
 

Tapahtumia 

 
 

Myllytonttu lähtee avaruuteen seikkailuretket ti 5.7. ja to 7.7. klo 11-12 
Kokoontuminen Vaakahuoneen edustalle, Rauhankatu 10 (matkailutoimiston sisäpiha). 
Tarinan on kirjoittanut ja seikkailuttajana Myllymuori Kerttu Aaltonen. Musiikin sävellys Päivi Kurkilahti. 
Myllymuori on kuullut, että viime aikoina avaruus-matkailusta on tullut maailmalla hitti. Mutta miten 

avaruuteen pääsee? 
Myllytontun mielestä avaruuteen pääsee parhaiten läpäisemällä vain astronauttien 
testit ja rakentamalla hienon avaruusaluksen. Testit eivät tosin ole ihan helppoja, 
mutta niistä selviydytään yhdessä pähkäilemällä. Tarvitaan myös monipuolinen 
mittauslaite mittaamaan kuulennolle lähtevien yhteispainon.  
Raketin voi valmistaa porukalla. Siihen kannattaa askarrella monta nappulaa ja 
vipstaakia sekä luukkuja tähtien katselemiseen. 
Hauska uusi seikkailuretki työpajoineen vie tarinasta toiseen musiikin, leikin ja pienten 
tehtävien avulla. Reitti kuljetaan jalan Uudenkaupungin idyllisten puutalojen katveessa 
nähtävyyksiä katsellen. Seikkailuun on sävelletty oma avaruusmusiikki. 
Koko perheen avaruusretket toteutetaan yhdessä Uudenkaupungin Vanhat Talot ry:n 
ja matkailutoimiston kanssa. Alle kouluikäisten on hyvä liikkua oman aikuisen 

seurassa ja pienimmille mukaan rattaat.   
Liput 10 €/hlö, perhelippu 35 € (sis. 4 henkilöä samasta taloudesta), sylivauvat maksutta. 
Osta liput verkosta: doerz.com/visituusikaupunki 
Tiedustelut Uudenkaupungin matkailutoimisto puh. 050 420 5333.  
Lisätietoja: kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com tai puh. 044 282 8151 
http://www.piironginlaatikko.com 

 

https://fi.doerz.com/uusikaupunki/myllymuori-seikkailuretket?list_id=43
mailto:kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com
http://www.piironginlaatikko.com/


Taidetalo Pilvilinna avoinna ti, ke, to ja la klo 14-18 
Hiuntie 212, Uusikaupunki. Avoinna 13.8. asti. 
Kesän suosituin matkailukohde Uudessakaupungissa – 
Taidetalo Pilvilinna 10 v. Huumoria, iloisia värejä, naivistista 
taidetta, ruusujen tuoksua ja kauniita merellisiä näkymiä – sitä 
kaikkea on Pilvilinna. Pilvilinnan seinät, lattiat ja katot on 
maalattu täyteen niin talon sisä- kuin ulkopuoleltakin. Taiteilija 
Raija Nokkalan maalausten myyntinäyttelyt ja humoristiset 
veistokset päärakennuksessa, taidepolulla ja piharakennuk-
sissa tuovat katsojilleen iloa ja hyvää mieltä. Puutarhaan on 
talon isännän toimesta noussut yli sadan ruusun rosario. Kesän 
aikana vuorotellen kukoistavat ruusulajit tuovat väriloistoa ja 
kukkien tuoksua. Pitsimökki ja vuosittain vaihtuvat taidenäyttelyt, tunnelmallinen taidepolku metsässä, 
kahviterassi meren rannassa, herkkupöytä ja Pilvilinnan omia tuotteita esittelevä korttipuoti takaavat, että 
pilvilinna jää matkailijan mieleen harvinaislaatuisena elämyksenä. 
Pilvilinna sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta Hiun-Lepäisten suunassa, 
kaupungin uimarannan vieressä. Se sopii mainiosti koko perheenkohteeksi. Meren rannalla omassa 
kalustetussa kaksiossaan asustelee Paplo-pupu. Herkutteluhetki terassilla merinäkymiä ihaillen kruunaa 
päivän ainutlaatuisessa Pilvilinnassa. www.taidetalopilvilinna.fi 
Pääsymaksu yleisinä aukioloaikoina 5 €/hlö, 3 €/lapsi 2-10 v. VIP: Yleisinä aukioloaikoina voi ostaa myös 
10 € VIP-kortin, jolla pääsee Pilvilinnaan vapaasti kesän kaikkina yleisinä aukioloaikoina. 
 

Pihat- ja puutalokierrokset ti 5.7. klo 15 
Koe vanhojen pihojen ja puutarhojen tunnelma. Reissuilla kulkiessa näkee 
kaduilta ja porteilta kutsuvan näköisiin pihoihin. Uudenkaupungin Vanhat Talot 
ry:n järjestämillä kierroksilla on mahdollista astua porttien sisäpuolelle ja 
tutustua muutamaan viehättävään uusikaupunkilaiseen pihaan ja puutarhaan. 
Osassa opastetun reitin kohteissa ovat omistajat paikalla kertomassa talon ja 
puutarhan historiasta. Osassa pistäydytään oppaan johdolla kurkkaamassa 
pihan ihanuuksia. Puutarhakierrokseen kuuluu totta kai myös kierroksen 
lomassa nautittu iltapäiväkahvi. Kierros aikaa klo 15 ja kestää noin kaksi tuntia, iltapäiväkahvi sisältyy 
kierroksen hintaan. HUOM! Tarkista lähtöpaikat ja osta liput ennakkoon valitsemallesi päivälle. 
Seuraavat kierrokset: Ti 12.7. klo 15 ja ti 19.7. klo 15. 
Liput: http://www.doerz.com/visituusikaupunki Lisätietoja: info@uginvanhattalot.fi   
https://www.uginvanhattalot.fi 

Pop up-kahvila Café Kukonmäki ke 6.7. klo 10-18 
Merimiehenkatu 27, Uusikaupunki. Pop up-kahvila idyllisessä puutalokorttelissa. 
Tarjolla kahvia, leivonnaisia ja kevyttä lounasta. Tervetuloa!  
Kesän muut aukioloajat: to 14.7., ti 26.7. ja la-su 3.-4.9. 

 
Opastettu historiapainotteinen kävelykierros ke 6.7. klo 14-15.30 
Lähtö- ja päätepiste on Pakkahuoneen vierassataman tori, Pakkahuoneentori 2, 
Uusikaupunki. 
Museoviraston mukaan Uusikaupunki on yksi parhaiten säilyneistä empiretyylin 
puukaupungeista Suomessa. Parhaiten puutalokaupungin historiaan voi perehtyä 
auktorisoidun matkailuoppaan johdolla opastetuilla kävelykierroksilla. Opastuskierros on 
mielenkiintoinen aikamatka ja informaatiopaketti niin turisteille kuin alkuperäisille 
uusikaupunkilaisillekin. Hyvät kävelykengät jalkaan. Kävelykierroksen pituus on noin 4 km. 
Hinta: 10 €/henkilö. Liput verkosta: www.doerz.com/visituusikaupunki 

Lisätietoja: matkailu@uusikaupunki.fi 
 

Pakkahuoneen ohjelmallinen iltatori - 
mansikkakarnevaalit ke 6.7. klo 16-20 
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. Pakkahuoneen iltatoreilla nautitaan 
kesän tunnelmasta, leveistä hymyistä ja hyvästä musiikista! Lavalla Mikko 
Alatalo klo 16-19. Ihanaa iltatorikesää! 

http://www.taidetalopilvilinna.fi/
http://www.doerz.com/visituusikaupunki
mailto:info@uginvanhattalot.fi
https://www.uginvanhattalot.fi/
http://www.doerz.com/visituusikaupunki
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi


Toivotamme kaikki tervetulleiksi iltatoreille myymään! 
Myyntipaikanhinta 10 €/2 m x 2 m, lapset 5 €/2 m x 2 m. Myyntipaikkoja ei varata etukäteen, paikat 
täytetään saapumisjärjestyksessä. Pakkahuoneen henkilökunta käy ohjelman alkaessa keräämässä 
paikkamaksut. Huomioithan, että autojen ajaminen uusitulle ranta-alueelle on ehdottomasti kielletty.  

TuplaUrkuVartti, heinäkuussa to 7.7. klo 12 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki. 
Puolituntia urkumusiikkia historiallisilla Marcussen & Sohn -uruilla torstaisin klo 12. 
7.7. Pilvi Listo        14.7. Anna Putkiranta 
https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tule-mukaan/musiikki/musiikkityon-tapaht… 
 

 

Toimintatorstai - Muksutorstai Rauhanpuistossa 7.7. klo 17-19 
Muksutorstai tarjoaa pientä aktiviteettia perheen pienimmille. Päivi Kurkilahti 
aloittaa heti klo 17:00 lapsille suunnatulla muskarilla, jossa he pääsevät 
tutustumaan monipuolisesti musiikkiin soittaen, laulaen, liikkuen ja leikkien 
musiikin kanssa. Rauhanpuistosta löytyy myös erilaisia pihapelejä joita jokainen 
iästä riippumatta voi tulla pelaamaan.  
Toimintatorstai on kesän ajan pidettävä uusi tapahtuma keskustan alueella. 
Torstait tulevat olemaan täynnä hulinaa ja vilinää, kun ohjelmaa järjestetään 
kaiken ikäisille. Ohjelman ohella voit myös poiketa kaupunkimme lukuisissa 
hyvin palvelevissa kivijalkaliikkeissä.  
Tervetuloa viihtymään! 

Männäisten tori pe 8.7. klo 16-19 
Pankkitie 2, Kalanti. Tervetuloa kesätorille! Torimyyntiä, katukeittiö, arpajaiset, joissa 
jokainen arpa voittaa. Musiikista vastaa Uudessakaupungissa mökkeilevä Jussi 
Lammela. Tule ostoksille ja nauttimaan torin tunnelmasta! Tule myymään Männäisten 
torille! Torilla on perjantaisin mutkaton ja hyvä tunnelma. Varaa nyt myyntipaikkasi, p. 
0500 717 150/ Terttu Lundelin. Lisätietoja: https://mannaistentori.fi/ 

Muksutori – Tul toril -teematori la 9.7. klo 10-14 
Lapsille suunnatulla torilla on luvassa musiikkia sekä pientä aktiviteettia perheen 
pienimmille. Muksutorin aloittaa Myllymuori klo 10:30 pienellä mukaansatempaavalla 
musiikkihetkellä. Tämän jälkeen lapset pääsevät osallistumaan maalauspajaan klo 
11-12, jossa kymmenen ensimmäistä pääsee tuunaamaan puisesta tuolista oman 
näköisen. Voit myös tuoda oman tuolin maalattavaksi. Lapsille ja lapsenmielisille on 
tiedossa MLL:n autorata, piirtämistä, värittämistä, katuliiduilla taiteilua ja 
vesipyssyillä leikkimistä.  
Muutokset mahdollisia. 
Suositut ja palkitutkin ohjelmalliset toritapahtumat viihdyttävät kaikenikäisiä kesälauantaisin. 
Myyjät ja tuote-esittelijät sekä yhdistyksen, seuran tai järjestön edustajat ovat tervetulleita torille 
esittelemään toimintaansa. Tervetuloa! 
 
 

Jazzia, ruokaa, viiniä -tapahtuma Pakkahuoneella la 9.7. klo 11-18 
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. 
Lauantaina 9.7. kello 11-18 Pakkahuoneen torilta löytyy pop up 
ravintola ja viinibaari.Kutsumme teidät nauttimaan hyvästä ruoasta, 
siihen sopivasta viinistä. Lavalle nousee ainutlaatuinen Sami 
Saari. Pop Up ravintola ja viinibaari Pakkahuoneella. 
Nauti kolmen ruokalajin menupaketti viineineen tai maistele 
yksittäisiä viinejä. Voit varata pöydän ennakkoon Pakkahuoneelta 
p. 044 712 3500. 
Mitä mainioin syy suunnata Uuteenkaupunkiin! 
http://www.karilla.fi 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/tuplaurkuvartti#collapse1-date
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/tuplaurkuvartti#collapse1-date
https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tule-mukaan/musiikki/musiikkityon-tapaht…
https://mannaistentori.fi/
http://www.karilla.fi/


Nopperlan Antiikkimarkkinat pe 9.7. – su 10.7. klo 11-17 
Antiikki-Taide Klaara, Nopperlantie 1, Lokalahti. 
Nopperlan Antiikkimarkkinat tarjoaa monenlaista ihasteltavaa ja ostettavaa. 
Avoinna la ja su klo 10-17. 
Antiikkia & Vintage • Keräily & Taide • Rompetori • Työnäytöksiä 
Buffetti ja paljon muuta! 
Liput: 5 €, sotaveteraanit ja alle 15 v. ilmaiseksi 
Lämpimästi tervetuloa! 
Lisätietoja: https://www.facebook.com/antiikkitaideklaara 

 
Pyhämaan Luodolla tuulee -tapahtuma la 9.-su 10.7. 
”Luodolla tuulee” on iloinen, lämminhenkinen ja yhteisöllinen 
tapahtuma, jolle on tyypillistä, että yleisö pääsee itse osallistumaan 
moneen ohjelmanumeroon. 
Tapahtumamme on osoitus Pyhämaan yhteis- ja talkoohengestä. Se 
on myös hyvä tilaisuus tavata paljon vanhoja ja uusia ystäviä. 
Ohjelmassa mm. 
Lauantaina 9.7.  
klo 10 Telakanranta, tapahtuma-alue avautuu 
Ilmoittautuminen lasten onkikisaan alkaa, kisa alkaa klo 10.45 
Pirtin Parasta ikinä-kalakeittoa, kahvia, kastamista ja lettuja 
n. klo 11.10 Duo Iiris & Päivi esiintyy 
n. klo 13.25 Vuoden 2022 Pyhämaalaisen julkistaminen 
klo 13.30 Arpajaisten arvonta 
klo 15.00 Avioliittosimulaattori kesäteatteri, NS-talolla 
Illalla karaoke Pirtissä 
Sunnuntaina 10.7.  
Klo 10 Jumalanpalvelus Uhrikirkossa 
Klo 11-19.30 Käsityönäyttely NS-talolla 
Tarkempi päiväkohteinen ohjelma: https://pyhamaa.fi/pyhamaan-tapahtumat/luodolla-tuulee/ 
Lisätietoja: kari.aalto@saaristonit.fi tai puh. 0456519941. 
 
 

Annen Piha-Kirppis su 10.7. klo 12-15 
Urholantie 28, Tammio, Uusikaupunki. Piha o viäl hiljane... tääl o perinteise kirppari markkina. 
Tulkka myymä, paik o ilmane. Tai ostama... Tai muute vaa aikkatas kuluttama. Mä myy kaffet ja 
jotta kastamist, ja makkara. Lisätietoja: kuusistoska@gmail.com tai puh. 044 5382249. 
 

 

Santtiorannassa tapahtuu 
Santtioranta Camping, Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. 
Puh. 041 3144 890  santtioranta@karilla.fi  www.karilla.fi/santtioranta  

Ma 4.7. Lasten leikkipäivä, ohjelmaa lapsille klo 14-18. 
Ti 5.7. klo 14.30 Iltapäivätee ja pianossa Nuppu. 
La 9.7. klo 17-20 Grilli kuumana, livemusiikista vastaa Tomi Paldanius. 
 

 

 

https://www.facebook.com/antiikkitaideklaara
mailto:kari.aalto@saaristonit.fi
mailto:kuusistoska@gmail.com
mailto:santtioranta@karilla.fi
http://www.karilla.fi/santtioranta


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

Ke, to, pe, la ja su 28.8. asti  
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.  

Sightseeing-risteily heinäkuussa perjantaisin M/S Kertulla 
(pe 8.7. ei risteilyä) 15.7., 22.7. ja 29.7. klo 18-20  
Kertun lähtölaituri on kaupungin vierassatamassa "Pakkahuoneen takana", Pakkahuoneenkuja 2. 
Kesäinen Uusikaupunki merellä nautittuna.Keskikesän perjantai-illat Kerttu on 
sisäsaariston sightseeing-liikenteessä. Kaksi tuntia kestävillä opastetulla ilta-
risteilyillä pääset nauttimaan meritunnelmasta, hauskasta ohjelmasta sekä 
Kertun kesäisestä tarjoilusta. Aluksella on täydet anniskeluoikeudet. 
Liput laivasta: aikuiset 20 € ja lapset (4-12 v.) 10 €. 
Lisätietoja: info@isokari.fi tai puh. 040 1866 350. 
 
 
 

Ravintoloiden ohjelmaa 
Bistro Bay Aittaranta 10, Uusikaupunki 

Bistron terassilla fiilistellään loistavan live-musiikin tahdissa joka keskiviikko 21:30 alkaen. 
BB-liveilloissa soi musiikki jazz/soul/blues -teemalla. 

Ke 6.7. klo 21.30 Senda 
 

Captain´s Makasiini Aittaranta 12, Uusikaupunki 

Tiesittehän, että livemusa on parhaillaan paikan päällä. Kerää porukka kasaan, tulkaa 
ajoissa varaamaan parhaat paikat eturivistä ja nauttikaa musiikista! Livemusa starttaa to 
klo 19, pe ja la klo 20. Keittiö on auki klo 20.30 asti ja baari palvelee ainakin keikan 
loppuun saakka. Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

Ke 6.7. Epi ja Criss klo 19  To 7.7. Kalle ja Susanna klo 19      
Pe 8.7. Tuomas Salminen klo 20 La 9.7. Markus Salo klo 20              
Su 3.7. Päivä Matinet Jukitsu klo 13 

 

https://www.isokari.fi/sijainti-ja-yhteystiedot/uudenkaupungin-vierassatama/
mailto:info@isokari.fi
https://www.mskerttu.fi/
https://www.isokari.fi/opastukset/
https://www.isokari.fi/majakka/
https://www.isokari.fi/linnut/
mailto:info@isokari.fi


Yhteislaulua Pookin Paratiisissa, Gasthaus Pooki Ylinenkatu 21, Uusikaupunki. 
Tervetuloa torstaisin klo 18-20 Pookin vehreään paratiisiin laulamaan tuttuja ja rakkaita 

lauluja duomme johdattamana.  Sateen sattuessa lauletaan tunnelmallisessa liiterissä. 
Pihagrilli avoinna musiikki-iltana ja menu loihdittuna teeman mukaisesti. Nähdään 
Pookissa! 

To 7.7. Merellisiä lauluja.    To 14.7. Valssin pyörteissä tangon tahtiin 
 

Pakkahuoneen terassi Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.  

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

Pe 8.7. Duo Ida & Eero 
 

Ravintola Hamingway´s Aittaranta 8, Uusikaupunki 

La 9.7. Rokki-iltamat klo 18 alkaen - King Drape's 
Eli kuinkas paljon rokahtavia autoja mahtuu Uudenkaupungin rantaan. Vallataan 
ranta.  
 

 
 

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.  

PÄÄLLEPANTAVAA - Poimintoja pukuhistoriasta -näyttely. Päivittäin mietimme mitä päällepantavaa 
valitsisimme vaatekaapistamme. Tai sitten “panemme päälle” mitä sattuu olemaan saatavilla. Pukeutua 
täytyy, ja saa, niin arkeen, juhlaan kuin työhönkin. 
Ihminen on pukeutunut aina, vaikka vaatteet ovatkin muuttaneet muotoaan aikojen saatossa. 

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


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 
 

Pikkumuseot; Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo, ovat avoinna  
7.8. asti klo 12-15. Museon aukioloaikoina vapaa pääsy. 

Luotsimuseo 
Mäyhälänkatu 2B, Uusikaupunki. Vallimäen rinteellä sijaitseva entinen 
Uudenkaupungin luotsiasema on toiminut luotsien ammatista kertovana pienenä 
kesämuseona tänä kesänä jo 50 vuotta. Kahden huoneen rakennuksessa on 
esillä luotsiaseman alkuperäistä esineistöä ja tietoa luotsien vaativasta ammatista. 

Merimiehenkotimuseo 
Myllykatu 20, Uusikaupunki. Merimiehenkotimuseo sijaitsee Myllymäen 
laidalla rakennuksessa, joka on yksi Uudenkaupungin vanhimmista säilyneistä 
asuinrakennuksista. Talo lienee rakennettu 1770-luvulla. Pieni talo on sisustettu 
kuvaamaan 1900-luvun alun uusikaupunkilaisen merimiesperheen kotia. 
Kesällä voit pihamaalla pestä mm. pyykkiä entisajan menetelmin tai vaikka 
kävellä puujaloilla. Sisätiloissa voit leikkiä vaikka salapoliisia! 
 

Uudenkaupungin Automuseo 

Autotehtaankatu 11. Avoinna joka päivä klo 10-18. 
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 

Bonk-museo ja Lasten Keksimö 
Siltakatu 2. Avoinna: 8.8. asti joka päivä klo 10-18.  
Et löydä lumovoimaisempaa tutustumiskohdetta kuin Bonk-museo, joka tarjoaa 
mahdollisuuden tutkia valtavan Bonk Business Inc. teollisuus- imperiumin taustoja. 
Avaa siis ovi hämmästyttävään ja villiin Bonkin maailmaan.  
Bonk on hullunkurinen fantasiatuote, joka juontaa juurensa kuvataiteilija Alvar 
Gullichsenin ideasta. Oy Bonk AB on kuvitteellinen perheyhtiö, jonka ympärille on 
kehittynyt kokonainen historia ja jonka nimissä on tehty jos jonkinlaisia keksintöjä. 
Bonkin perhe tunnetaan mm. ”piristävästä anjovispohjaisesta höysteestä” ja 
”jättiläisanjovisten liikehtiessä syntyneestä dynamoefektistä”. Kesällä Bonkin Lasten 
Keksimössä voivat perheen pienimmät suunnitella ja rakentaa oman Bonk-koneen. 
Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset (4-12 v.), 8 €/eläkeläiset, opiskelijat. 
Yksittäisen lipun hintaan yleisinä aukioloaikoina kuuluu noin 20 min. opastus. www.bonkcentre.fi 
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Kirkot 

Vanha kirkko, Alinenkatu 44. Holvikattoinen harmaakivikirkko vuodelta 1629 on 

keskusta-alueen vanhin rakennus. Vanha hautausmaa ja sankarihaudat. 
Avoinna: 7.8. asti ke-la klo 11-17, su klo 12-16 (ei 25.-26.6.). Muulloin sopimuksesta. 

Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki. Arkkitehti Georg Theodor von Chiewitzin 

suunnittelema goottilaistyylinen punatiilikirkko. Rakennettu vuosina 1858–1863. Urkuvartit 
kirkossa torstaisin 7.7. ja 14.7. aina klo 12. Vapaa pääsy.  
Avoinna muulloin sopimuksen mukaan ke-su puh. 044 3635 497. 

Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. Pyhän Olavin harmaakivikirkko on 

rakennettu 1300-luvun lopulla. Avoinna: 7.8. asti ke-la klo 11-17, su klo 12-16 (ei 25.-
26.6.). Muulloin sopimuksesta. 
Kirkon aukioloaikoina asehuoneessa toimii kahvila, vapaaehtoinen maksu menee lähetyksen hyväksi.

Pyhämaan kirkot avoinna: 7.8. asti ke-la klo 11-17, su klo 12-16. 

Pyhämaan Uhrikirkko 
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. Harvinaislaatuinen puukirkko on rakennettu 1642-
1650. Maalaukset peittävät kokonaan kirkon katon ja sisäseinät. 

Pyhämaan uusi kirkko 
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. Harmaakivikirkko vuodelta 1804, Uhrikirkon 
vieressä. Alttaritaulu on Arvid Liljelundin maalaama. 

 
Tutustu monipuolisiin näyttelyihimme  

 
Uudenkaupungin Merikeskus – Kotien kätköistä -näyttely 14.8. asti ti-su klo 11-18 
Pakkahuoneentori, Uusikaupunki. Pakkahuoneentorilla, entisessä Vason 
myllyssä sijaitsee Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen ylläpitämä 
Uudenkaupungin Merikeskus -näyttelytila. Tilassa on esillä monenlaista 
merihistoriallista nähtävää. Tänä kesänä esillä on näyttely ”Kotien kätköistä”, 
johon on kerätty runsaasti mielenkiintoista merellistä katsottavaa. Esillä on 
mm. laivatauluja, laivojen pienoismalleja ja puolimalleja, pullolaivoja, 
merimiesten tuomia tuliaisia, navigointivälineitä, laivalyhtyjä ja -lamppuja, 
posliinisia laivakoiria ja paljon muuta. Esillä on myös taiteilija TH Norlingin 
taidenäyttely sekä perusnäyttelyssä esillä olevat suurikokoinen Warma-laivan 
pienoismalli, venemoottorit jne. Merikeskuksessa on myös runsas 
Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen myyntipiste. Näyttelyyn on vapaa pääsy.  
http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 

Pakkahuoneen kahvion näyttelytila 
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. Kahvila on avoinna joka päivä klo 8-22. 
Sonja Kurjen näyttely 20.6.-17.7. 
https://karilla.fi/tapahtumat/ 

 

Runokulman Galleriassa  
Maria Kajanki – Minuun maalattua näyttely 23.7. asti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe 11-17 ja la 11-15.  
(Suljettuna la 9.7.) Kesänäyttelymme Maria Kajankin Minuun maalattua -näyttely 23.7. 
asti. Galleriaan on vapaa pääsy.Tervetuloa! 
Kuva: Kultaisesta maasta kasvaneet.  http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 
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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. 
Studiossa on esillä pysyvästi taidelainaamon teoksia. 
Heinäkuun kuukauden taiteilijana esittäytyy taidegraafikko Tiina Kuusikoski. Tiina 
Kuusikoskelta on esillä grafiikkaa ja maalauksia. Kuvassa teos ”Kaipuu”. 
Elokuussa kuukauden taiteilijana esittäytyy Auli Sormunen. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

 

Uusi kaupunkilainen -arki on jokapäiväistä kauneutta  
- Hanna & Jari Laurikon taidenäyttely 10.7. asti 
Kulttuurikeskus Cruselli Liljelund-halli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  
Näyttely avoinna ma-ke klo 10-16, to 10-18 ja pe 10-16.  
Maalauksia ja valokuvia. ”Värien loistoa veden muovaamana ja kameran 
kautta kuvattua paikallista elämää, saaristoa ja tanssin liikettä.” 
JARI LAURIKKO, s. 1958, on toiminut yli 40 vuotta lehtikuvaajana Turun 
Sanomissa. Työn ohessa hän on kuvannut tanssia, ihmiskehoa, liikettä sekä 
ns. katukuvausta havainnoimalla arkista ympäristöä. Kamera kulkee hänellä koko ajan mukana; ”Koskaan 
ei tiedä mitä mielenkiintoista vastaan tulee”, on hänen mottonsa. 
HANNA LAURIKKO, s. 1964, on toiminut graafikko-kuvittajana yli 20 vuotta markkinoinnin ja median 
palveluksessa. Piirtäminen, akvarellimaalaus sekä abstraktit akryylimaalaukset ovat olleet hyvää ja 
luovuutta kehittävää vastapainoa tietokoneella työskentelyyn. Aiheet löytyvät Hannallakin arkisista 
ympäristöä havainnoimalla, luonnossa liikkumisesta ja saaristosta. ”Tärkein tarina ja sanottavani on 
viivassa tai pensselin jäljessä. Se ilmaisee herkästi tekijän tunnetta. Se joko herättää kuvan eloon tai 
sammuttaa sen liian jähmeänä.” Lisätietoja: 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. 
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Kesäteatteri 

Lentävän Lokki  

Suukarintie 2, sisätilassa. Kaupunginlahden rannalla,  
Pakkahuoneen vierassatamasta merelle päin. Katettu ja ilmastoitu tila. 

”Neito kulkee vetten päällä” -esitys ke 6.7. klo 19 
Ti 5.7. (PERUTTU sairaustapauksen vuoksi) 
Eeva Joenpellon romaanin mukaan dramatisoinut Hanna Ojala. 
Ohjaus Raija ja Pentti Nokkala 
Rooleissa: Tiina Erälinna, Emmi, Mickelson, Heini Aaltonen, Fanny Salomaa, 
Marjatta Santa, Seppo Kylander, Timo Turunen, Pentti Väisänen ja Pentti Nokkala. 
Alma, tyttärensä Helmi ja Puntin emäntä ovat rajuja, komeita ja kohtuuttomia naisia, jotka puskevat läpi 
harmaan kiven ja pitävät päänsä pinnalla. Alma raataa umpeen velkaa ja ajaa takaa kunniaa. Helmi 
heitetään maailmalle niukin eväin, mutta sisäinen palo ja villi mielikuvitus kantavat. 
Ympärillä on 1900-luvun alun Suomi: tilalliset, talolliset ja tuoreet tehtaalaiset, sekä muut oman onnensa 
sitkeät sepät. Eeva Joenpellon läpimurtoteos katsoo henkilöitään rehellisesti, ronskisti, mutta samalla 
hellästi ja tuomitsematta. Käänteet ovat hurjia. 
Uudessa näyttämöversiossa on oman aikamme syke. Se antaa tilaa myös kirjailijan vinolle huumorille. 
Rikas, vivahteikas kieli rehottaa, laajan yleisön rakastama kirja saa arvoisensa raikkaan tulkinnan. 
Näytösajat: ke 6.7., ti 12.7., ke 13.7., ti 26.7., ke 27.7., ti 2.8., ke 3.8., ti 9.8. ja ke 10.8. 
Kaikki näytökset alkavat klo 19.00. Puffetti ennen esitystä ja väliajalla. 
Liput: 20 €/18 € (eläkeläinen, opiskelija, ryhmät). 
Lippuvaraukset ja -myynti: 
Uudenkaupungin matkailutoimisto, Rauhankatu 10, puh. 050 420 5425, 050 420 5333. 

 
 

Pyhämaan Suviteatteri 
Avioliittosimulaattori 
Pyhämaantie 1076, Pyhämaa. Esitykset Pyhämaan 
Nuorisoseurantalon katetulla ulkonäyttämöllä 3.7. – 24.7.2022 
Näytökset:.  
Ti 5.7. klo 19, to 7.7. klo 19, la 9.7. klo 15 ja su 10.7. klo 18 
Ti 12.7. klo 19, to 14.7. klo 19, la 16.7. klo 15 ja su 17.7. klo 18 
Ti 19.7. klo 19, ke 20.7. klo 19, to 21.7. klo 19, la 23.7. klo 15 ja su 24.7. klo 18  
Rakkausko voittaa kaiken? Entä kulttuurierot, sulkeutuneen setämiehen ja anoppivainajan? 
Aino Saastamoinen on varsin tavallinen nuori pohjoiskarjalaisnainen: vauhdikas, vilkas ja vaikea hiljentää. 
Salamarakastuminen vie hänet kuitenkin pois mukavuusalueeltaan. Varsinaissuomalainen poikaystävä 
Jussi vaikuttaa vielä suhteellisen normaalilta olennolta, mutta tämän kotipuolessa Aino joutuu kohtaamaan 
aivan uudenlaisen kulttuuripiirin eikä yhteentörmäyksiltä voida välttyä. Alkaa kuukauden mittainen Suomen 
ylittävän avioliiton simulointi. Monet vaihtelevat vaiheet ratkaisevat, onko lopulta kaikki taas hyvin ja 
päätyykö epäsuhtainen suhde oikeasti alttarille asti.  
Alkuperäisteksti: Veera Nieminen Dramatisointi: Tommi Auvinen ja Seija Holma 
Ohjaus ja sovitus: Teemu Sjöblom 
Rooleissa: Sophie Türtscher, Matias Kummila, Mika Sjöblom, Lea Myllymäki, Lasse Marttila, Antero 
Rapakko, Maiju Friberg, Mimmi Marttila ja Kirsi Koponen. 
Tuotanto: Pyhämaan Nuorisoseuran näyttämö. Tekstin tekijänoikeuksia valvoo Näytelmäkulma. 
Tiedustelut, varaukset ja ryhmämyynti: puh. 0440 345 675, suviteatterivaraukset@gmail.com 
Liput ovelta 17 €/8,50 €. Ryhmäliput (yli 15 henk.) 15 €/7 €.  
Seuraa tiedotusta teattereiden verkkosivuilla ja somekanavissa. http://teatteri.pyhamaa.fi/ 
Alle seitsemänvuotiaat lapset pääsevät aikuisen seurassa katsomoon ilmaiseksi. 
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Liikuntaa 
Nurmikko Zumba keskiviikkoisin klo 19-20 
Sorvakon rantanurmi, Pakkahuonetta vastapäätä oleva nurmikkokenttä. Hyvä hiki & hyvä mieli & 
lattareita & aurinkoa - Zumba. Tervetuloa mukaan. Jumppa on maksullinen. Sateella tanssimme Ellenin 
salissa, Ainonkuja 5. Liikunta ja hyvinvointi Oy Elleni. Lisätietoja http://www.elleni.fi ja ohjaajana Johanna 
Harikkala-Nurmi 050 5643374, jharikkala@hotmail.com 
 

Satya joogan tapahtumia 
Vetäjänä RYT200-Joogaopettaja Satu Ajanko, satu.ajanko@satya.fi  http://www.satyajooga.fi 
Sateella tunti peruuntuu. Tunnin peruuntumisesta ilmoitetaan Satya joogan facebookin ja instagramin 
stooreissa. Kertamaksu 10 € (käteisellä tai pankkikortilla) ennen tunnin alkua, voit maksaa myös epassi, 
edenred, eazybreak tai Smartum liikuntaeduilla. 
 

Puistojoogaa Myllymäellä heinäkuussa su klo 18 -19 
Myllymäen puistojooga, Myllyrinne 3, Uusikaupunki. 
Satya jooga järjestää puistojoogaa Myllymäen puistossa, vesitornin hiekka-
alueelta löydät joogapaikalle. Tule aistimaan luonnon rentouttava vaikutus 
joogatessa, luonto joogasalina, maa lattiana, taivas kattona ja linnunlaulu, puiden 
humina taustamusiikkina. Oma juomapullo ja jumppa/joogamatto mukaan. Viltin 
voi ottaa loppurentoutukseen. Lämpimällä säällä joogataan paljain jaloin. Suositellaan kerrospukeutumista 
sään mukaan. 

Beach joogaa Santtiorannassa keskiviikkoisin klo 9-10 
Santtioranta camping, Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. 
Mikä ihana tapa aloittaa uusi päivä Beach joogalla. Tuntea merituuli ja auringon 
säteet iholla, kuunnella aaltojen rentouttavaa kohinaa, tuntea hiekka varpaiden alla, 
lempeä liike koko kehossa. Tämän jälkeen ei voi tulla kuin hyvä päivä! Joogassa 
tehdään hengitysharjoituksia, kehonhallintaa, venyttäviä ja avaavia liikkeitä. Liikkeitä 
tehdään välillä kehonpainolla staattisemmin ja välillä flowmaisesti edeten. Tarvitset 
alustan, jumppa/joogamaton, pyyhkeen tai viltin mukaan, vesipullon ja vaatetus sään 
mukaan. Joogan jälkeen voit jäädä rannalle ja pulahtaa uimaan. Beach jooga on 
tarkoitettu kaikille, leirintäalueen asiakkaille, turisteille, mökkiläisille ja kaupunkilaisille. 
Lämpimästi tervetuloa joogaan merenrannalle. 
 

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/ 

Haimion vapaasaunan suviuintia päivittäin klo 9-22 
Haimio/Vapaasauna, Haimiontie 351, Uusikaupunki. Haimioon on 
matkaa noin 14 km Uudenkaupungin keskustasta. Suviuintia 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. 
Lisätietoja: Antti Luotonen puh. 0400 932 338. 
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Käätyjärven kuntokävely 15.6.-31.8.  
On aika taas hieman lähteä kuntoilemaan sekä nauttimaan hyvistä 
maisemista. Hakametsän Asukasyhdistyksen perinteinen kaikille avoin, 
kesä - elokuun kestävä kävelykisa on starttaava taas. Kierroksen pituus 
on n. 1,6 kilometriä. Merkkaa suorituksesi, kun olet kierroksen kiertänyt, 
kierroksia voi tehdä niin monta kuin vain jaksaa, suoritukset merkitään 
Käätyjärven leikkipuiston läheisyydessä olevan postilaatikon sisällä 
olevaan vihkoon. Käätyjärven kaunis maisema luo nautinnollisen hetken 
ulkoiluun ja reipas liikunta antaa voimia parempaan elämään. Kävelykisa 
on kaikille avoin, joten lähde mukaan ja nauti kesästä. Ajatus on, että reitillä kaikki voisivat olla ystäviä ja 
pieni hymy sekä tervehdys voisi olla siivittämässä matkaamme, toisi läheistä yhdessä tekemisen iloa. 
https://fb.me/e/3U5OCZuFB 
 

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. 

Kasarmilahden esteetön luontolava 
Kasarminlahdentie 8, Uusikaupunki (esteettömän reitin lähtöpiste), jossa 
isompi pysäköintialue. Esteetön luontolava tarjoaa mahdollisuuden päästä 
turvallisessa ympäristössä metsään ja veden tuntumaan seuraamaan luontoa. 
Kasarminlahden alue on linnustoltaan rikas ja toimii myös muuttolintujen 
levähdyspaikkana. Kasarminlahti sijaitsee vain vajaan kahden kilometrin päässä 
kaupungin torilta. Esteetön luontolava tarjoaa hienot näkymät Kasarminlahdelle 
ja rantaniityille. Palvelut esteettömällä osuudella: luontolava, esteetön 

kompostikäymälä, levähdyspenkkejä. Esteettömän osuuden lisäksi lintulavalta voi jatkaa halutessaan 

vaativampaa (ei esteetön) reittiä Kasarminlahden laavulle tai Vionpuhdin nuotiopaikalle. Reitti on mäkinen 
ja kulkee osin kallion päällä.  

 
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 

https://fb.me/e/3U5OCZuFB
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/hiun_luontopolku_pohja3.png
https://d35bxc8gd0f2rw.cloudfront.net/sites/default/files/asuminen_ja_ymparisto/kaupunkisuunnittelu/img_20220516_154321.jpg


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  

 
Pyhämaan kulttuuripolku nyt mobiilioppaana 
Pyhämaan Kotiseutuyhdistys ry ja Uudenkaupungin museo ovat laatineet yhteistyössä uuden 
mobiilioppaan Pyhämaan kirkonkylän alueelta. Älylaitteella käytettävä opas esittelee Pyhämaan 

menneisyyttä kaikkiaan kahdeksan eri pysähdyspaikan avulla.  
Pyhämaan idyllinen kylämiljöö kutsuu aikamatkalle menneeseen. 
Millaista oli elämä luodolla entisaikaan? Miten kylämiljöö on 
muuttunut, vai onko se muuttunut? Oppaan avulla saa tietoa mm. 
Laihosen torpasta, Pyhämaan koulujen historiasta, kirkoista ja 
hautausmaasta, Myllynkallion mamsellimyllystä, laivanrakennuksesta 
ja kalastuksesta sekä Pyhämaan kaupoista. 
Mobiilioppaan käyttö on ilmaista ja se toimii älypuhelimella, tabletilla 
tai myös tietokoneella. Sen käyttöä varten ei tarvitse ladata erillistä 

sovellusta, vaan siihen pääsee normaalisti nettiselaimen kautta. Oppaaseen pääsee osoitteesta: 
https://tarinasoitin.fi/pyhamaa 
Aineistona on käytetty myös Pyhämaan perinnepiirin keräämiä vanhoja valokuvia. Kaikkiaan oppaassa on 
vanhoja valokuvia noin 30. 
Uudenkaupungin museolle Pyhämaan mobiiliopas on jo 12. Seinätön museo -opas. Kaikki museon 
mobiilioppaat löytyvät osoitteesta https://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo 

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.  

https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/
https://tarinasoitin.fi/pyhamaa
https://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
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
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


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 
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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 9-16.30 ja  
matkailutoimisto myös la klo 9-15.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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