
 

 

Taidetalo Pilvilinna avoinna 23.6. alkaen ti, ke, to, ja la klo 14-18 
Hiuntie 212, Uusikaupunki 

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 

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. www.taidetalopilvilinna.fi 

Avoinna 23.6.-14.8.2021, ti, ke, to ja la klo 14-18. 

Pääsymaksu yleisinä aukioloaikoina 5 €/hlö, 3 €/lapsi 2-10 v. 

VIP: Yleisinä aukioloaikoina voi ostaa myös 10 euron VIP-kortin, jolla pääsee Pilvilinnaan vapaasti kesän 

kaikkina yleisinä aukioloaikoina. 

 

 

http://www.taidetalopilvilinna.fi/


Juhannustanssit Pakkahuoneella pe 25.-la 26.6. 
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki 

Valon ja keskikesän juhlaa vietetään Pakkahuoneella. 
Juhannusaattona juhlakansaa tanssittaa Pakkahuoneen torin lavalla 
Johanna Debreczeni klo 16-19 
ja Pakkahuoneen Terassilla klo 18-21 Tomi Paldanius. 
Juhannuspäivänä tanssitaan Isto Hiltusen tahtiin torin lavalla klo 16-19. 
Vapaa pääsy. 
Pyydämme huomioimaan hygienia- ja turvaväliohjeet. Me suosimme 
lähimaksua ja tarjoamme helposti ja useasta paikasta löytyvät 
käsienpesupisteet, sekä käsien desinfiointiaineet. 
Tervetuloa juhannuksen viettoon Pakkahuoneelle! 

 

 

Captain´s Makasiinissa  
Aittaranta 12, Uusikaupunki 

Koko kesän nautitaan live musiikista Captain´s Makasiinin terassilla. 
Leppoisa sunnuntain Päivämatinea, Jukitsu laulaa erinomaisen ruuan kyytipojaksi. 
Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

Su 27.6. Sunnuntaimatinea, Jukitsu 

 

 

 
Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna 14.6 -28.8. ma-pe klo 10-17 ja la-su klo 12-15 tai sopimuksen mukaan. 
Ryhmät aina sopimuksen mukaan. (Juhannuksena 25.-27.6. museo on suljettuina).  
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. Perusnäyttelyn 
lisäksi museotalossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. 
14.6.-22.10.2021 esillä näyttely Rauhan paikka, joka esittelee sitä Uuttakaupunkia, joka oli suuren 
Pohjan sodan vuonna 1721 päättäneen Uudenkaupungin rauhan näyttämönä.  
Tulethan museovierailulle vain terveenä ja oireettomana. Museossa on asiakkaillemme vahva 
kasvomaskisuositus. Muokkaamme ohjeita ja sallittua ryhmäkokoa vallitsevien määräysten mukaan. 
Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy.  
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 
 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo


Pikkumuseot; Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo, ovat avoinna 21.6.-8.8. klo 12-15.  
Avoinna myös Vanhat Talot -tapahtuman aikana 4.-5.9. klo 12-18. 
Museoiden aukioloaikoina vapaa sisäänpääsy.  
 

Luotsimuseo 

Mäyhälänkatu 2B, Uusikaupunki. Vallimäellä sijaitseva vanha, 1850-luvulla 
rakennettu Uudenkaupungin luotsiasema on kesäaikana avoinna luotsimuseona. 
Kahdessa huoneessa on esillä aseman ja muiden läheisten luotsiasemien 
alkuperäistä esineistöä. Pienessä luotsituvassa voi aistia hieman sitä, miten 
vaativaa luotsien ammatti on aikanaankin jo ollut.    
 

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 1.-20.6. ti-la klo 11-15. 
Kuvataiteilija Alvar Gullichsenin ideoiman Bonk-taiteen 
näyttelykeskuksen toimintavapaat koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät 
tarinat saavat väkisinkin vierailijoiden suun kääntymään hymyyn. 
Kesäisin Bonkin Lasten Keksimössä voi rakentaa oman Bonk-koneen. 
Hinnat: 9 €/aikuiset, 4 €/lapset (4-12 v.), 6 €/opiskelija, 7 €/eläkeläiset. 
www.bonkcentre.fi 
 
 

Vanha kirkko, Alinenkatu 44. Holvikattoinen harmaakivikirkko vuodelta 1629 on 

keskusta-alueen vanhin rakennus. Vanha hautausmaa ja sankarihaudat. 
Avoinna: 9.6.-8.8. ke-la klo 11-17, su klo 12-16 (ei 26.-27.6.). Muulloin 
sopimuksesta. 

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

rakennettu 1300-luvun lopulla. Avoinna: 9.6.-8.8. ke-la klo 11-17, su klo 12-16 (ei 
26.-27.6.). Muulloin sopimuksesta. 
Kirkon aukioloaikoina asehuoneessa toimii kahvila, vapaaehtoinen maksu 
menee lähetyksen hyväksi. 
 

Kansanlaulukirkko – ulkoilmajumalanpalvelus la 26.6. klo 10.00 
Ulkoilmajumalanpalvelus Kalannin kirkon pihamaalla. 

http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.bonkcentre.fi/


Pyhämaan kirkot avoinna: 9.6.-8.8. 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.

 

 

Rauhan Vuosi taidenäyttely 3.7. asti Pakkahuoneella  
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.  
Uudenkaupungin Rauhan 300 -juhlavuoden innoittamana taidenäyttely, jossa on esillä 

Vakka-Suomen Taideyhdistys ry:n taiteilijoiden teoksia. 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan taiteeseemme. http://v-staideyhdistys.fi 

Galleria-Taidelainaamo Horisontti  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti-pe klo 13-17 ja lauantaisin klo 10-14. 
Leena Kivipelto, Maritta Laitinen ja Erja Siltasen Elävä sininen kukkia ja korkkareita -näyttely. 

Tervetuloa.  www.facebook.com/rantagalleria/ 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti ja to klo 13-17 ja la klo 10-14 ja aina 

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. 

Elämän värejä -taidenäyttely 12.7. asti 
Kulttiirikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Avoinna ma-pe klo 

10-16. Elämän värejä on viiden taiteilijan yhteisnäyttely. Näyttelyssä on teoksia 

seuraavilta taiteilijoilta: Sirpa Erkinharju, Ulla Joutsamo, Pertti Korhonen, Marke 

Laaksonen ja Markku Toivari. Esillä olevat teokset ovat öljy-, akryyli- ja 

temperamaalauksia kankaalle sekä öljymaalauksia akryylilevylle. Teokset vaihtelevat 

abstraktin ja esittävän sekä humoristisen ja vakavan välillä. Ryhmää yhdistää 

pleksimaalaustekniikkaan perehtyminen sekä vahva värien käyttö, jota jokainen 

toteuttaa omalla persoonallisella tavallaan. Erkinharjun työt ovat näyttelyssä esillä postuumisti. Tervetuloa! 

 

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 klo 10-18. Näyttely esittelee kiehtovia 

minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin 

ja vessoihin. Esillä on yli 40 työtä. 

 

http://v-staideyhdistys.fi/
http://www.facebook.com/rantagalleria/


 

 

Uudenkaupungin rauha -suunnistus 

Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on 

tehty yhteistyönä uusikaupunkilaisten opettajien ja museon 

kesken mobiilipeli, Uudenkaupungin rauhan suunnistus, jota 

pelataan älypuhelimella tai tabletilla. Peli tutustuttaa 

Uudenkaupungin rauhan paikkoihin.  

Suunnistus tapahtuu Uudenkaupungin keskustan alueella. Peli 

alkaa "Pookin kulmalta" eli Koulukadun ja Ylisenkadun 

risteyksestä, missä on siis ensimmäinen ”rasti”. Suunnistuksen kohteet kierretään numerojärjestyksessä. 

Kartan hakea Wahlbergin museotalosta (Ylinenkatu 11, ma-pe klo 10-17 ja la-su klo 12-15), Passarista 

(Rauhankatu 10, ma-pe klo 9-16.30). 

Jokaisessa kohteessa on tehtävä, joka aukeaa pelialustalla, kun pelaaja on tarpeeksi lähellä rastia. Peli on 

avoinna pelattavaksi 31.8.2021 asti osoitteessa play.seppo.io. Pelaajan tulee siis mennä ensimmäisen 

rastin kohdalle, kirjoittaa nettiselaimeensa play.seppo.io, ja kirjautua sivustolle pelaajana. Suunnistamaan 

päästäkseen näppäillään pelikoodi 4AGAC7. Kannattaa myös muistaa laittaa puhelimen tai tabletin 

sijaintitiedot päälle.  Lisätietoja ja ladattava kartta http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

 

Nurmikko Zumba keskiviikkoisin klo 19-20 
Sorvakon rannassa (Pakkahuonetta vastapäätä). Kertahinta 10 € (8 €). 

Aurinkoista fiilistä, helpon hikisiä tanssiaskeleita ja hauskaa kuntoilua. 

Tervetuloa mukaan!  

Järjestää Liikunta ja hyvinvointi Oy Elleni, www.elleni.fi ja ohjaajana Johanna Harikkala-Nurmi 050 

5643374, jharikkala@hotmail.com. Huonolla kelillä tanssimme Ellenin salissa, Ainonkuja 5. 

 

Puistojoogaa Myllymäellä to 24.6. ja su 27.6. klo 18 -19 
Myllymäen puistojooga, Myllyrinne 3. 

Kertamaksu 10 €, oma juomapullo ja jumppa/joogamatto mukaan. 

Tule aistimaan luonnon rentouttava vaikutus joogatessa, luonto joogasalina, 

maa lattiana, taivas kattona ja linnunlaulu, puiden humina taustamusiikkina. 

Sateella ei jooga eli silloin tunti peruuntuu. 

Jooga alue sijaitsee keskellä Myllymäkeä, vesitornin hiekka-alueelta löydät 

joogapaikalle. Vetäjänä RYT200-Joogaopettaja Satu Ajanko. 

satu.ajanko@satya.fi  http://www.satyajooga.fi 

 

Käätyjärven kuntokävely 1.6.-31.8.  
Hakametsän Asukasyhdistyksen perinteinen kesä-, heinä- ja elokuun 

kestävä kävelykisa, 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 

 

http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://www.elleni.fi/
mailto:jharikkala@hotmail.com
mailto:satu.ajanko@satya.fi
http://www.satyajooga.fi/
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. 

 

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/ 

 
 

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 

https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ctrlreality.ukiar
https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1
https://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 kokonaan paperisen kartan avulla, tai kokonaan mobiilipelin 
avulla. 

Tutustu Uudenkaupungin historiaan mobiilioppaiden avulla 
Tutustu Uudenkaupungin menneisyyteen itseksesi 
mobiiloppaan kanssa. 
Uudenkaupungin museon eri 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/


 

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. Myymme lippuja myös Crusell-viikon konsertteihin sekä 
Lentävän Lokin kesäteatteriesityksiin. Asiakkaiden käytössä on tietokone ja langaton netti.  
 

  

toimii samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa ja palvelee kaupunkilaisia sekä tänne muuttavia 
 
Toimistomme ovat avoinna: ma-pe klo 9-16.30. Juhannusaattona 25.6. toimistomme on suljettu. 
3.7.-7.8.2021 matkailutoimisto palvelee myös lauantaisin 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
http://www.visituusikaupunki.fi/

