
 
 
 

 

 

Kirjan julkistamistilaisuus, kirjailijavieraana Rake Tähtinen 
ke 14.9. klo 18.00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Petäjämäki palaa rikospaikalle. Monta on paattia tullut ja mennyt Rantakadun 
laiturissa sen jälkeen, kun viimeksi saimme lukea rikoskomisario Petäjämäen 
elämästä ja työpaineista. Hyvää kannattaa aina odottaa, ja nyt viimein odotus 
palkitaan. Rake Tähtisen yhdeksäs Petäjämäki-dekkari Viimeinen kuvaus ilmestyy 
syyskuussa 2022 (Kustannusosakeyhtiö Myllylahti). 
Kirjan julkistamistilaisuus pidetään Kulttuurikeskus Crusellissa keskiviikkona 14.9. 
klo 18.00. Kirjailijaa haastattelee kirjastonhoitaja Lauri Seutu Uudenkaupungin 
kirjastosta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja sinne on vapaa pääsy.  
Tapahtuman järjestää Uudenkaupungin kirjasto. 
Lisätietoja: lauri.seutu@uusikaupunki.fi  
https://vaski.finna.fi/FeedContent/kaikki_tapahtumat_kirjallisuus?element=https%… 
 

Luovien ihmisten vertaistukiryhmä torstaina 15.9. klo 17.30-19 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.   
Kaipaatko innostusta, tukea tai yhteistyökumppaneita omiin luoviin projekteihisi? Tai haluatko vain tulla 
nauttimaan muiden ihmisten seurasta kulttuuriaiheisten keskustelujen parissa? Luovien ihmisten 
vertaistukiryhmässä eri taidemuotojen harrastajat voivat jakaa ja kehittää ideoitaan, inspiroitua toinen 
toisistaan, sekä pohtia syntyjä syviä. Ryhmän tarkoituksena on auttaa osallistujia viemään itselleen tärkeitä 
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hankkeita loppuun saakka. Mukaan voi tulla, vaikket kokisikaan suunnittelemiasi taiteellisiksi. 
Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille, ja siellä voi vierailla niin usein tai harvoin kuin itselle sopii. 
Seuraavat kokoontumiset ovat: to 6.10., to 27.10., to 17.11. ja to 7.12. 
Lisätietoja: Kulttuurituottaja Joni Pietiläinen, puh. 040 848 6404, 
joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 
 

Merellinen ilta – ”Pitkä matka Kiinaan” to 15.9. klo 18-19.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Merellisen illan aiheena on Pitkä matka Kiinaan. Tuomo Paasi käsittelee esitelmässä 
yhden merenkulkijan elämän tavanomaisesta poikkeavaa aihetta. Norjalaisen laivan 
suomalainen perämies koki maailmansodan aikana yhdessä muiden Hongkongiin ja 
Shanghaihin joutuneiden noin 60 suomalaisen merenkulkijan kanssa japanilaisen 
miehityksen ankaruuden. Kohtaloita oli erilaisia, vaikka suurin osa miehistä palasi kuitenkin 
lopulta kotimaahan. 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 
 

Höyryjuna Ukko-Pekka  
Uudessakaupungissa la 17.9. 
Kalaranta, Kaupunginlahden rannalla. Höyryjuna Ukko-Pekka 

käy Uudessakaupungissa kaksi kertaa lauantaina 17.9. Junan 

kyydissä voi tehdä Kalarannan entiseltä seisakkeelta edestakaisen 

matkan Hangonsaareen tai Turkuun. Junassa on kahvila. Liput 

saa junasta käteisellä ja MobilePayllä. 

Toimintaa pyöritetään kokonaan talkoilla ja lipputulot ovat ainoa tulonlähde. Huom! myös veturin 

ohjaamossa voi matkustaa. Tervetuloa kyytiin! 
 

Aikataulut ja hinnat: 

Turku-Uusikaupunki-Hangonsaari-Uusikaupunki-Turku 

Junavuoro numero 1941 (jos haluat seurata junan kulkua, syötä junan numero https://juliadata.fi/live/train) 

9.37 Turku (raide 7 - raide voi myös muuttua, tarkista aseman infomonitoreista) 

… 

11.11 Uudenkaupungin keskusta (Kalaranta) 

11.23 Hangonsaari (junasta ei voi poistua eikä siihen nousta) 

Junavuoro numero 1942 (jos haluat seurata junan kulkua, syötä junan numero https://juliadata.fi/live/train) 

11.40 Hangonsaari 

11.53 Uudenkaupungin keskusta (Kalaranta) 

… 

13.24 Turku 

Junavuoro numero 1943 (jos haluat seurata junan kulkua, syötä junan numero https://juliadata.fi/live/train) 

13.45 Turku (raide 7 - raide voi myös muuttua, joten tarkista ajoissa aseman infomonitoreista) 

… 

15.21 Uudenkaupungin keskusta (Kalaranta) 

15.30 Hangonsaari (junasta ei voi poistua eikä siihen nousta) 

Junavuoro numero 1944 (jos haluat seurata junan kulkua, syötä junan numero https://juliadata.fi/live/train) 

16.10 Hangonsaari 

16.52 Uudenkaupungin keskusta (Kalaranta) 

… 

18.23 Turku 

Matkalippuja saa junasta käteisellä (ei korteilla) ja MobilePayllä. 

Näin luet hinnastoa: vasemmalla pystysarakkeessa on lähtöasema, ylhäällä vaakasarakkeessa on 
määräasema. Niiden risteyskohdasta löydät menolipun hinnan, kauttaviivan oikealta puolelta meno-
paluulipun hinnan. 
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Matka VETURIN ohjaamossa =  
4 x normaalilipun hinta. 
 
 
Lisätietoja: marko@hakanpaa.net tai 
puh. 0403417383 
https://hoyryjuna.weebly.com/tulevat-
junamatkat.html 
 
 

 
 

 
 

Wahlbergin museotalo avoinna la 17.9. klo 12-15 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki. Wahlbergin museotalo on avoinna lauantaina 
17.9.2022 klo 12-15, ja esillä on kolme mielenkiintoista näyttelyä: Alakerran 
viisi huonetta kertovat porvariston asumisesta merikaupungissa 1800-1900-
lukujen vaihteessa. Yläkerran merelliseen historiaan painottuva perusnäyttely 
esittelee Uudenkaupungin historiaa. Pukunäyttely "Päällepantavaa" kertoo 
siitä kuinka mm. kauppiaiden ja merikapteenien perheet pukeutuivat 1800-
luvulla. Näyttelyn ohessa kävijät voivat kokeilla itsekin hienoja asusteita ja 
ottaa tyylikkäitä kuvia. 
Museon piharakennuksen ovet ovat myös vielä avoinna, eli museokävijät voivat kurkistaa palvelusväen 
vanhaan huussiin ja tutustua suutarinverstaan esineistöön. Lapsille ja lapsenmielisille mukavin paikka on 
varmasti piharakennuksen leikkipaikka.  
Lauantaina 17.9. museovierailulle Uuteenkaupunkiin voi matkustaa höyryjuna Ukko-Pekalla, joka liikennöi 
Turun ja Uudenkaupungin väliä. Tietoa junan aikatauluista tästä.  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi tai p. 0443515447. 
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

Niin se aika kulkee... -konsertti la 17.9. klo 16 
Uudenkaupungin Työväentalo, Ylinenkatu 12, Uusikaupunki. 
Minna ja Jaana esittävät suomalaisen musiikin helmiä 14 vuosikymmeneltä 
Uudenkaupungin työväentalolla, talon 115-vuotisjuhlien kunniaksi. Musiikista 
vastaavat Minna Bergström ja Jaana Vasama. 
Lippu: 15 €/hlö, sis. väliaikatarjoilun. 
Lippujen myynti: ennakkoon Järven Kello ja Kulta-liikkeesta sekä ovelta ennen 
esitystä. Lisätietoja: Jaana Vasama, jvasama2@gmail.com 
 

Satutuokio Uudenkaupungin kirjastossa to 22.9. klo 9.30 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. 
Satutuokiot jatkuvat joka toinen torstai 15.12. asti kirjaston lastenosastolla.  
Kesto noin 25 min. Lämpimästi tervetuloa satujen maailmaan! 
Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi 

 
Runo- ja laulumatinea pe 23.9. klo 13.00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 16, Uusikaupunki. 
Runomies Reijo Vähälän runo- ja laulumatinea. 
Tilaisuus kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuuden tarjoaa Eläkeliiton Kalannin 
yhdistys. Lisätietoja: kimmo.nevavuori@gmail.com tai puh. 0500 922 262. 
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Harrastusmessut la 24.9. klo 13-15 
Uusikaupunki Areena, Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. Etsitkö itsellesi 
uutta innostavaa vapaa-ajan puuhaa? Tervetuloa Harrastusmessuille 
Uusikaupunki Areenalle tutustumaan erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. 
Paikalliset yhdistykset ja seurat esittelevät toimintaansa lähes parilla 
kymmenellä erilaisella toiminnallisella messupisteellä, sekä sisällä että 
ulkona. Tule kokeilemaan, millaiset lukemat tutka antaa jalkapallopotkustasi, 
luonnistuuko soitinten haltuunotto tai voisiko uusi harrastus löytyä vaikka 
luistimilta! 
 

Messut ovat avoinna kaikenikäisille ja tapahtumaan on vapaa pääsy. Kulku saliin alakautta, ns. 
Pohitullin lipan alta. Pysäköintipaikka sijaitsee jäähallin pihalla.  
Ulkopisteet sijaitsevat keinonurmella sekä autojen kääntöpaikalla koulun yläpihan puolella.  

Mukana messuilla:   

Ulkona:  
Uudenkaupungin kaupunki, kirjastoauto: Pohitullin kääntöpaikalla tutustumista autoon, lainailua, voi 
hommata kirjastokortin 
Uudenkaupungin VPK: kääntöpaikalla pelastuskaluston ja toiminnan esittelyä 
Uudenkaupungin Pallokerho: keinonurmella laukaisututkaa ja muuta pelailua 
Kalannin Vankka: keinonurmella hiihdon ja yleisurheilun esittelyä ja esim. tandem-suksien kokeilua 

Sisällä:  
Uudenkaupungin kaupunki, nuoriso ja liikunta: Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintaa, toiminnallista 
kivaa tekemistä 
Uudenkaupungin Purjehdusseura: Toiminnan esittelyä 
Uudenkaupungin kamppailu-urheilijat: brasilialaista jujutsua, kuuden tunnin open mat tatamilla 
Vakka-Suomen musiikkiopisto: Soitinkokeilua, pientä kisailua ym.  
Vakka-Suomen taitoluistelijat: Toiminnan esittelyä, pieni temppurata 
Vakan Vesaiset: Pulmapelejä ja perhetoiminnan esittelyä 
Jääkotkat: Jääkiekon, ringeten ja taitoluistelun esittelyä, piruettilautojen kokeilua 
UU-Pöytätennis: Pöytätennistä eli pingistä 
Korihait: Koriksen heittelyä ja lajimahdollisuuksien esittelyä 
Vakka-Pesis: Pallon lyöntiä verkkoon, tutkalla mittailua ja pesiksen esittelyä 
MLL Uusikaupunki: Toiminnallinen touhupiste lapsille  
Laukojat-75: Ilma-ase- ja jousiammunnan esittelyä ampumahallissa Hitsaajankujalla  
 
Muutokset mahdollisia.  Lisätietoja: paivi.sappinen@gmail.com 
https://www.facebook.com/events/619152589597460 
 

Syysmarkkinat valtaavat Uudenkaupungin keskustan pe 30.9. – la 1.10. 
Jo 1700-luvulta lähtien on Uudessakaupungissa vietetty Syysmarkkinoita 
aina syys-lokakuun vaihteessa. Tapahtuma avattiin tuolloin aamu kuudelta 
rummuttamalla Raatihuoneen ikkunasta "markkinarauha" ja lukemalla 
maistraatin markkinajulistus. 
Tänä vuonna Kauppatorille ja Alisellekadulle odotetaan lukuisia myyjiä ja 
ennätysmäärä kävijöitä. Monipuolisessa markkinatarjonnassa on kaikkea 
pärekokerista maustekalaan, käsityötuotteita ja metrilakuja unohtamatta. 
Markkina-ajat ovat perjantaina 30.9. klo 8-18 ja la 1.10. klo 8-16. 
Paikalla tuttuja myyjiä ja uusia tuttavuuksia. markkinoilla on hienoa tehdä 
löytöjä sekä itselle että lahjaksi tai tuliaisiksi. 
Keskustan liikkeissä on hyviä markkinatarjouksia! 
Tervetuloa viettämään hauskaa syyspäivää Uudenkaupungin keskustaan! 
Lisätietoja: Terttu Lundelin puh. 0500 717 150. 
 
 

 
 

mailto:paivi.sappinen@gmail.com
https://www.facebook.com/events/619152589597460


Buster Kalavale -haukikisa la 1.10. klo 9-15 
Kilpailukeskuksena toimii Cafe Aitta, Aittaranta 2, Uusikaupunki, 
Uudenkaupungin Kaupunginlahden rannalla. Nähdään lokakuun alussa 
Uudessakaupungissa! 
Buster-alumiiniveneet ja Uisteluseura Kalavale järjestävät perinteisen haukikisan. 
Buster Kalavale -kisassa tavoitellaan suuria haukia: alamitta on 65 cm ja tuloksiin 
lasketaan mukaan joukkueen viisi pisintä haukea. Kilpailun pääpalkintona on Minn 
Kota -keulamoottori. Buster Kalavale on myös osa Yamaha Power Pay -kilpailua, 
jonka paras osallistuja saa kolmet käytännölliset Buster-paukkuliivit. 
Veneet saa vesille Suukarin rampilta, Suukarintie 3, Uusikaupunki, jonka vieressä 
on tilava parkkipaikka. 

Kilpailuaika on kello 9–15. Kilpailukaloista otetaan mittalaudalla kuva joka lähetetään kilpailun tuomaristolle 
kilpailua varten tehdyn sovelluksen kautta. 
Joukkueessa voi olla enintään kolme henkeä. Mukaan voi ilmoittautua sekä predator.fi -sivustolla 
ennakkoon tai paikan päällä. Tarkemmat ohjeet saat kirjautuessasi sivustolle. 
Osallistumismaksu on 60 €. (Kuvassa Jani Ollikainen haukikisassaan.) 
Lisätietoja: https://buster.fish/2022/08/24/buster-kalavale-haukikisa-2022/ 
 

Santtiorannan päättärit la 1.10. klo 15-22 
Santtioranta Campig, Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. 
Santtiorannan kauden päättäreitä vietetään la 1.10 klo 15-22. 
Ohjelmaa koko perheelle, mm. 
- lapsille klo 15-18, pomppulinna, kasvomaalausta, ämpärinongintaa. 
- Rami Rafael asiintyy klo 16.30-19 
- Ilotulitus klo 20 
- Livebändi klo 19-21.30. 
Muutokset mahdollisia. 
Lisätietoja: santtioranta@karilla.fi tai puh. 041 314 4890. 
 

Cafe Aitan ainutlaatuinen Oktoberfest la 1.10. klo 18 
Cafe Aitta, Aittaranta 2, Uusikaupunki. 
Aitan unohtumattomia Octoberfestejä vietetään taas. 
Musiikista vastaa "akustinen jukebox" Duo 20 cent, saatavilla valikoima erikoisoluita & 
letkeää meininkiä! Octoberfest noutopöytä pitää sisällään tietenkin juhlaan kuuluvia 
ruokia & jälkiruokaherkkuja. 
Ovet avataan klo 18.00 ja ruokailu starttaa klo 19.00. 
Tervetuloa viihtymään! 
Otamme vastaan pöytävarauksia 25.09.2022 saakka, joten varaa seurueesi pöytä 
ennen kuin on liian myöhäistä!  
Pöytävaraukset puh. 044-9821 720 tai info@hotelliaittaranta.fi 
Katso hinta ja menu www.cafeaitta.fi  
 
 

  

MLL Ipana-Messi, Rantakatu 15. 

Perhekahvila ma klo 9.30-12 
Vauvakahvila ti klo 9.30-12.30 (alle 1,5v lapsen perheille) 

Perhekahvila ke klo 14-19 Ilmainen ruokailu noin klo 16 (tarjolla 

ylijäämäruokaa lounasravintola Merilinnusta ja Vakka-Suomen sairaalan 
lounasravintolasta). 

Ilteperhekahvila to klo 17-19. 
 

Ma, ti ja to tarjolla kahvia, teetä, leipää, joskus puuroakin (varaa hiukan 
käteistä). Saa ottaa omia eväitä, jos haluaa. Kahvilat ovat kaikkien 
lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka. Mahdollisuus tutustua muihin alueen 
lapsiperheisiin ja saada lapsille leikkiseuraa. Tervetuloa leikkimään, juttelemaan ja saamaan uusia ystäviä! 
Lisätietoja: Anne-Maija puh. 044 077 0892 tai anne-maija.heila@mll.fi 
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Uudenkaupungin Teatteri, Kulttuurikeskus Cruselli 
Kullervontie 11 A, Uusikaupunki 
 

Tankki täyteen, maalla muuttajat  

Niin maan perusteellisen hauska näytelmä, on nääs toi Vilenien 
elämä sen verran tapahtumarikasta.  
Suloa ei ole nopeurella pilattu, mutta kyllä se silti pystyy pirusti 
asioita sotkeen. Hualtoasema meni ja Emmi haluaa ompelimon.  
Sulon piti ostaa huutokaupasta ompelukone, mutta tyhmyyttään 
osti pirun huanokuntosen maatilan. Sinne korpeen ne sitten 
muutti.  
Nyy Sulo on lähetetty kauppaan… Mitä se ny tual kyörää? Ei, 
jumalauta, ny se on ostanu lampaita.  
Mukana menossa Sulon ja Emmin lisäksi Ulla, Juhana ja tietenkin 
Reinikainen, muiden kyläläisten lisäksi. 
Teksti: Neil Hardwick ja Jussi Tuominen (dram. Olka Horila) 
Ohjaus: Jari Luolamaa 
Rooleissa: Kristian Ilmanen, Milka Jääskeläinen, Simo Kivinen, Irmeli Laiho-Andersson, Jani Laine, Erika 
Lehtonen, Lea Myllymäki, Jouko Toivonen, Leena Uusikartano. 

Syyskuussa: 
La    17.9. klo 13.  La    24.9. klo 13.  Ke    28.9 klo 19. 

Lokakuussa: 
La    01.10. klo 13 ja klo 16. La    08.10. klo 13. 
La    15.10. klo 13 ja klo 16. La    29.10. klo 18. 

Marraskuussa: 
Pe    11.11. klo 19.  La    12.11. klo 13.   
 
Liput: 24 € (sis. käsittelymaksun), opiskelijat 15 € (sis. käsittelymaksun), ryhmälippu 22 € (väh. 16 hlö). 
Lippuvaraukset: teatterin toimisto puh. +358 2 8451 5440 tai sähköposti: 
toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi.   
Toimisto avoinna: Ti – pe klo 9 – 13, pyhäpäivät pois lukien. 
Lisätietoja: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi tai puh. 02 8451 5440. 
http://www.uudenkaupunginteatteri.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  

Pe, la ja su 18.9. 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.  

 

 

 

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! Livet alkaa klo 20. 

La 17.9. Janne Tulkki 
La 24.9. Annika Nord   
 

Hotelli-Ravintola Havu Levysepänkatu 1, Uusikaupunki 

La 17.9. Syyskauden avajaiset 
La 1.10. Räppäri Sexmane 
Syksyn keikat Havussa starttaa räppäri Sexmane!  
Sexmane on artisti ja visionääri, joka on saavuttanut poikkeuksellista menestystä 
uransa alkuvaiheista lähtien. Sexmane teki läpimurtonsa vuonna 2019 
ilmestyneellä omakustannealbumillaan Sextape.  
Artisti tunnetaan erityislaatuisesta lavaenergiastaan, joka vetää keikkapaikat 
täyteen ympäri Suomen niin klubeilla kuin festareillakin. Showtime kello 24 ja liput 
20 €/23 €.  
Ennakkolippuja voit ostaa osoitteesta https://events.liveto.io/events/sexmane-hotelli-havussa sekä Hotelli-
Ravintola Havusta. 

 

Bar m’UKI Koulukatu 2, Uusikaupunki 

Showtime klo 00. 

La 17.9. Pääesiintyjät, suomenkielistä rokkabilly-poppia esittävä yhtye.   

La 30.9. Kotiteollisuus, musiikkityyli suomiroskin ja metallin sekoitusta.  
La 1.10. Ilpo Kaikkonen, laulaja ja lauluntekijä. 
 

        

 

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

 

 

LiisaKo, Koulukatu 7, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe 11-17, la klo 10.00-13.00. 

Korttelikirppis, Alinenkatu 20, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe klo 10.30-17.30, la klo 10.30-14.00. 

 

https://events.liveto.io/events/sexmane-hotelli-havussa
https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/naytosajat/kuvala


  

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15. Avoinna myös la 17.9. 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. 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 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 (käteismaksu). 
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


 

Yhteyksiä - Moninaiset-ryhmän taidenäyttely 
Runonkulman Galleriassa 1.10. asti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-15 sekä 
sopimuksen mukaan. 
Runonkulman Galleriassa on syyskuun ajan esillä Moninaiset-ryhmän 
näyttely "Yhteyksiä". Näyttelyssä on mukana Auli Sormusen, Hannele 
Salmelan, Susanna Pihlajan ja Mervi Levasen teoksia, eri tekniikoin tehtyjä 
maalauksia ja keraamisia veistoksia. Näyttely on esillä 1.9.-1.10. ja galleria 
on avoinna ke 16-19 ja la 11-15. Vapaa pääsy. 
Kuvassa Mervi Levasen keraaminen teos: Hetki aikojen väliltä. 
Lisätietoja: meku@pikkukylanpuoti.fi tai puh. 0407084776 
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. 
Syyskuun kuukauden taiteilijana esittäytyy Marihelena Aulinen. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa! 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 tapahtumista: joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 

Juha Allan Ekholm: Botanical Garden - New Era näyttely 16.9. asti 
BOTANICAL GARDEN - NEW ERA on valokuva- ja esineinstallaatio, joka 
liittyy tekijänsä prosesseihin ajassa ja paikassa. Valokuvataiteestaan 
tunnetun taiteilijan näyttelyssä valokuvalla on edelleen merkityksensä, mutta 
kokonaisuudessa nousee esille tilan käyttö osana taiteen ja katsojan välistä 
vuoropuhelua. Arjen koristekasvit ja esineet ilmentävät elämän imitaatiota 
valmistuotannon maailmassa. 

Vakka-Suomen Taideyhdistyksen syysnäyttely 19.9.-18.10. 
 

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 11-17. Näyttely esittelee kiehtovia 
minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin ja 
vessoihin. Esillä on yli 40 työtä. 

mailto:meku@pikkukylanpuoti.fi
http://facebook.com/runonkulmangalleria
http://www.facebook.com/rantagalleria/
mailto:joni.pietilainen@uusikaupunki.fi


 
Uudenkaupungin uimahalli 
Koulupolku 5, Uusikaupunki, puh. 050 420 5203. Uimahalli on oikea 
vesiliikunnan keidas. Saman katon alta allasosaston lisäksi löytyvät mm. 
kahvio, kuntosali, judosali sekä rohkeimmille hauska vesiliukumäki.  
Ma.........................  8.00 - 21.30        Ti...........................  6.00 - 21.30 
Ke......................... 11.00 - 21.30       To..........................  6.00 - 21.30 
Pe.........................   8.00 - 21.30       La......................... 12.00 - 17.30        
Su......................... 12.00 - 17.30 
Uintiaika päättyy arkisin klo 21.00 viikonloppuisin klo 17.00.  

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

Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 18
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. 
 

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. 
 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta
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/pampriluontopolkukartta_0.pdf


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/ 
 

Skeittipuisto-pumptrack  
Upea skeittiparkki Kaupunginlahden pohjukassa, hienolla 
paikalla lähellä keskustaa ja merta. Skeittiparkki on kooltaan 
300 neliömetriä ja pumptrack -radan koko on noin 1000 
neliömetriä. Alueen pumptrack-rata on asfalttipintainen ja 
koostuu maastoon sovitetuista erilaisista kaarteista ja 
kummuista sekä hyppyjä mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. 
Rata kulkee myös osittain puiden lomassa, mikä lisää 
viihtyvyyttä. Skeittiparkista osa on suunnattu asfalttisena aloittelijatasoisille käyttäjille temppujen 
harjoitteluun ja täysbetonien osio antaa mahdollisuudet harjoitella lajia vaikka olympiatasolle saakka. 
Skeittiparkin ja pumptrack-radan yhdistelmässä skeittaajat, scoottaajat ja pyöräilijät pääsevät harrastamaan 
lajiaan samassa paikassa. Lisäksi eri alueita on mahdollista käyttää ristikkäin jolloin 
reittivalintamahdollisuuksien määrä kasvaa. 
Skeittipuisto-pumptrack-radan karttalinkki sijaintiin:  
https://kartta.uki.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6743209%2C22468403&z=2&title=Skeittiparkki 

https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/hiun_luontopolku_pohja3.png
https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/
https://kartta.uki.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6743209%2C22468403&z=2&title=Skeittiparkki


 

Aikamatka vanhaan Uuteenkaupunkiin 
Peli on pelattavissa ma 31.10. asti. 
Kauppias Fredrik Gustavsbergin renki Eerik Andersson ilmestyy 
Uudenkaupungin torin laidalle aikakoneella kesällä 2022. Eerik on tullut 
vahingossa sadan vuoden takaa kaupunkiin, joka ei hänen silmissään 
näytäkään kovin tutulta. Pelaa suunnistuspeliä, ja auta Eerikiä 
tunnistamaan oudon näköiseksi muuttuneita paikkoja hänen kulkiessaan kotikaupunkinsa katuja.   
“Aikamatka vanhaan Uuteenkaupunkiin” on suunnistuspeli, jota pelataan omatoimisesti Uudenkaupungin 
keskustassa kännykällä tai tabletilla. Pelissä yhdistyvät mobiililaitteen käyttö, liikkuminen sekä uuden 
oppiminen: Jokaisella suunnistusrastilla on Uudenkaupungin historiaan liittyvä tehtävä, jonka myötä pelaaja 
oppii, millaisia rakennuksia on ollut nykyisten talojen paikoilla.   
Peli alkaa osoitteesta Rauhankatu 8, missä on ensimmäinen 
rasti. Suunnistuksen kohteet kierretään numerojärjestyksessä 
(1–7), ja seuraavaksi selvitettävä rasti näkyy pelikartalla muita 
rasteja tummemman värisenä. Rastien tehtävät aukeavat, kun 
pelaaja on tarpeeksi lähellä rastia – muista siis laittaa 
mobiililaitteen sijaintiedot päälle ennen pelin aloittamista.   
Mene osoitteeseen Rauhakatu 8, avaa peli puhelimessasi 
kirjoittamalla selaimeesi play.seppo.io ja kirjaudu sivustolle 
pelaajana koodilla FB422A.   
Lisätietoja:museo@uusikaupunki.fi puh. 0443515588  
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 
 

Pyhämaan kulttuuripolku 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 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
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


Kulttuuripolku-esite 
Kulttuuripolku-esitteen ja kartan avulla voit tutustua Uudenkaupungin 
historiaan, nähtävyyksiin sekä muistomerkkeihin omatoimisesti. Tämän 
historiapainotteisen reitin pituus on noin neljä kilometriä ja sen voit taittaa 
mukavasti kävellen tai vaikkapa polkupyörällä. Reitti alkaa entiseltä 
Raatihuoneelta ja kiertää viehättävässä puutalokeskustassamme. Reitin 
varrella on merkittynä 33 erilaista kohdetta. Esitteessä kerrotaan myös mitä 
näissä kohteissa on sijainnut aiemmin, ja missä käytössä ne ovat nyt. 
Kulttuuripolku on mainio infopaketti niin turisteille kuin kaupunkilaisillekin. Alla 
linkit esitteen sähköiseen versioon. Paperisen esitteen voit tarvittaessa noutaa käyttöösi toimistoltamme, 
Rauhankatu 10 (Palvelupiste Passari/matkailutoimisto). Esitteestä on saatavilla myös englanninkielinen 
versio.  Linkki Kulttuuripolku-esitteeseen     Karttalinkki esitteen karttaan.  

Ulkoile ja tutustu Uuteenkaupunkiin - Etsi piilossa olevat pikkupatsaat! 
Piiloleikki on sarja pieniä maastoon piilotettuja pronssiveistoksia, joita voi etsiä digitaalisen tai painetun 
kartan avulla. Jokaiseen reittiin liittyy mobiilipeli, joka auttaa katsomaan 
ympäristöä eri näkökulmista ja oppimaan uusia asioita. Etsiminen on osallistujille 
maksutonta. Piiloleikki on yhteisötaiteen ja aarteenetsintäpelien (esim. 
geokätköily) yhdistelmä. Nuoret ovat tehneet patsaat työpajoissa, ideoineet ja 
suunnitelleet reitin. Reitti kulkee kaupunginlahden molemmin puolin ja sen pituus 
on noin 4-5 km. Piiloleikkiveistoksia voit etsiä osoitteessa: https://piiloleikki.fi/  
Paperisia karttoja on jaossa mm. Passarissa, uimahallilla, kirjastossa ja 
museossa. Reitin voi kulkea joko paperisen kartan tai mobiilipelin avulla.  

Tutustu Uudenkaupungin historiaan mobiilioppaiden avulla 

Uudenkaupungin museon oppaista löydät monipuolisesti tietoa kaupungin 
menneisyydestä. Kaupungin sykkivä sydän on Kaupunginlahti 
rantabulevardeineen. Mutta mitä sen ympärillä on ennen ollut? Entä mikä 
mahtaa olla tuo punaiseksi maalattu pitkä puurakennus Ruokolanjärven 
rannalla? Kukahan on tehnyt nuo Rauhanpuiston patsaat? Mitenköhän 
uusikaupunkilaisnuoriso on ennen viettänyt vapaa-aikaansa, ja etenkin 
missä? Millaista oli Uudenkaupungin elämä sisällissodan aikana? Mitkä 
olivat lapsille merkityksellisiä paikkoja runsaan sadan vuoden takaisessa 
Uudessakaupungissa? Ja missä se Uudenkaupungin rauha 1721 oikein 
solmittiin? Näihinkin kysymyksiin löytyy vastaukset Uudenkaupungin museon julkaisemista Seinätön museo 
-mobiilioppaista. Opas Ruokolanjärven ympäristön historiasta ja opas Uudenkaupungin rauhan 
tapahtumapaikkoihin ovat myös kuunneltavissa. 
Saat lisätietoa ja linkit oppaisiin Uudenkaupungin museon sivuilta:  
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo  museo@uusikaupunki.fi, puh. 044 351 05447. 

Uudenkaupungin museon verkkonäyttelyitä 
Uudenkaupungin museon sivujen kautta pääset tutustumaan useisiin 
verkkonäyttelyihin. Virtuaalisesti voi tutustua mm. Uudenkaupungin 
talojen tarinoihin, jatkosotaan, joulu- ja uuden vuoden perinteisiin tai 
lyhyille virtuaalikierroksille Wahlbergin museotaloon jne. 
Verkkonäyttelyihin pääset http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

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 ja ke klo 9.00-16.30  
ti, to ja pe  klo 9.00-15.00. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5333, 050 420 5425 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


