
 
 
 

 
Kesäopastus Wahlbergin museotalossa tiistaisin klo 10.30  ja torstaisin klo 15.30  
Ylinenkatu 11. Opastus sisäänpääsymaksun hinnalla (aikuiset 5 €/Museokortti). 
Lisätietoja: puh. 044 351 5447  museo@uusikaupunki.fi 
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

 
Pihat- ja puutalokierros ti 9.8. klo 15 
Lähtöpaikka Uuden kirkon pääoven edestä, Rauhankatu 3  
ja kierros päättyy Vanhan kirkon kupeeseen. 
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 kestää noin kaksi tuntia, iltapäiväkahvi sisältyy 
kierroksen hintaan. Liput: http://www.doerz.com/visituusikaupunki 
Lisätietoja: info@uginvanhattalot.fi   https://www.uginvanhattalot.fi 
 

Taidetalo Pilvilinna avoinna ti, ke, to ja la klo 14-18 
Hiuntie 212, Uusikaupunki. Avoinna la 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 
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ulkopuoleltakin. Taiteilija Raija Nokkalan maalausten myyntinäyttelyt ja humoristiset veistokset 
päärakennuksessa, taidepolulla ja piharakennuksissa 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.  
Pääsymaksu yleisinä aukioloaikoina 5 €/hlö, 3 €/lapsi 2-10 v. www.taidetalopilvilinna.fi 
 

Kiveen kaiverrettuja, opastus Uudenkaupungin 
hautausmaalla, naisten tarinoita to 11.8. klo 11.00 – 12.30 
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. Liput opastukselle ostetaan Doerz-palvelua käyttäen. 
https://fi.doerz.com/uusikaupunki/kiveenkaiverrettuja  
Yhdelle opastukselle otetaan 20 henkilöä. Voit halutessasi ilmoittautua myös museon toimistoon, tällöin 
opastusmaksu maksetaan oppaalle (käteinen, tasaraha). 
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi tai puh. 044 351 5447. 
 

Toimintatorstai – Virsipiknik to 11.8. klo 17-19 
Rauhanpuisto, Alinenkatu 34. Kesän viimeinen Toimintatorstai järjestetään 11.8. 
Rauhanpuistossa klo 17-19. Luvassa on virsipiknik. Piknikillä pääset nauttimaan 
hyvistä eväistä, hauskasta seurasta sekä pääset laulamaan virsiä yhdessä Aino 
Savolaisen ja Päivi Sappisen kanssa. Tule mukaan laulamaan ja muista ottaa 
omat eväät! Toimintatorstai on kesän ajan pidettävä uusi tapahtuma keskustan 
alueella. Torstait ovat täynnä hulinaa ja vilinää, kun ohjelmaa järjestetään kaiken 
ikäisille. Ohjelman ohella voit myös poiketa kaupunkimme lukuisissa hyvin 
palvelevissa kivijalkaliikkeissä. Tervetuloa! 

Männäisten tori pe 12.8. klo 16-19 
Pankkitie 2, Kalanti. Tervetuloa kesätorille! Torimyyntiä, katukeittiö, arpajaiset, joissa 
jokainen arpa voittaa. Musiikista vastaa Mikko Itäranta. Tule ostoksille ja nauttimaan 
torin tunnelmasta! Torilla on perjantaisin mutkaton ja hyvä tunnelma. Varaa nyt 
myyntipaikkasi, p. 0500 717 150/Terttu Lundelin.  
Lisätietoja: https://mannaistentori.fi/ 
 
 

AHOI - VIRO SAAPUU POOKIIN! -tapahtuma 12.-13.8. 
Pe 12.8. klo 16-20 ja la 13.8. klo 10-20 
Ravintola Gasthaus Pooki, Ylinenkatu 21 Uusikaupunki. 

Luvassa on kunnon virolaiset markkinat – myyntipöydiltä löytyy niin virolaisia herkkuja 
kuin designia. Markkinoilta löydät mm. Woolishin upeat villatuotteet tai ensimmäistä 
kertaa Suomeen rantautuvat Cuut'in pienten koirien sisätiloihin tarkoitetut 
luksuskoirankopit tai vaikkapa gluteiinittomat luomutattarituotteet! Kahden päivän aikana 
annetaan matka- ja lukuvinkkejä ja kerrotaan virolaisesta ruoka- ja juomakulttuurista, 
johon pääsee tutustumaan myös vaikkapa käsityösiidereiden ja -oluiden maistelupruuvien 
tai Gasthaus Pookin Eesti-menun herkkujen kautta. Kävijöiden kaikkia aisteja hellitään, 
sillä tapahtuman musiikista vastaa kaikkien virolaisten lemmikki, hiidenmaalainen Helin-
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Mari Arder, joka tunnetaan bossa novan, jazzin sekä chansonien tulkkina. Tapahtumasta vastaavat Tuglas-
seura, Gasthaus Pooki ja Vakka-Suomen Viro-seura. 

OHJELMA:  
PE 12.8. 
klo 16.00 Markkinapöydät avautuvat    
klo 18.00 Käsityösiidereiden pruuvi – 30 € 
klo 20.00 Virolaisoluiden pruuvi – 25 € 
LA 13.8. 
klo 10.00 Markkinapöydät avautuvat   
klo 11.00 Matkailuvinkkejä Viroon/Anzelika Väli  
klo 11.30 Virolainen ruoka- ja juomakulttuuri/Jaana Vasama 
klo 12.00 Käsityösiidereiden pruuvi – 30 €   
klo 13.00 Virolainen kirjallisuus/kustantaja Vesa Tompuri 
klo 15.00 Virolaisoluiden pruuvi – 25 € 
klo 16.00 Matkailuvinkkejä Viroon/Anzelika Väli  
klo 17.00 Virolainen ruoka ja juomakulttuuri/Jaana Vasama 
klo 18.00 Käsityösiidereiden pruuvi – 30 € 

Helin-Mari Arder esiintyy molempina päivinä muiden ohjelmien lomassa  
Lisätietoja: jaana.vasama@tuglas.fi tai p.050 560 6328 

Puhtitori – Tul toril -teematori la 13.8. klo 10-14 
Uudenkaupungin tori. Puhtitorilla pääset laittamaan jalalla koreasti, kun Johanna 
Harikkala-Nurmi tulee pitämään toriDiscoa klo 10:30. Duo Iiris & Päivi ihastuttavat 
toriyleisöä lauluesityksillä klo 11:30 eteenpäin. Torilta löytyy myös Korihaiden piste, 
jossa pääsee heittelemään koripalloa sekä osallistumaan arvontaan. Arvonnasta 
voit voittaa liput Korihaiden matsiin. Pisteellä vierailee myös Bojan Sarcevic sekä 
mahdollisesti muita pelaajia. Korihaiden pisteen lisäksi salibandyseura Nystars myy 
torilla muurinpohjalättyjä, kahvia ja mehua. Heidän pisteeltä löytyy myös 
pujottelurata ja vetelypiste. Lapsille on tiedossa värityskuvia, pihapelejä 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. 

 

Möljä Miittinki la 13.8. klo 10-18 
Suukarintie 6, Uusikaupunki. Leppoisa harrasteajoneuvokokoontuminen merellisissä 
maisemissa Uudenkaupungin kaupunginlahden rannassa. 
Nähtävillä autoja, pyöriä, veneitä ja ym. Vapaa pääsy. 
Lisätietoja: Puh. 0500 716 015 Timo Lindström 
 

Puupaatei Pakkahuoneel la 13.8. klo 10-18 
Pakkahuoneen vierasvenesatama, Pakkahuoneen tori 2, Uusikaupunki.  
Puupaatei Pakkahuoneel on vapaamuotoinen 
puuvenenäyttely Pakkahuoneen vierassatamassa.  

Jos siis omistat puuveneen, voit tuoda sen näyttelyyn ja nähtäväksi 
Pakkiksen rantaan. Kaikki puuveneet ovat tervetulleita, oli sitten 
kyseessä soutu-, purje- tai moottorivene, kunhan rakennusmateriaali 
on puu. Veneen ei myöskään tarvitse olla näyttelykuntoinen, pinnalla 
pysyminen on tärkeintä. Vierasvenesataman alueella on päivän aikana 
monenlaista merellistä ohjelmaa ja käsityöläisiä esittelemässä ja 
myymässä tuotteitaan. 
Ohjelmassa mm.: 
- Tapahtuma alkaa klo 10 
- Laulu-Veikkojen kvartetti esittää merellisiä lauluja klo 12 
- Suomen sukellushistoriallisen yhdistyksen raskassukellusnäytös noin klo 13 
- Kapteeni Vahto & Luntreijarit esittävät merellistä musiikkia klo 14 
- Talonpoikaisvene Tacksamheten tekee charter-risteilyjä klo 11, 13 ja 15, hinta 10 €/hlö.  
Varaukset 045-2241160 tai sami@tacksamheten.fi 
- Uudenkaupungin Merihait esittelee Krista-alusta uudella Möljällä 10-14 
- Kaljaasi Olgalla lohisoppaa ja virvokkeita klo 10 alkaen 
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- Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys osallistuu tapahtumaan kahdella kohteella. Tapahtuman 
ytimessä sijaitsee Uudenkaupungin Merikeskus, jossa näyttelyn teemana "Kotien kätköistä". Merikeskus on 
avoinna klo 10-18 (vapaa pääsy). Toinen mielenkiintoinen kohde on vanha VR:n veturitalli, joka kätkee 
sisäänsä seuran omistamia, paikallista tekoa olevia puuveneitä. Veturitalli sijaitsee kaupunginlahden 
pohjukasta hieman eteenpäin ja sen osoite on Sairaalakatu (nroa ei ole/ opaskyltti risteyksessä). Veturitallin 
ovet avoinna klo 10-16 (vapaa pääsy). 
- Pakkahuoneentorilla lohisoppaa klo 11 alkaen 
- Paljon näytteilleasettajia 
Päivän juontaa Ville Laaksonen. Lisätietoja: puupaatei@gmail.com  Puh. Kim Helpiö 040 722 5567 tai 
Asmo Hällfors 040 580 8700. https://www.facebook.com/puupaatei/ 

 

 
 

 
Bigfeast BBQ-Festivaali la 13.8. ja su 14.8. klo 10-18 
Nopperlan tila, Nopperlantie 1, Uusikaupunki (Lokalahti) 
Bigfeast-festivaali on hyvää ruokaa, kylmää juomaa, ostoksia tuottajatorilta ja 
musiikkia BBQ-hengessä. Lisäksi tarjolla on koulutuksia, esitelmiä, kilpailuita, 
paikallisia ruoantuottajia, palveluntarjoajia ja yhdessäoloa koko perheen voimin. 
Alueelta löytyy myös kivaa tekemistä lapsille! KCBS:n Master tason "BIGFEAST 
CHALLENGE"-BBQ-kisan mittelöä Nopperlan tilalla. 
Alueelle pääsyyn oikeuttava lippu maksaa 10 €. Alle 18-vuotiaat pääsevät alueelle 
ilmaiseksi. Lippuja tulee ennakkomyyntiin, sekä niitä saa ostettua portilta.  
Lisätietoja: pitmaster@bigfeast.fi   http://www.bigfeast.fi 

 
 
 

 
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. 
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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.  

 

Bistro Bay Aittaranta 10, Uusikaupunki 

Bistron terassilla fiilistellään loistavan live-musiikin tahdissa jokaisen kuun ensimmäisenä perjantaina klo 
21:30 alkaen. Perjantaina on Ainutkertainen mahdollisuus ottaa vähän Iisimmin ja vaikka tirauttaa Onnen 
Kyyneleet kun suomisoulin suurvisiiri saapuu Bistro bayhin esiintymään bändinsä kanssa. 

Ke10.8. klo 21.30 Sami Saari & Friends 
 

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! Keittiö on auki klo 20.30 asti ja baari palvelee ainakin 
keikan loppuun saakka. Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

Pe 12.8. Janne Tulkki klo 20  La 13.8. Epi ja Ida klo 20              

Pakkahuoneen terassi Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.  

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

Pe 12.8. Rami Rafael 

Santtioranta Camping Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. 

Puh. 041 3144 890  santtioranta@karilla.fi  www.karilla.fi/santtioranta  

La 13.8. klo 17-20 Grilli kuumana, livemusiikista vastaa Grasshammer deluxe duo. 

 

 

Kuvala, Alinenkatu 16, Uusikaupunki. 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/naytosajat/kuvala 

 

  

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna 28.8. asti päivittäin klo 10-17 ja viikonloppuisin 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 
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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. 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).  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  tai puh. 044 351 5447.   
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 
 

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: 13.-28.8. la ja su klo 11-15. 
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 

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 
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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. 
Sanna Horvathin näyttely 21.8. asti     Anne Kimiläinen 22.8.-2.10. 
https://karilla.fi/tapahtumat/ 
 

Runokulman Galleriassa Meri Pauniahon taidegrafiikkaa 27.8. asti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe 11-17 ja la 11-15.  
La 13.8. klo 12-14 Meri Pauniaho on esittelemässä näyttelyään ja taidegrafiikan 
kohopainotekniikkaa. Runonkulman Gallerian heinä-elokuun näyttely "Kotiinpaluu" 
esittelee raumalaisen kuvataiteilijan Meri Pauniahon värillistä taidegrafiikkaa, kohopaino- 
ja syväpainotekniikan yhdistelmiä. Teoksissaan Pauniaho kuvaa omakohtaisia 
kokemuksiaan huonetiloista ja maisemista, joissa ihmisen läsnäolo tuntuu, mutta ihmistä 
ei näy. Teokset ovat henkilökohtaisia, mutta samalla ne voi nähdä pieninä 
kansatieteellisinä tutkimuksina tutuista esineistä ja viittauksina suomalaiseen luontoon ja 
sen tulevaisuuteen. Näyttely on on avoinna ke 16-19 ja la 11-15 sekä sopimuksen 
mukaan, P. 0407084776. Galleriaan on vapaa pääsy. Tervetuloa! 
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

 

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. 
Elokuun kuukauden taiteilijana esittäytyy Auli Sormunen. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

Omilla poluilla - Heli Sammaliston ja Hiltu Sallisen taidenäyttely 24.8. asti 
Kulttuurikeskus Cruselli Liljelund-halli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  
Näyttelytila avoinna ma-ke klo 10-16, to 10-18 ja pe 10-16. 

"Omilla poluilla" on uusikaupunkilaisten Heli Sammaliston ja Hiltu Sallisen 

retrospektiivinen taidenäyttely. Teoksia on esillä n. 20 vuoden ajalta, alkaen 2000-luvun 
alusta tähän päivään asti. 
Heli Sammalisto: "Olen valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Piirustuskoulusta. 
Työvälineitäni ovat vesi-, akryyli-, ja öljyväri. Saaristolaistaustani on vahvasti leimannut 
teoksiani. Saariston ihminen ja meri ovat aina enemmän tai vähemmän läsnä 
maalauksissani. Ihminen, elämän merkitsemät ihmiskasvot kiinnostavat loputtomasti. 
Pyrin tuomaan teoksissani näkyville tunnetiloja, iloa, surua ja kaikkea siltä väliltä. En 
kuitenkaan tee muotokuvia, vaan kasvot muotoutuvat ikäänkuin itsestään, oman pääni 
sisällä." 
Hiltu Sallinen: "Olen kierrättäjä. Materiaalin historia ja elinkaari kiehtovat minua. 
Materiaalin eletty elämä on inspiraation lähde. Kuvaan ajan kulumista peilaamalla sitä 

omaan historiaani, huumoriakaan unohtamatta. 
Teen koosteita: harsin, parsin, patinoin. Lähtökohtana ovat kuluneet ja kurjat kohteet, jotka herätän uuteen 
erilaiseen uljaaseen elämään." 
Tapahtumakuvan maalaukset: Heli Sammalisto & Hiltu Sallinen 
Lisätietoja: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 
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Silkkimaalauksia näyttely Iso Vehanen saaressa 
14.8. asti 
Galleria Strandstugan, Iso Vehanen saari, Uusikaupunki.  
60°N 46,397    21°E 17,487 
Galleria Strandstugan silkkimaalauksien kesänäyttely ja myynti 
rantatuvassa Iso Vehaksen saaressa. Itsepalvelu. Lämpimästi 
tervetuloa! Lisätietoja: ingrid.biese@gmail.com tai puh. 040 542 
6293. http://www.theartplacefinland.com 
 
 

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. 

Lentävän Lokki  

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

”Neito kulkee vetten päällä” -esitykset ti 9.8., ke 10.8. ja  
to 11.8. klo 19 
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. 
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. 
 

mailto:ingrid.biese@gmail.com
http://www.theartplacefinland.com/


 

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. 

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. 

Käätyjärven kuntokävely 31.8. asti 
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. 
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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 ja -polku tarjoavat 
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 ja-
polku tarjoavat hienot näkymät Kasarminlahdelle ja rantaniityille. Palvelut 
esteettömällä osuudella: luontolava, luontopolku, esteetön kompostikäymälä 
ja 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 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/ 
 

 

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 
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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.  

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. 

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://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/


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 

 

 

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. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

