
 

Tapahtumia 

 

Matkailuoppaiden järjestämiä kotiseutukierroksia 
Retket järjestää Uudenkaupungin matkailuoppaat ry. 
Lisätietoja: https://visituusikaupunki.fi/opastukset 

Opastettu kotiseutukierros Lokalahdelle to 5.5. klo 18–21 
Mitä kaikkea mielenkiintoista löytyykään Lokalahdelta? Lähde mukaan Uudenkaupungin 
matkailuoppaiden opastetulle kotiseutukierrokselle Lokalahdelle. Retkelle lähdetään 
Uudenkaupungin linja-autoasemalta klo 18 ja paluu noin klo 21. Hinta 25 €/henkilö 
sisältäen retkikahvit. Käteismaksu paikan päällä. 
Ilmoittautua voi tästä Ilmoittautumislinkki  tai Uudenkaupungin matkailutoimistoon, 
matkalilu@uusikaupunki.fi tai p. 050 420 5333. 
 

  

Opastettu kotiseutukierros Kalantiin ke 11.5. klo 18–21 
Mitä kaikkea löytyykään Kalannista? Lähde mukaan Uudenkaupungin 
matkailuoppaiden järjestämälle opastetulle kotiseutukierrokselle Kalantiin. 
Retkelle lähdetään Uudenkaupungin linja-autoasemalta klo 18 ja paluu noin 
klo 21. Hinta 25 €/henkilö sisältäen retkikahvit. Käteismaksu paikan päällä. 
Ilmoittautua voit tästä Ilmoittautumislinkki  tai Uudenkaupungin 
matkailutoimistoon, matkalilu@uusikaupunki.fi ja p. 050 420 5333.  
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Uudenkaupungin kirjaston kevään satuhetki to 5.5. klo 9.30-10.00 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 36, Uusikaupunki 
Satuhetki kirjaston väistötilan lastenosastolla. Satuhetken kesto on n. 30 min ja 
satuhetket on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, alle 2-vuotiaat kuitenkin 
vanhemman tai hoitajan seurassa. Satuhetkessä luetaan uusia kuvakirjoja sekä 
loruillaan ja lauletaan. Satuja lukevat satutädit Tuula ja Susan. Tulethan paikalle 
vain terveenä, kiitos. Seuraava satuhetki on to 19.5. 
Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi  tai puh. 050 569 1121. 

 
Ekin patikka, kävelykipinä sekä kilometrikisa Metsälehdon saunalle la 7.5. klo 11 
Yhteislähtö Segerin pihalta (Merilinnuntie 1) klo 11:00. 

Talviuintikauden päätöstä päästään viettämään pitkästä aikaa 

patikoiden Metsälehdon saunalle. Reitti kulkee pitkin polkuja, 

metsiä ja metsäteitä. Osittain kuljetaan myös tietä pitkin. 

Matkalla pidetään kaksi taukoa ja jokainen varautuu omin 

eväin. Kannattaa myös ottaa tauon ajaksi lämmintä 

vaihtovaatetta sekä istuinalusta. Matkan pituus noin 15 km. 

Yhdistyksen puolesta on vetäjä mukana ja pidetään myös huoli, 

että kaikki pysyvät vauhdissa mukana ja edetään sen mukaan. 

Perillä pientä purtavaa ja myös sauna on lämmin. 

Saunavarusteita ei tarvitse kantaa matkalla mukana, vaan ne voi jättää Segerin pihalla autoon, jolla 

kulkeutuvat perille. 

Tapahtuma on kaikille avoin, eikä ole riippuvainen siitä, oletko käynyt talviuinnissa tai et, vaan kaikki 

patikoinnista ja kävelystä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. 

Voit myös toki hypätä, vaikka pyörän selkään ja polkaista Metsälehdon saunalle uimaan ja saunaan. 

Patikointi osuu sopivasti Kävelykipinä sekä Kilometrikisa pyöräilyn ajankohtaan, joten tämä on samalla 

siihen liittyvä tapahtuma. 

Ilmoittautuminen puh. 040 0810100 (Anita), niin tiedetään järjestää kävelijöille riittävästi paluukuljetuksia 

sekä varaamaan evästä perille. 

Lisätietoja: puh. 041 4625420 (Marianne) https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu 
Tervetuloa isolla joukolla patikoimaan ja pyöräilemään! 

 

Liiku ja auta -kampanja – Toiminnallinen treeni la 7.5. klo 14-15 
Pohitullin liikuntasali. Liikuntapalvelut järjestää erilaisia liikuntaryhmiä, joiden tuotto lahjoitetaan 
lyhentämättömänä SPR:n katastrofirahastoon, josta apua kanavoidaan Ukrainan kriisistä kärsiville. 
Jokainen liikuntatapahtuma maksaa 10 € ja tuotto menee lyhentämättömänä keräykseen. Maksun voi 
suorittaa käteismaksulla suoraan liikuntaryhmissä kiertävään SPR:n keräyslippaaseen tai MobilePaylla. 
Lue lisää: https://uusikaupunki.fi/uutiset/liiku-ja-auta-kampanja 
Tehdään yhdessä hyvää ja lähdetään liikkumaan!  

 
Äitienpäiväkonsertti la 7.5. klo 16 
Kalannin Pyhän Olavin kirkko, Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. 
Äitienpäiväkonsertissa: Sanna Arell, Päivi Kurkilahti, Pauli Kuitula ja Satu Sarkoranta. 
Tervehdyssanat lausuu kappalainen Aino Savolainen. 
Konsertin jälkeen lähetystyön pop up -myyntiä seurakuntakodin ovella. Suklaisia herkkuja 
kotiin vietäväksi (rajoitettu määrä). Konserttiin on vapaa pääsy ja sen järjestävät Kalannin 
kappeliseurakunta ja Kalanti-Seura. 
Lisätietoja: tuija.hannula@outlook.com tai puh. 0400327715 
https://kalanti-seura.blogspot.com/2022/03/kohti-valoisempia-aikoja.html 

 
Äitienpäivälounaita tarjolla mm. 
Ravintola Golf, Uudenkaupungin Golf-klubi, Välskärintie 2 H. Lisätietoja: 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/tervetuloa-aitienpaivalounaalle-ravintola-golfiin 

Kartanon Karkuri, Karsluodontie 14, Uusikaupunki. Lisätietoja: http://www.kartanonkarkuri.fi/aiti 
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Gasthaus Pooki, Ylinenkatu 21, Uusikaupunki. Lisätietoja: Puh. (02) 8477 100, info@gasthauspooki.fi 
 
 

Äitienpäiväkonsertti su 8.5. klo 18-19.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. 

Äitienpäiväkonsertissa keväisiä säveliä tulkitsevat Jussi Lammela ja Rami 
Rafael. Säestäjänä Eveliina Leino. 
Lipun hinta 20 € sisältää kakkukahvit ennen konserttia (alkaen klo 18). 
Konsertin järjestää Männäisten tori ry. 
Osta liput ennakkoon Tiketin lippukaupasta: 
https://www.tiketti.fi/aitienpaivakonsertti-kulttuurikeskus-cruselli-uusikaupunki-
lippuja/80762 
Lisätietoja: https://mannaistentori.fi/tapahtuma/aitienpaivakonsertti/ 

 
Luovien ihmisten vertaistukiryhmä torstaina 12.5. klo 17.30-19 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.   
Kaipaatko innostusta, tukea tai yhteistyökumppaneita omiin luoviin projekteihisi? Tai haluatko vain tulla 
nauttimaan muiden ihmisten seurasta kulttuuriaiheisten keskustelujen parissa? Uudenkaupungin 
kulttuuripalvelut järjestää kolmen viikon välein kokoontuvan Luovien ihmisten vertaistukiryhmän. Täällä 
eri taidemuotojen harrastajat voivat jakaa ja kehittää ideoitaan, inspiroitua toinen toisistaan, sekä pohtia 
syntyjä syviä. Ryhmän tarkoituksena on auttaa osallistujia viemään itselleen tärkeitä hankkeita loppuun 
saakka. Mukaan voi tulla, vaikket kokisikaan suunnittelemiasi taiteellisiksi. 
Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille, ja siellä voi vierailla niin usein tai harvoin kuin itselle sopii. 
Seuraava kokoontuminen on to 2.6. 
Lisätietoja: Kulttuurituottaja Joni Pietiläinen, puh. 040 848 6404, joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 
 

Elämyksiä raiteilla - Lättähattu saapuu kaupunkiin pe 13.5. 
Nostalginen lättähattujuna saapuu Uuteenkaupunkiin perjantaina 13.5.2022 noin klo 13. (Lähtö 

Tampereelta klo 8.) 
Juna kulkee reittiä Tampere-Loimaa-Turku-Uusikaupunki, paluumatkalle 
Uudestakaupungista se lähtee klo 16 ja perillä Tampereella n. klo 20. 
Matkalla esiintyy viihdetaiteilija Juha Simola! 
Reissujunan matkoilla matkanteko on elämyksellistä ja jos menojalkaa kutittaa, 
hyppää mukaan! 
Liput: Tampere - Uusikaupunki - Tampere 65 €, Turku-Uusikaupunki-Turku 49 € 
Lisätietoja: Riitta Heikkilä puh. 040 539 9035, myynti@reissujuna.fi 

https://www.facebook.com/reissujuna/ 

 

Ugin Vanhat Talot ry:n ikkunapäivä la 14.5. klo 11-14 
Tapahtumapaikka Kirkkokatu 14b, Uusikaupunki.  
Vanha ikkuna on kaunis, ekologinen ja osa kulttuurihistoriaa. Ikkuna on myös pitkäikäinen, 
kun siitä pidetään huolta. Tule tutustumaan ikkunoiden korjaamiseen, voit ottaa mukaan 
tehtäväksi oman kunnostusta kaipaavan ikkunan tai seurata kunnostuspuuhia. Paikalla on 
korjausammattilainen Elsi Lehto ohjaamassa, neuvomassa ja vastaamassa kysymyksiin.  
Opastus ja neuvonta on ilmaista. Voit myös ostaa kittiä, lasituslankaa, ohjeita ym. 
kunnostukseen tarvittavia tarvikkeita. 
Lisätietoja https://www.tuuma.net/ikkunapaiva 

 
Opastettu kotiseutukierros Pyhämaahan 16.5. klo 18-21 
Mitä kaikkea mielenkiintoista löytyykään Pyhämaasta? Lähde mukaan 
Uudenkaupungin matkailuoppaiden opastetulle kotiseutukierrokselle Pyhämaahan. 
Retkelle lähdetään Uudenkaupungin linja-autoasemalta klo 18 ja paluu noin klo 21. 
Hinta 25 €/henkilö sisältäen retkikahvit. Käteismaksu paikan päällä. 
Ilmoittautua voi tästä Ilmoittautumislinkki  tai Uudenkaupungin matkailutoimistoon, 
matkalilu@uusikaupunki.fi tai p. 050 420 5333. 
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MLL Uusikaupunki, Ipana-Messi  
Rantakatu 15, Uusikaupunki. Vauvakahvila on tarkoitettu alle 1,5 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Perhe- ja iltaperhekahvila on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja vanhemmille. Tarjolla 
aamu- tai välipalaa hintaan 3 €/perhe. Tervetuloa tutustumaan uusiin ystäviin! Vertaistuesta saat iloa ja 
voimaa! 
Perhekahvila maanantaisin klo 13.30-15.30 ja tiistaisin klo 9.30-12.30 
Vauvakahvila keskiviikkoisin klo 9.30-12.30  
Iltaperhekahvila torstaisin klo 17-19  
Perhekahvila perjantaisin klo 9.30-12.30  
Ei tarvitse ilmoittautua. Turvallisuudesta huolehdimme siten, että tullaan vain terveenä, pesemme kädet, 
aikuisilla vahva maskisuositus. 
 
 

Konsertteja  
 

Laivaston soittokunta - Samettinen 70-luku pe 13.5. klo 19.00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki 

Musiikillisen ilotulituksen solisteina kuullaan suomalaisten jazzlaulajien 
kärkikaartiin kuuluvia Sami Pitkämöä ja Eeppi Ursinia.  
Laivaston soittokunta 
Juha Ketola ja Tero Haikala, kapellimestarit 
Eeppi Ursin ja Sami Pitkämö, laulu 
Laivaston soittokunta on Merivoimien edustusorkesteri. 
Laivaston soittokuntaa, 32 soittajan kokoonpanoa, navigoivat 
päällikkökapellimestari Juha Ketola ja kapellimestari Tero Haikala. Konserttikokoonpanon lisäksi 
soittokunnassa on kevyeen musiikkiin erikoistunut Laivaston pieni viihdeorkesteri sekä aktiivisesti toimivat 
pienyhtyeet Laivaston vaskikvintetti, vaskiseitsikko ja puhallinkvintetti. 
Konsertit ja esiintymiset kuljettavat Laivaston muusikoita laajalla toimialueellaan Varsinais-Suomessa, 
Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Monipuolisen konserttitoiminnan ohella soittokunta esiintyy erityisesti 
Merivoimien seremonioissa ja juhlatilaisuuksissa. Laivaston soittokunnan vuoden huipentaa perinteinen 
joulurauhan julistus Turun vanhalta suurtorilta. 
Kotimaan lisäksi Laivaston soittokunta on esiintynyt viime vuosina kansainvälisissä 
sotilasmusiikkitapahtumissa Lontoossa, Oslossa ja Bremenissä. Pohjoismainen yhteistyö on vienyt 
Laivaston soittokunnan myös Karlskronaan Ruotsin laivaston soittokunnan vieraaksi. 
Tervetuloa! 
Liput 20/15/10 € 
Liput ennakkoon lippu.fi tai Kulttuurikeskus Cruselli, p. 050 4205 401, kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi 
Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi  tai puh. 050 4205 401 
https://sotilasmusiikki.fi/laivaston-soittokunta 

Vakka-Suomen musiikkiopiston konsertteja 
Iltamusiikit ja Hiekka-konserttisarjan tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 
Koronatilanteen vuoksi rajoitamme yleisömääriä ja teemme mahdollisuuksien mukaan 
konserttitaltiointeja somekanavillemme. 
Konserttien sisältö rakentuu lähinnä oppilaiden harjoittelemasta ohjelmistosta, ja sen 
esittäminen konsertissa on osa musiikkiopisto-opintoja. Konserteissa esitetään 
monipuolisesti eri tyylisiä kappaleita, jotka tukevat kunkin oppilaan sen hetkistä 
opinnoissa etenemistä. Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy. 
Lisätietoja: jasmin.lahti@laitila.fi ja puh. 044 525 6580 
https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/vakka-suomen-musiikkiopisto/ 

Ma 2.5. Soitinkarusellin päätöskonsertti klo 18-19 
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen sali, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
Iltamusiikki-konsertit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Konserteissa esitetään monipuolisesti eri tyylisiä 
kappaleita, jotka tukevat kunkin oppilaan sen hetkistä opinnoissa etenemistä.  

Ti 10.5. Aada Puukin lopputyökonsertti klo 18.30 
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Kulttuurikeskus Cruselli, Crusell-Sali, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  
Konsertit ovat oppilaille esiintymistilanteiden lisäksi oppimistilanteita. Soitto- ja esiintymistaitojen lisäksi 
niissä opitaan konserttikäyttäytymistä. 

Ke 11.5. Lauri Hirvosen lopputyökonsertti klo 18.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Crusell-Sali, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Konsertit ovat oppilaille esiintymistilanteiden lisäksi oppimistilanteita. Soitto- ja esiintymistaitojen lisäksi 
niissä opitaan konserttikäyttäytymistä. 

To 12.5. Laulajien ja kuorojen kevätkonsertti klo 18.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Crusell-Sali, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Konsertit ovat oppilaille esiintymistilanteiden lisäksi oppimistilanteita. Soitto- ja esiintymistaitojen lisäksi 
niissä opitaan konserttikäyttäytymistä. 

Pe 13.5 Huiluluokan konsertti klo 19 
Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki. 
Konsertit ovat oppilaille esiintymistilanteiden lisäksi oppimistilanteita. Soitto- ja esiintymistaitojen lisäksi 
niissä opitaan konserttikäyttäytymistä. 
 

 

Risteilyt 
 

M/S Kertun risteilyt toukokuussa 
Risteilylle lähdetään Uudenkaupungin vierassatamasta, joka sijaitsee tunnelmallisella kaupunginlahdella 
kaupungin keskustassa. Lisätietoja: puh. 040 1866 350 ja info@isokari.fi https://merikauppa.isokari.fi  
 
 

Hyljeretket Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle  
8.5., 15.5., 25.5., 26.5. ja 27.5 
Aikataulu: Lähtö Uudestakaupungista klo 9, paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 17.30. Saapuminen 
Isoonkariin noin klo 13 ja lähtö Isostakarista klo 16.  
Hyljeretki Sandbäckille on aito suomalainen villieläinsafari. 
Safari Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle on ainutlaatuinen 
mahdollisuus päästä avomerelle katsomaan ja valokuvaamaan 
Itämeren kookkaimpia hylkeitä, harmaahylkeitä eli halleja niiden 
luonnollisessa ympäristössä.  
Hyljeretki on myös kahden majakan matka: Bongattua tulee sekä 
Sandbäck että Isokari, johon pääsee sisälle ja kiipeämään ylös asti. 
Sandbäck on yksi Suomen seitsemästä hylkeidensuojelualueesta. 
Alueella on ympärivuotinen liikkumiskielto. Metsähallitus on myöntänyt 
erikoisluvan näiden hyljesafarien järjestämiseen.  
Retkipäivän kulku 

Matkaan lähdetään klo 9 Uudenkaupungin vierassatamasta. Aluksella tarjoillaan lähdön jälkeen pullakahvit 
(sis. hintaan) ja nautitaan alkaneesta matkasta ulos merelle. 
Matka Sandbäckille kestää noin 3 tuntia. Pikkukipparit pääsevät kokeilemaan laivan ohjaamista, ja aikuiset 
viihtyvät maisemia katsellen ja mm. luonto- ja meriaiheiseen kirjallisuuteen tutustuen. Opastus laivamatkan 
aikana tutustuttaa saaristoluontoon ja saariston nähtävyyksiin. 
Vietämme Sandbäckin luodolla noin puoli tuntia hylkeitä katsellen. Niitä voi nähdä luodolla parhaimmillaan 
monta sataa yksilöä. Sandbäckin luodolle ei nousta maihin, vaan hylkeiden katselu tapahtuu laivasta. 
Sandbäckiltä käännytään takaisin mantereelle päin, Isoonkariin. Isossakarissa päästään maihin 
jaloittelemaan: Aikaa viettää saarella on noin 3 tuntia. Oppaan johdolla on mahdollisuus tutustua saaren 
luontoon ja kiivetä ylös majakkaan, mutta ajan voi käyttää omatoimiseen retkeilyynkin. 
Hinnat: Aikuiset 128 €, lapset alle 12 v 59 € (sis. Pikkukipparin puuhakirjan). 
Hinta sisältää merimatkat Uki-Sandbäck-Isokari-Uki, aamukahvin ja pullan M/S Kertulla, vierailun 
Sandbäckin hylkeidensuojelualueella (ei maihinnousua hylkeidensuojelualueen luodolle eikä Sandbäckin 
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kasuunimajakkaan), ruokailun (laivassa tai Isossakarissa safaripäivästä riippuen) ja sisäänpääsyn 
majakkaan. 
 

Linturisteilyt la 14.5. ja su 22.5. 
Lintuharrastajille, kevään tunnelmoijille, majakkabongareille 

Isonkarin linturisteilyillä pääset tutustumaan Pohjanlahden 
korkeimpaan, vastaremontoituun majakkaan, ja sen lisäksi nauttimaan 
raikkaan meren kimmellyksestä ja lintujen kevätmuuton huumasta. 
Isonkarin nimikkolinnut riskilät aloittelevat pesintäänsä, keto-orvokit 
loistavat kevätauringossa, ja majakkamatkailijan mieli ja keho saavat 
happea ja valoa pitkän, pölyisen kaupunkitalven jälkeen. 
Kevätristeilyjen ohjelma on väljä, mikä jättää mukavasti tilaa 
omatoimiselle retkeilylle, geokätköilylle, piknik-eväiden nauttimiselle ja  
  

vaikka kesäterassillamme istuskelulle. Kaikkien kannattaa ottaa 
mukaan kiikarit, ja rohkeimmat pakkaavat mukaan uimapuvut ja 

pyyhkeetkin. 
Perillä Isossakarissa voit retkeillä omatoimisesti tai yhdessä ryhmän kanssa. Aikaa nauttia olosta saarella 
on n. 4,5 tuntia. Oppaan johdolla tehtävä kierros saarella alkaa satamasta ja päättyy kiinnostavien lintu- ja 
luontokohteiden kiertämisen jälkeen majakalle. Omatoimisesti retkeilevien kanssa sovitaan majakkakäynnin 
ja lounaan kellonajat ennakkoon. 
Paluumatkalle Isostakarista lähdetään klo 16 ja perillä Uudessakaupungissa ollaan noin klo 17.30 
Risteilypäivät :               
Lauantai 14.5. M/S Emily, alus on 16-paikkainen.  Aluksella on lämpimät sisätilat sekä kelien niin salliessa 
avoin ulkokansi, josta lintujen ja luonnon tarkkailu on helppoa. 
Sunnuntai 22.5. M/S Kerttu, aluksella on väljät ja lämpimät sisätilat, mutta pukeudu säähän sopivasti, niin 
näet ja koet enemmän aurinkokannella! Kertulla on kahviopalvelut anniskeluoikeuksin. 
Aikataulu: Uusikaupunki-Isokari klo 9-11, Isokari-Uusikaupunki klo 16-17.30 
Hinnat: aikuiset 85 € ja lapset alle 4-12 v. 40 €. 
Hinta sisältää merimatkat, sightseeing-kierroksen Urpoisten ja Keskikallion lintusaarten kautta, pullakahvit 
menomatkalla, luonto-oppaan palvelut ja lounaan Isossakarissa sekä sisäänpääsyn majakkaan. 
Huom!: Isossakarissa liikutaan epätasaisia kallioita ja polkuja pitkin, ja käveltävää satamasta majakalle ja 
ruokailuun on noin 1 km suuntaansa. Pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuminen ei valitettavasti onnistu 
saarella. Vauva- ja taaperoikäisiä varten on hyvä ottaa kantoreppu mukaan. 
Tervetuloa mukaan – ulkosaaristo on keväällä kauneimmillaan! 
Kuva: Juhani Salmi. Sinirinta, nähty useana vuonna helatorstain tienoilla Isossakarissa.  
 

Isonkarin majakkasaareen ke-su 27.-29.5. 
Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 17.30. 
Aluksella tarjoillaan lähdön jälkeen aamupäiväkahvi ja pikkupulla, ja 
nautitaan alkaneesta matkasta ulos merelle. 
Merimatkat taitetaan matkustaja-alus M/S Kertulla. 
Maisema muuttuu suojaisen sisäsaariston ja karumman 
rannikkovyöhykkeen kautta lopulta avomereksi, jonka 
rannattomasta horisontista löytyy ainoastaan Isokari. Matkalla näkyy 
runsaasti lintuja ja merimerkkejä, ja opastus laivamatkan aikana 
tutustuttaa saaristoluontoon sekä saariston nähtävyyksiin. 
Merimatkan kesto on noin 1,5 h.  
Perillä Isossakarissa voit retkeillä omatoimisesti tai yhdessä ryhmän kanssa. Yhteinen, oppaan johdolla 
tehtävä saarikierros alkaa satamasta ja päättyy majakalle. Omatoimisesti voit vaikka geokätköillä tai 
keskittyä linturetkeilyyn, tai haaveilla rauhassa rannattoman horisontin äärellä. 
Aikaa nauttia olosta saarella on noin 5 tuntia. Yhteisen risteilyohjelman (opastettu saarikierros, vierailu 
majakassa, lounas) lisäksi aika riittää vaikka talviturkin kastamiseen ja terassikauden avaamiseen! 
Paluumatkalle Isostakarista Uuteenkaupunkiin lähdetään klo 16.30, ja perillä kaupungissa ollaan klo 18. 
Hinnat: aikuiset 74 €, lapset 4-12 v 35 € (sis. Pikkukipparin puuhakirjan) ja alle nelivuotiaat maksutta 
Hinta sisältää merimatkat, opastetun saarikierroksen ja lounaan Isossakarissa sekä sisäänpääsyn 
majakkaan.  

https://www.isokari.fi/majakka/
https://www.mskerttu.fi/
https://www.isokari.fi/opastukset/
https://www.isokari.fi/majakka/
https://www.isokari.fi/linnut/


Ravintoloiden ohjelmaa 
Captain´s Makasiini Aittaranta 12, Uusikaupunki 

Leppoisana vapunpäivänä erinomaisen ruuan kyytipoikana viihdyttää Jukitsu & 
Hatakka klo 13 alkaen. Livemusa starttaa pe ja la klo 20. Kerää porukka kasaan, 
tulkaa ajoissa varaamaan parhaat paikat eturivistä ja nauttikaa livemusiikista! 
Keittiö on auki klo 20.30 asti ja baari palvelee ainakin keikan loppuun saakka. 
Vapaa pääsy! Tervetuloa viihtymään! 

Su 1.5. Jukitsu & Hatakka       Pe 6.5. Acoustic Duo Ida & Eero        
La 7.5. Tuomas Salminen  Pe 13.5. 76 Notes 
La 14.5. Pasi Vainionperä  
 
 

Elokuvat 

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

 

 

 

Museoissa historia elää 
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.  

Kesäksi 2022 avautuu näyttely PÄÄLLEPANTAVAA - Poimintoja 
pukuhistoriasta. 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? 

https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat


Miten lastenvaatteet erosivat aikuisten vaatteista, vai erosivatko? Entä mitä pukivat päällensä sotilaat tai 
palokuntalaiset? Oman mielenkiintoisen lisänsä näyttelyyn tuovat erilaiset koristeelliset asusteet, kuten 
päähineet, kengät, käsilaukut ja päivänvarjot. 

Edellytämme asiakkailtamme kasvomaskin käyttöä ja rajoitamme tarvittaessa asiakasmäärää 
museon tiloissa. Tulethan museovierailulle vain terveenä ja oireettomana. 
Pääsyliput (aikuiset 5 €/Museokortti/Smartum/Edenred/ePassi). Ryhmävierailujen osalta tiedustelut 
museon toimistosta 044 3515447.  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  tai puh. 044 351 5447.   http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

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 
 

Tutustu monipuolisiin näyttelyihimme  

 
Runokulman Galleriassa Soulful Nature - Taru Rantalan 
luontovalokuvia näyttely 4.-11.5. ja 21.5.-1.6. 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke-to 16-19 ja la 11-15 sekä sopimuksesta. 
Taru Rantalan luontovalokuvia Runonkulman Galleriassa 
Toukokuun näyttely Runonkulman Galleriassa (Ylinenkatu 38B, Uusikaupunki) esittelee 
Seinäjoelta kotoisin olevan Taru Rantalan luontoaiheisia makrovalokuvia. Soulful nature -
niminen näyttely on avoinna 4.5.-11.5. ja 21.5.-1.6. Galleriaan on vapaa pääsy ja aukiolot 
ovat ti-ke 16-19 ja la 11-15. Tervetuloa! 
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

Pakkahuoneen kahvion näyttelytila 
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. 
Max Salmi ”lainanäyttely” 22.5. asti.  
Kristiina Niemenrinteen näyttely 23.5.-19.6. 
Kahvila on avoinna joka päivä klo 8-20. 
https://karilla.fi/tapahtumat/ 

Galleria-Taidelainaamo Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.  
Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä! Esillä uusikaupunkilaisten ja vierailevien 
taiteilijoiden teoksia. Gallerian lisäksi taidelainaamosta voi hankkia edullisella kk-
hinnalla teoksia kotiin. 
Uuden näyttelyn ”Keltainen valo” avajaiset to 5.5. klo 18.00. 
Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ 

Kulttuurikeskus Crusellin näyttelyt  
Kulttuurikeskus Cruselli Liljelund-halli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  
Näyttely avoinna ma-ke klo 10-16, to 10-18 ja pe 10-16. 
Lisätietoja näyttelyistä: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 

Vakkaopiston lasten kuvataidekoulun kevätnäyttely 4.-22.5. 
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun vuoden teemana on ollut teknisen taidon 

kehittäminen eri taidemuodoissa sekä mielikuvituksen maailmoihin sukeltaminen 

rohkeana ja päättäväisenä. 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria
https://karilla.fi/tapahtumat/
http://www.facebook.com/rantagalleria/
mailto:joni.pietilainen@uusikaupunki.fi


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. 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 10-18. Näyttely esittelee kiehtovia minimaailmoja 
aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin ja vessoihin. 
Esillä on yli 40 työtä. 

 

Liikuntaa 
 
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.  
Poikkeusaukioloajat: Su  8.5.     Suljettu 

Ke 25.5.    11.00-17.30 
To 26.5.    Suljettu 

 
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 
 

 

Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 12-14 
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/ 
 

Suviuintia Metsälehdon saunalla tiistaisin klo 18-20 
Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki. 
Saunamaksu aikuisilta 3 € ja lapset alle 12 v. 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. 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta
https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/
https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu


Haimion vapaasaunan suviuinti sunnuntaisin klo 15-18 
Haimio/Vapaasauna, Haimiontie 351, Uusikaupunki. Haimioon on matkaa noin 
14 km Uudenkaupungin keskustasta. Talviuintia kera saunan, kausimaksu 30 € tai 
kertamaksu 5 €. Järjestäjänä Kalannin Jokisivun Nuorisoseura ry. Jokisivun 
Nuorisoseura hoitaa ja ylläpitää Kalannin Haimiossa kahta saunaa sekä yleistä 
uimarantaa. Vapaasauna on kaikille avoin ja se sijaitsee yleisen uimarannan 
yhteydessä. Talvella vapaasauna toimii avantouimareiden tukikohtana.  
Lisätietoja: Antti Luotonen puh. 0400 932 338. 
 

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 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/ 

Muista myös  

 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 

https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/hiun_luontopolku_pohja3.png
https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ctrlreality.ukiar
https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1
https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1


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 

 

https://visituusikaupunki.fi/UkiAR
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/


 

 

Matkailutoimisto  
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.  

Palvelupiste Passari  

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 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
http://www.visituusikaupunki.fi/

