16, ti 10-18 ja su klo 12-16. Vuosinäyttelyssä on 
esillä laajakattaus yhdistyksen jäsenien erilaisia töitä, yhteensä 120 kappaletta 
valokuvia, maalauksia ja veistos, 37 eri taiteilijalta. Kuvassa Tuija Näsin teos 
”Elämä on”. 
 

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/ puh. 041 486 1942 
https://www.facebook.com/kauppiaantalonkotimuseo 
 

 
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 

mailto:vanhavaentupa@gmail.com/
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Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 12
Kokoontuminen Pingviinipuistossa, Ruokolanjärven rannalla.  
Vetäjänä koulutettu maastopyöräilyohjaaja Timo Majuri, p. 040 7427222. 
Mukaan voi hyvin lähteä, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta maastopyöräilystä. 
Lenkeillä ajetaan sen mukaan, minkä tasoisia osallistujia on mukana. Vaatetus 
kannattaa valita 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, j osta noin kolmannes on umpeenkasvavaa 
rantaluhtaa. Hiunjärvi on maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii 
alueen kokoon nähden Juolukkatien ja Otavakujan päästä. Tunnelilta on 
laavulle n. 1 km. Pisin varsin monipuolinen linnusto. Luontopolun varrelta 
löytyy laavu ja lintutorni. Luontopolulle pääset lähtemään Saarniston koulun 
läheiseltä tunnelilta sekä myös 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/ 
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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. 

Sorvakon frisbeegolfrata, 18 väylää, Veneranta 4. 

Rairannan frisbeegolfrata, 18 väylää. Ylläpito SF Caravan Rairanta, Vanhakartanontie 216. 

Lokalahden frisbeegolfrata, 18 väylää. Ylläpito Lokalahden Leisku, Tuppiluodontie 94, Lokalahti 

Kalannin frisbeegolfrata by KaPa-65, 18 väylää, Ylläpito Kalannin Pallo -65, Urheilutie 2, Kalanti  

Pyhämaa DiscGolfPark, 18 väylää. Ylläpito Pyhämaan Discgolfpark Mäkitarhantie 22, Uusikaupunki  

 

 

 

 
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 12-15), Passarista (Rauhankatu 10, ma-pe klo 9-15). Jokaisessa kohteessa on 
tehtävä, joka aukeaa pelialustalla, kun pelaaja on tarpeeksi lähellä rastia. Peli on avoinna 22.10.2021 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 

https://frisbeegolfliitto.fi/aloittelijat/etiketti/
https://www.facebook.com/Rairanta
https://www.facebook.com/Lokalahden-frisbeegolfrata-by-Prodigy-Disc-596952693770259/
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https://www.facebook.com/pyhamaafrisbee
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
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 

https://visituusikaupunki.fi/sites/default/files/dokumentit/Kulttuuripolku%202020.pdf
http://www.visituusikaupunki.fi/sites/default/files/palveluiden-kuvat/Kulttuuripolku_kartta.pdf
https://piiloleikki.fi/
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
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 
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