
 

 

 
 

Kiveen kaiverrettuja, opastus Uudenkaupungin hautausmaalla, naisten tarinoita 
ke 18.5. klo 11 ja klo 18 
Uudenkaupungin hautausmaa, Autotehtaankatu 1, Uusikaupunki. 
Tapaamispaikka siunauskappelin edessä. 
Kiveen kaiverrettuja, naisten tarinoita Uudenkaupungin hautausmaalla, on 
Uudenkaupungin museon järjestämä opastettu kierros kaupungin 
menneisyyteen. Kierros tehdään Uudenkaupungin hautausmaalla, 
lähtöpaikka on siunauskappelirakennuksen edessä. Kierroksella kuullaan 
etenkin uusikaupunkilaisten naisten tarinoita. Kierroksella pysähdytään mm. 
tavallisten perheenäitien, yrittäjien, laivanvarustajien, tiedenaisten tai muiden 
tavalla tai toisella historiaan jääneiden uusikaupunkilaisnaisten hautakivien 
kohdalla. Oppaana kierroksella toimii museonjohtaja Mari Jalava. 
Opastuksen hinta on 10 €/osallistuja, opastukselle tulee ilmoittautua 
ennakolta mieluiten käyttäen Doerz-palvelua 
https://fi.doerz.com/uusikaupunki/kiveenkaiverrettuja  
Yhdelle opastukselle otetaan 20 henkilöä. 
Voit halutessasi ilmoittautua myös museon toimistoon, tällöin opastusmaksu maksetaan oppaalle (käteinen, 
tasaraha). Seuraava Naisten tarinoita -kierros järjestetään to 11.8.2022 klo 11-12.30 
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi ja puh. 044 351 5447. 
 

Uudenkaupungin kirjaston kevään satuhetki 19.5. 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. Lisätietoja: 
kirjasto@uusikaupunki.fi  tai puh. 050 569 1121. 
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Merellinen ilta - Kippariksi sattumalta to 19.5. klo 18.00-19.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.   
Merellisen illan aiheena on Kippariksi sattumalta - virolaispakolaisten purjehdus Amerikkaan. 
Esitelmän pitää Tomi Kääriä. 
Tilaisuudessa noudatetaan vallitsevia viranomaisten ohjeita maskeista, käsihygieniasta ja 
etäisyyksistä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.  
Luento järjestetään yhteistyössä Vakkaopiston ja Uudenkaupungin merihistoriallisen 
yhdistyksen kanssa. Tilaisuudessa on myynnissä yhdistyksen julkaisuja ja esitelmän päätteeksi 
on tarjolla kahvia. Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 

 

Kirjaston takapihalla tapahtuu pe 20.5. klo 13-15.30 
Uudenkaupungin kaupunginkirjaston takapiha, Alinenkatu 36, 
Uusikaupunki. 
Uudenkaupungin kirjasto myy poistokirjoja ja muutamia huonekaluja kirjaston 
takapihalla perjantaina 20.5. klo 13-15.30. 
Ohjelmassa myös musiikkia ja kahvitarjoilu! 
Tervetuloa! Lisätietoja: https://www.facebook.com/uudenkaupunginkirjasto 

 
Minifarmi & Kukkamessut 21.-22.5. 
Uudenkaupungin jäähalli ja sen ympäristö, Koulupolku 1, Uusikaupunki. 
Toteuta unelmasi kotona ja mökillä, sisällä ja puutarhassa. Minifarmi & 
Kukkamessut - Supermessuilta löydät upean kattauksen alansa 
huipputuotteita ja rakennat unelmistasi totta! Saisiko olla kesän 2022 
puutarhatrendejä ja kotipihojen kasviaarteita? Tai ehkäpä uutta laituria, 
huussia, leikkimökkiä tai pihasaunaa? Vai sittenkin ruohonleikkuria, 
klapikonetta, traktoria tai mönkijää? Vaiko kuitenkin hyvää mieltä koko 
perheelle suloisten farmin eläinten parissa? Oli vastauksesi sitten mikä 
tahansa, kaiken tämän ja paljon muuta löydät Minifarmilta! 
Mukana sunnuntaina myös lapsiperheiden suursuosikit, Muumit ja Ryhmä 
Haun Samppa ja Vainu! 
Letkeä ja lämminhenkinen tapahtumakokonaisuus viehättää sekä kauppiaita että messukävijöitä vuosi 
toisensa jälkeen! Tavataan Minifarmilla! 
Aukioloajat: La 21.5.2022 klo 10 – 17   Su 22.5.2022 klo 10 – 16 
Pääsyliput: Aikuinen 14 €, lapset 3-15 v. 8 € ja perhe 34 € (sis. 2 aikuista ja alle 16 vuotiaat lapset) 
Hanki lippusi ennakkoon: https://www.minifarmi.fi/ Lisätietoja: minifarmi.fi 
 

Kukka- ja taimipäivä Pyhämaassa su 22.5. klo 9-13 
Pyhämaan Telakanrannan vierasvenesatama, Pyhämaanranta 37, Pyhämaa 
Tervetuloa Pyhämaan Telakanrannan vierasvenesatamaan Kukka- ja taimipäiville.Tule 
ostoksille tai myymään omia taimia tai tuotteita esim. käsitöitä, leivonnaisia tai vaikkapa 
kirppistavaraa. Myyntipaikka on ilmainen, tuo oma myyntipöytä mukanasi. 
Järjestää Pyhämaan matkailuyhdistys ry. Lisätietoja: Kari Aalto, puh. 045 651 9941 
 

Kätköistä kiertoon - kirppistapahtuma Uudessakaupungissa to 26.5. klo 11-16 

Koko kaupungin pihakirppistapahtuma. Jos kotoasi löytyy aarteita tai muuta tarpeetonta 
tavaraa, joista haluat päästä eroon, pistä pihakirppis pystyyn ja ilmoita osoite 
info@uginvanhattalot.fi  Ilmoita myös jos pihaltasi löytyy jotain muuta erityistä, esim. 
pihakahvila. Pihakirppisten lisäksi myös Uudenkaupungin torilta löytyy myyntipaikkoja. 
Kirppisten ajantasainen luettelo julkaistaan lähempänä tapahtumaa 
www.uginvanhattalot.fi verkkosivulla. 
Lisätietoja: info@uginvanhattalot.fi    http://www.uginvanhattalot.fi 
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Helatorstain Metsäkirkko Kasarminlahden laavulla to 26.5. klo 14.15 alkaen 
Perinteinen Helatorstain Metsäkirkko Kasarminlahden laavulla. 
Matka laavulle taittuu mukavasti yhdessä kävellen, ja lähtö on urheilukentän 
parkkipaikalta, Etelälinjankatu 2, klo 14.15. Metsäkirkko alkaa klo 15. Luonnon 
rauha, lintujen laulu, johdattavat keväiseen tunnelmaan, irtautumaan hetkeksi 
arjen kiireistä. Tapahtumassa on mukana Uudenkaupungin seurakunnan 
edustaja ja ohjelmassa on myös mm. kanteleensoittajien esitys. 
Tervetuliaismaljana tarjotaan raikasta koivunmahlaa. Tarjolla on myös 
nokipannukahvia pullan kera. Tapahtuma on kaikille avoin. 
Järjestää Vakka-Suomen Latu ry. Lisätietoja: https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/tapahtumat/ 
 

Leijonapuiston kesäkauden avajaiset ja uusien leijonien 

vihkiäiset su 29.5. klo 14-16 
Sorvakon ranta tie 2, Kaupunginlahden rannalla, Uusikaupunki. 
Lämpimästi tervetuloa Leijonapuiston kesäkauden avajaisiin ja uusien 
leijonien vihkiäisiin. Pienempien lasten alueella tulee käyttöön myös uusi 
kiipeilyteline. 
Ohjelmassa mm. 
Nukketeatteri Piironginlaatikosta Kerttu ja Kille kiltti Leijona. 
Teatteri Lentävästä Lokista pelle ja jonglööri. 
Tarjoilua ja makkaran myyntiä. 
Järjestää Lions Club Uusikaupunki/Merettaret 
Lisätietoja: https://www.e-clubhouse.org/sites/uusikaupunki_merettaret/calendar.php 
 

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. 
 
 

 
 

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  
 

Isonkarin majakkasaareen pe-la 20.- 21.5. sekä 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 
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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.  

 

Linturisteily 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 :               
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.  

 
Hyljeretket Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle  
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. 
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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 
kasuunimajakkaan), ruokailun (laivassa tai Isossakarissa safaripäivästä riippuen) ja sisäänpääsyn 
majakkaan. 
 
 

 
Captain´s Makasiini Aittaranta 12, Uusikaupunki 

Tiesittehän, että livemusa on parhaimmillaan paikan päällä. Kerää porukka kasaan, tulkaa 
ajoissa varaamaan parhaat paikat eturivistä ja nauttikaa musiikista! Livemusa starttaa pe ja 
la klo 20. Keittiö on auki klo 20.30 asti ja baari palvelee ainakin keikan loppuun saakka. 
Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

Pe 20.5. Frans Harju klo 20.45 
La 21.5. Acoustic Duo Ida & Eero   
Pe 27.5. Esa Nummela La 28.5. 76 Notes 

Pakkahuoneen terassi Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.  

After work -perjantait, live musaa klo 18-21 kera hyvän ruuan ja juoman. 
Tervetuloa viihtymään! 

Pe 20.5. Rami Helle  Pe 27.5. Luca Sturniolo 

Bar m’UKI Koulukatu 2, Uusikaupunki  

Kakkupojat viihdyttää varmasti ja asenteella! Uskomattoman toimivaa humpan ja 
rockin sekoitusta soittava bilebändi pistää tanssilattian kulumaan! Liput 10 €.  

La 21.5. Kakkupojat   

La 28.5. Lehtolapset  Ensikertaa Uudessakaupungissa! 
Lehtolapset tarjoilevat uneksivaa realismia melankolissävytteisen rock-musiikin 
muodossa. Vahvat vokaalit ja hikiset bändikaverit.  
Synkeä estetiikka taipuu kuitenkin energiseksi ja tanssittavaksi live-meiningiksi. 
 

Kirsta Aittaranta 2-4, Uusikaupunki 

La 28.5. klo 19 Duo Sirtaki 
Taattua kreikkalaista musiikkia. Kreikkalainen ilta, Show & Dinner 30 €, sisältää 
noutopöydän herkut ja musiikkia koko illan. Varaa paikkasi etukäteen 
ravintolasta. https://kirsta.fi/  
 
 

 

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

PÄÄLLEPANTAVAA - Poimintoja pukuhistoriasta -näyttely avautuu 1.6. 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? Oman mielenkiintoisen 
lisänsä näyttelyyn tuovat erilaiset koristeelliset asusteet, kuten päähineet, 
kengät, käsilaukut ja päivänvarjot. 

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 
 
 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo


 

 
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.  
Toukokuun näyttely Runonkulman Galleriassa 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. 
Toukokuussa esillä k e l t a i n e n v a l o -näyttely, jossa on esillä maalauksia seuraavilta 
seuran taiteilijoilta Hiltu Sallinen, Seija Itäranta, Kyösti Hallikainen, Valto Vaalikivi, Juhani 
Vuorisalmi, Heli Sammalisto ja Auli Sormunen. Keltainen on lämmön, toivon ja auringon 
väri, joka sopii hyvin kevääseen ja lähestyvään kesään.  
Kuukauden taiteilijana näyttelytilassa esittäytyy Peter Silvendoin mustavalkoisilla 
valokuvillaan. 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. 

 

Meri ystäväni - Pentti Peuran akryylimaalauksia ti 24.5.-pe 16.6. 
"Uudenkaupungin kulttuurikeskus Crusellissa on teoksiani esillä yli 60 
maalausta. Lähes kaikki teokseni edustavat abstraktia taidetta. 
Erityispiirteenä maalauksissani on varsin usein esiintyvä meri muodossa 
tai toisessa. Meri on syvällä sielussani ja se seuraa minua, tahdoin tai en. 
Muutama vuosi sitten luovuin fotorealistisesta, naturasta kuvaustavasta ja 
siirryin abstraktiin ympäristöön. Teokseni ovat siis abstrakteja mutta silti 
jossakin määrin esittäviä. Teosteni innoittajana on ollut kauan mm. 
Uudenkaupungin pohjois-saaristo, erityisesti Lyökin alue. 
Uudenkaupungin saaristo on laaja ja monipuolinen retkeilykohde. Teen 
sinne retkiä joka kesä ja viihdyn aina merimaisemassa, sillä olen myös 
innokas vapaa-ajankalastaja." 
Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 24.5.2022 klo 14! 
Taiteilija Pentti Peura on esittelemässä töitään: 
ti 24.05. klo 10-18, pe 27.05, pe 3.6. ja pe 10.6. klo 10-16 sekä purkupäivänä to 16.06. klo 10-16. 

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. 

 

 
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: Ke 25.5.    11.00-17.30 

To 26.5.    Suljettu 
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 
 

Kesäuimakoulut uimahallilla ma 30.5.-pe 3.6. 
Koulupolku 5, Uusikaupunki. Ryhmiin otetaan 10 lasta/ryhmä. 
Alkeisuimakouluun ei ole uimataitovaatimusta. 
Alkeisjatkouimakoulun uimataitovaatimus on 10 metriä ja 
suoritusuimakouluun 25 metriä uintia ilman apuvälineitä. 
Ikäraja kaikkiin ryhmiin on viisi (5) vuotta, täyttänyt ennen uimakoulun 
alkua. 
Uimakouluajat ovat allasaikoja ja alkeisuimakouluissa huoltajan tulee 
saattaa ja hakea lapsi altailta. 
Uimakoulun hinta on 40 €/hlö/ryhmä. 
Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa 11.5. klo 10.00 Vellon kautta 
vello.fi/nuoriso-ja-liikuntapalvelut 
11.30-12.30 alkeisuimakoulu  
12.30-13.30 alkeisuimakoulu 
13.30-14.30 suoritusuimakoulu  
17.00-18.00 alkeisuimakoulu  
18.00-19.00 alkeisjatkouimakoulu 
Lisätietoja: uimaopettaja@uusikaupunki.fi  tai puh. 040 357 5405 
 
 

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 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta
http://vello.fi/nuoriso-ja-liikuntapalvelut?fbclid=IwAR1iCToWGmRjuFzGooWWyXyA4_Oc_GtH4eUR9k7fZfRZ_l5RwaSAXU-3cN8
mailto:uimaopettaja@uusikaupunki.fi


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. 
Saunan lämmitys pyritään ajoittamaan niin että sauna on lämmin klo 18 alk. 

Sauna sijaitsee makeanveden altaan rannalla Haimiossa. Sauna on tilava ja 
antaa hyvät löylyt! Takkatupa on viihtyisä. Uudelta laiturilta on mukava pulahtaa 
veteen, kahlatakin voi halutessaan. Ranta on matala, joten sopii hyvin lastenkin 
polskutteluun. Pukuhuoneita on käytössä kahdet sekä naisille että miehille. 
Mukaan voi halutessaan uintivarusteiden lisäksi varata juomista ja evästä. 
Rannasta löytyy myös grillipaikka. Tullaan paikalle vain terveenä ja huolehditaan 
hyvästä käsihygieniasta! Järjestää Vakka-Suomen Latu. 
https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu. 

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/ 

https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/
https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/hiun_luontopolku_pohja3.png
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.  

 

 

 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. 

https://frisbeegolfliitto.fi/aloittelijat/etiketti/
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
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/


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 

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


 


