Pihat ja puutalot -kierrokset Uudessakaupungissa ti 20.7. klo 15
Kesäreissuilla kulkiessa näkee kadulta ja porteilta kutsuvia pihoja. Nyt on
mahdollisuus astua sisään portista ja tutustua muutamaan viehättävään pihaan ja
puutarhaan. Osassa opastetun reitin kohteita omistajat ovat itse paikalla
kertomassa talon ja puutarhan historiasta, osassa käydään vaan kurkkaamassa
pihan ihanuuksia.
Ja tietenkin puutarhakierrokseen kuuluu puutarhassa nautittu iltapäiväkahvi.
Kierros kestää 1,5 tuntia, lähtö Uudenkaupungin Uuden kirkon pääsisäänkäynnin
edestä klo 15.00, kierros päättyy Vanhan kirkon kupeeseen.
Mukaan hyvät kengät ja vesipullo. Kierroksen hinta sisältää iltapäiväkahvit.
Pihat ja puutalot -kierrokset Uudessakaupungissa myös ti 27.7. ja ti 3.8. klo 15
alkaen. Liput ennakkoon https://fi.doerz.com/uusikaupunki
Lisätietoja: https://www.facebook.com/uudenkaupunginvanhattalot

Sanni Winterin rooliopastuskierros ke 21.7. klo 14-15.30
Lähtö Pakkahuoneen vierassatama. Koe elämyskierros vuosina 1859-1936 kaupungissa
vaikuttaneen porvarisrouvan Sanni Winterin seurassa. Sanni Winterin roolissa matkailuopas
Riitta Kilkku. Hinta: 10 €/henkilö. Liput verkosta: www.doerz.com/visituusikaupunki

Jazzkukkofestivaalin aloituskonsertti ke 21.7. klo 16-20
Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.
Lavalla klo 16 alkaen Kaisa Mäensivu & Lassi Kouvo & Joe Peri (U SA ) trio.
Pakkahuoneen iltatoreilla nautitaan kesän tunnelmasta, leveistä hymyistä ja
hyvästä musiikista!
Toivotamme kaikki tervetulleiksi iltatoreille myymään! Myyntipaikan hinta on 5
€/2m x 2m, lapsilta 2,50 €/2m x 2m. Myyntipaikkoja ei varata etukäteen, paikat

täytetään saapumisjärjestyksessä. Pakkahuoneen henkilökunta käy ohjelman alkaessa keräämässä
paikkamaksut. Huomioithan, että uudelle rantabulevardille on autolla ajo kielletty. Pyydämme torikansaa
huomioimaan riittävät turvavälit ja hygienian. Me suosimme lähimaksua ja huolehdimme käsienpesutilat ja
desinfiointipisteet kaikille. Nähdään Pakkahuoneella!!

Karjurock ke 21. -la 24.7.
Nopperlantie 1, Lokalahti. KESKIVIIKKONA SE ALKAA ja
Nopperlan tiluksilla kajahtaa. Sää on loistavan kesäinen ja fiilis
korkealla. Karjurockin liput myynnissä osoitteessa
www.ticketmaster.fi/karjurock
Keskiviikkona perhepäivässä esiintyvät Ella & Helmi ja Hevisaurus.
Torstaina mm. Stig, Oku Luukkainen ja Antti Tuisku
Perjantaina mm. Teflon Brothers, Mikael Gabriel, BEHM ja Apocalyptica
Lauantaina mm. Eppu Normaali, Maija Vilkkumaa, Haloo Helsinki! ja Turmion Kätilöt.
Lisätietoja esiintyjistä ja kuljetuksista Karjurock 2021

Pop up-kahvila Café Kukonmäki to 22.7. klo 10-18
Merimiehenkatu 27, Uusikaupunki. Café Kukonmäki on tunnelmallinen kesäkahvila,
keskellä kauneinta puutaloaluetta. Kahvilamme tarjoaa tuoreita leivonnaisia, virvokkeita
sekä kevyttä lounasta. Sydämellisesti tervetuloa!
https://www.facebook.com/cafekukonmaki/

Myllymuorin seikkailuretket - Plumpsis! Myllymuori etsii
kaivoa - lähde mukaan! To 22.7. klo 11-12
Kokoontuminen Vaakahuoneen pihalla, Rauhankatu 10 (sisäpiha).
Jännitystä, iloa ja hyvää mieltä. Mitä tapahtuu, kun Myllytontun kaivossa ei ole
pisaraakaan vettä? Miten Myllytonttu voi keittää ruokaa, uida saavissa ja nauttia
saunan löylyistä? Tilataanko paikalle kaivurimies? Myllymuori lähtee ratkomaan
pulmaa ja aloittaa uuden kaivonpaikan etsinnät lasten kanssa. Etsintöihin
tarvitaan ainakin pajunoksa. Hauska laulua, leikkiä, loruja sekä yllätysohjelmaa
sisältävä retki Uudenkaupungin keskusta-alueella vie tarinasta toiseen.
Seikkailuun on sävelletty myös uusi, iloinen kaivonetsintä-biisi, jota säestetään ämpäriorkesterilla.
Kävelyreitti kulkee Vaakahuoneelta Raatihuoneen, Ylisenkadun, Kenkäkauppa Alinan, kirjaston ja Rauhanpuiston kautta torille, jossa on lasten leikkipuisto. Seikkailuretket toteutetaan yhdessä Kenkäkauppa Alinan
ja Uudenkaupungin matkailutoimiston kanssa, ja ne on suunniteltu koko perheelle. Alle kouluikäisten on
hyvä liikkua oman aikuisen seurassa, ja pienimmille kannattaa ottaa mukaan rattaat. Liput 10 € /hlö,
perhelippu 35 € (sis. 4 henk samasta taloudesta) Osta liput verkosta: www.doerz.com/visituusikaupunki
Tiedustelut myös: Uudenkaupungin matkailutoimisto puh. 050 420 5333 matkailu@uusikaupunki.fi
www.piironginlaatikko.com Kerttu Aaltosen luotsaama nukketeatteri Piironginlaatikko täyttää tänä vuonna jo
50 vuotta.

TuplaUrkuVartti, to 22.7. klo 12
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki
Puolituntia urkumusiikkia historiallisilla Marcussen & Sohn -uruilla torstaisin klo 12.
22.7. Markku Hietaharju
https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/tule-mukaan/musiikki/musiikkityon-tapaht…

Murhakävely Petäjämäen jäljillä to 22.7. klo 18-19.30
VIERAILE RIKOSPAIKOILLA DEKKARIKIERROKSELLA - Murhakävely
Petäjämäen jäljillä. Rikoskomisario Petri Petäjämäki kollegoineen on
selvittänyt rikoksia idyllisessä Uudessakaupungissa kahdeksan
jännityskirjan verran. Tule mukaan noin puolentoista tunnin
rikospaikkakävelylle, jossa Petäjämäen luonut kirjailija Rake Tähtinen
esittelee niin kirjoissa esiintyneitä murhapaikkoja kuin muitakin
kirjasarjan keskeisiä paikkoja.
Rake Tähtinen (s. 1969) on Göteborgissa syntynyt uusikaupunkilainen kirjailija, mainosgraafikko, toimittaja
ja valokuvaaja, joka on työskennellyt viimeiset vuodet lastensuojelun parissa. Häneltä on ilmestynyt 8

jännitysromaania, minkä lisäksi hän on julkaissut novelleja eri kokoelmissa ja pakinoita paikallisissa
lehdissä. Lähtö kirjaston edestä, Rauhanpuisto, Alinenkatu 34.
Hinta 15 €/henkilö. Liput: doerz.com/visituusikaupunki

Männäisten tori pe 23.7. klo 16-19
Pankkitie 2, Kalanti Tule ostoksille ja nauttimaan torin tunnelmasta! Torimyyntiä,
katukeittiö, arpajaiset ja musiikista vastaa Nurminen Brothers ja Susanna
Lehtonen. Lisätietoja teija.leino@itello.fi, Puh. 050 5688 710,
https://mannaistentori.fi/

Englanninkielinen opastettu kävelykierros la 24.7. klo 11-13
Lähtö Pakkahuoneen vierassatama. Englanninkielinen opastettu kävelykierros la 24.7. klo
11-12.30. Historiapainotteinen kävelykierros. Hinta: 10 €/henkilö. Liput
verkosta: www.doerz.com/visituusikaupunki
Lisätietoja: matkailu@uusikaupunki.fi

Myllymäen puiston äänimaisema la 31.7. asti
Myllymäki, Uusikaupunki. Installaatio on kuunneltavissa päivittäin myllyjen läheisyydessä klo
10-20. Myllymäen puistossa on kuultavissa Uudenkaupungin paikallishistorioitsija Helmer
Winterin kirjoittaman ”Vakkasuomalaisia sananlaskuja” -kirjan pohjalta toteutettu
äänimaisemateos. Vuonna 1934 julkaistun kirjan hilpeätkin sananlaskut heräävät eloon
puistoalueella ääninäyttelijöiden murteellisesti tulkitsemana. Installaatiossa puksutellaan
höyryjunan kyydissä kaskujen kiehtovaan maailmaan. Sananlaskujen taustalla soivat
Uudessakaupungissa syntyneen säveltäjän Bernhard Henrik Crusellin klassisen musiikin
pehmeät sävelet.
Toteutuksesta vastaa Mikko Rantanen. Ääninäyttelijöinä teoksessa toimivat Raimo Nummela
ja Mirja Sinisalo, teemaotsikot Tarja Aikola. Murreasiantuntijoina Tarja Aikola, Mika Sjöblom. Teosta ovat
tukemassa Taiteen edistämiskeskus, Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran Säätiö, Uudenkaupungin
kaupunki. Mainosvideo https://www.youtube.com/watch?v=QddhwXeQKCU
Lisätietoja: mikranen@gmail.com http://dramagun.nettisivu.org/

Näyttely ja kirppis heinäkuussa la ja su klo 12-16
Lyökintie 383, Pyhämaa. Entinen Kammelan koulu. Tervetuloa!
Lisätietoja: markku.t.mannikko@gmail.com

CRUSELL-VIIKKO
Lippujen myynti Uudenkaupugin matkailutoimisto, Rauhankatu
10 tai www.lippu.fi sekä tuntia ennen konsertin alkua ovelta.
Avoinna ma-pe klo 9-17 ja la 9-15. Lisätietoja www.crusell.fi
Crusell-naisten kahvila torilla päivittäin.

LAUANTAI 24.7.
Klo 12.00 Crusell-viikon avauspuhallus, Uudenkaupungin tori.
Marzi Nyman (kitara) ja Niko Kumpuvaara (harmonikka). Marzi ja Niko polkaisevat
juhlavuoden käyntiin. Mukana myös yllätysesiintyjä! Pääsymaksuton konsertti.

Klo 18.00 Rauhaa ja romantiikkaa, Uudenkaupungin Vanha kirkko, Alinenkatu 44.
Avajaiskonsertissa Crusell-viikon uusi taiteellinen johtaja Olli Leppäniemi kattaa pöydän
hehkuvalla romantiikan ajan musiikilla yhdessä pianisti Paavali Jumppanen ja sellisti
Jonathan Roozemanin kanssa. Liput 27,50 €/22,50 €

SUNNUNTAI 25.7.
Klo 10.00-11.00 Juhlajumalanpalvelus, Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 1c.
Juhlajumalanpalveluksen ohjelmassa Johann Sebastian Bachin ja Florence Pricen
kirkkomusiikkia. Solistina huikea mezzosopraano Monica Groop ja Olli Leppäniemi, Takuya
Takashima, Emma Nyman, Iidamari Ahonen, Ilari Angervo, Jonathan Roozeman, Kari Vuola.

Klo 12.00 Päivän puhallus, Uudenkaupungin tori.
Suomen oboe- ja fagottiseuran tuplarööriorkesteri, johtajana Saku Mattila. Pääsymaksuton
konsertti.

Klo 15.00 Virren tarina, Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 1c.
Saku Mattilan sovituksia kauneimmista virsimelodioista eri aikakausilta.
Suomen oboe- ja fagottiseuran tuplarööriorkesteri, johtajana Saku Mattila. Vapaa pääsy!

Klo 17.00 Konserttiesittely, Pakkahuoneen tori
Jukka Rantamäki esittelee illan konsertin.

Klo 18.00 Kolmella mantereella, Uudenkaupungin Vanha kirkko, Alinenkatu 44.
Tule mukaan matkustamaan musiikin mantereille Monica Groopin, Paavali Jumppasen ja
puhallintaiteilijoiden seuraan.
Liput 27,50 €/22,50 €

Klo 21.00 Marzi Nyman plays Jimi Hendrix, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11.
Marzi Nyman ja Jimi Hendrix! Crusell-viikolla!? Kyllä! Marzi Nyman, Niko Kumpuvaara,
Heikki Laine, Mikko Kaakkurinniemi. Liput 27,50 €/22,50 €

M/S Kertun risteily Isonkarin majakkasaareen pe-su (ke ja to loppuunmyyty)
Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 17.30.
Risteilylle lähdetään Uudenkaupungin vierassatamasta, joka sijaitsee
tunnelmallisella kaupunginlahdella kaupungin keskustassa. Aluksella
tarjoillaan lähdön jälkeen aamupäiväkahvi ja pikkupulla, ja nautitaan
alkaneesta matkasta ulos merelle. Merimatkat taitetaan matkustaja-alus
M/S Kertulla.
Maisema muuttuu suojaisen sisäsaariston ja karumman
rannikkovyöhykkeen kautta lopulta avomereksi, jonka rannattomasta
horisontista löytyy ainoastaan Isokari. Matkalla näkyy runsaasti lintuja ja
merimerkkejä, ja opastus laivamatkan aikana tutustuttaa
saaristoluontoon sekä saariston nähtävyyksiin. Merimatkan kesto on noin 1,5 h.
Perillä Isossakarissa voit retkeillä omatoimisesti tai yhdessä ryhmän kanssa. Yhteinen, oppaan johdolla
tehtävä saarikierros alkaa satamasta ja päättyy majakalle. Omatoimisesti voit vaikka geokätköillä tai keskittyä
linturetkeilyyn, tai haaveilla rauhassa rannattoman horisontin äärellä.
Aikaa nauttia olosta saarella on noin 5 tuntia. Yhteisen risteilyohjelman (opastettu saarikierros, vierailu
majakassa, lounas) lisäksi aika riittää vaikka talviturkin kastamiseen ja terassikauden avaamiseen!
Paluumatkalle Isostakarista Uuteenkaupunkiin lähdetään klo 16, ja perillä kaupungissa ollaan n. klo 17.30.
Hinnat: aikuiset 69 €, lapset 4-12 v 35 € (sis. Pikkukipparin puuhakirjan) ja alle nelivuotiaat maksutta
Hinta sisältää merimatkat, opastetun saarikierroksen ja lounaan Isossakarissa sekä sisäänpääsyn majakkaan.
Lisätietoja: puh. 040 1866 350 ja info@isokari.fi

Kaljaasi Olgan risteilyt
Kaljaasi Olgan lähtö- ja laituripaikka on Pakkahuoneen vierassatamasta länteen oleva
Saaristolaivojen laituri Uudella-Möljällä, Pakkahuoneenkuja 2.
Risteilyt voi ostaa suoraan verkkokaupasta viimeistään risteilyä edeltävänä päivänä:
doerz.com/visituusikaupunki

Lasten merirosvoristeily heinäkuussa pe 23.7. ja 30.7.
Lähtö Uudestakaupungista klo 16, paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 18.
Lasten ja seikkailuhenkisten ohjelmallinen merirosvoristeily. Risteilyllä kierretään
Uudenkaupungin saaristossa ja kuullaan mitä mielenkiintoisimpia juttuja ja koetaan
sitäkin enemmän.
Mukaan reissuun on värväytynyt joukko jännittäviä ja iloisia piraatteja, jotka keksivät
matkan aikana kaikenlaista hauskaa tekemistä.
Hinnat: 20 €/lapsi, 25 €/aikuinen. Hintaan sisältyy laivamatka, ohjelma, yllätyspussi +
mehu.

Risteily Katanpään linnakesaarelle lauantaisin ja
sunnuntaisin 4.7.-8.8.
Lähdöt Uudestakaupungista klo 10.30, paluu Ukiin n. klo 18.
Aitoa purjehdustunnelmaa tarjoaa pohjoismaiden vanhin, yhä purjehtiva
kaljaasi Olga, joka vie matkustajat elämykselliselle matkalle nauttimaan
saariston upeista maisemista ja kohteista.
Löydä saariston kätketty helmi! Katanpään mielenkiintoiset linnoitukset
tykkeineen, upea luonto ja jännittävät kivilouhokset houkuttelevat eriikäisiä kävijöitä.
Hinnat: 67 €/aikuinen, 30 €/lapsi (0–12 v.) sis. merimatkat, lounas menomatkalla laivassa (lohikeitto ja
saaristolaisleipä) sekä opastettu kierros linnakesaarella.
Maksimimatkustajamäärä Olgalla on 34 henkilöä, ja aluksella on A-oikeudet. Kaljaasin ammattitaitoinen ja
kokenut miehistö takaa onnistuneen ja turvallisen risteilyn. Tervetuloa nauttimaan hyvän tuulen risteilyistä!
Lisätietoja risteilyistä: www.kaljaasiolga.fi tai Uudenkaupungin matkailutoimisto, puh. 050 420 5333,
matkailu@uusikaupunki.fi
Myös erilaiset tilausristeilyt, esim. syntymäpäivät, häät ja yritysten tilaisuudet ovat tilattavissa meiltä.
Tilausristeilyjen tiedustelut ja varaukset: puh. 0400 468 567 tai 020 7597 920.

Captain´s Makasiini, Aittaranta 12, Uusikaupunki.
Koko kesän nautitaan live musiikista Captain´s Makasiinin terassilla.
Ke-to keikat alkavat noin klo 19, pe-la keikat alkavat klo 20.30, su matineat noin klo 13.00. Vapaa pääsy!

Ke 21.7. Annika Nord
La 24.7. Eeli Hallikainen

To 22.7. Kalle ja Susse
Pe 23.7. Pasi Vainionperä
Su 18.7. Päivämatinea Jukitsu

Pakkahuoneen terassi, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.
After work -perjantait, live musaa klo 18-21 kera hyvän ruuan ja juoman. Tervetuloa viihtymään!

Pe 23.7. Tomi Paldanius

Kirsta, Aittaranta 4-6, Uusikaupunki.

Kirsta soi heinäkuun perjantait! Pe 23.7. Rami Tapper ONE Man Band

Makasiiniravintola 1617, Aittaranta 8, Uusikaupunki.
1617 terassilla soi live musa.

Ke 21.7. Mikko Itäranta

La 24.7. Duo Epi & Ida

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
Ma 19.7.
Pertsa ja Killu
klo 17.00, kesto 1 h 35 min. Liput 11 €.
Croodit: Uusi aika klo 18.45, kesto 1 h 35 min. Liput 11 €.
Ti 20.7.
Petteri Kaniini; Kani karkuteillä klo 17.00, kesto 1 h 34 min. Liput 11 €.
Pertsa ja Killu
klo 18.45, kesto 1 h 35 min. Liput 11 €.
Ke 21.7.
Pertsa ja Killu
klo 17.30, kesto 1 h 35 min. Liput 11 €.
Fast & Furius 9
klo 19.15, kesto 2 h 22 min. Liput 13 €.

Wahlbergin museotalo
Ylinenkatu 11. Avoinna 14.6 -28.8. ma-pe klo 10-17 ja la-su 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. Perusnäyttelyn
lisäksi museotalossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä.
22.10.2021 asti 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

Pikkumuseot; Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo, ovat avoinna
22.6.-9.8. klo 12-15. Museon aukioloaikoina vapaa pääsy.

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

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

Uudenkaupungin Automuseo
Autotehtaankatu 11. Avoinna joka päivä klo 10-18.
Automuseon kokoelmissa on reilusti yli sata autoa, hyvä valikoima
veteraanimopoja, muutama moottoripyörä sekä kaksi lentokonetta. Kolmessa
avarassa näyttelyhallissa on myös paljon muuta nähtävää. Autojen merkki- ja
mallivalikoima on monipuolinen, Kupla-Volkkarista Cadillaciin ja enemmänkin.
Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset.
www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo

Bonk-museo ja Lasten Keksimö
Siltakatu 2. Avoinna 28.6.-11.8. joka päivä klo 10-18.
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.
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.

Taidetalo Pilvilinna avoinna 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 sisäkuin 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.

Uudenkaupungin Merikeskus -kesänäyttely 29.6.-15.8. 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. Perusnäyttelyssä on mm. useita vanhoja
venemoottoreita, suurikokoinen uusikaupunkilaisen Varma-purjelaivan
pienoismalli, laivamaalauksia jne.
Kesällä 2021 Merikeskuksessa on esillä "Relations with the Sea" -näyttely,
taiteilija TH Norlingin merellisiä maalauksia, sukellusaiheinen näyttely sekä
valokuvanäyttely. Lisäksi esillä on vanhoja porsliinisia laivakoiria, Asmo
Hällforsin kokoelmista.
Uudenkaupungin Merikeskuksessa on myös Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen myyntipiste.
Näyttelyyn on vapaa pääsy. http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi

Taide- ja hopeanäyttely Kulttuurikeskus Crusellissa 23.7.-6.9. arkisin klo 10-16
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
Taide- ja hopeanäyttely on luotu Pentti ja Anne Siivosen kokoelmista. Se pitää
sisällään tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden öljyväritöitä 1800-luvun
loppupuolelta 1900-luvun alkupuolelle sekä uusikaupunkilaisen taidemaalari
Reino Harstin maalauksia ja grafiikkaa. Hopeakokoelmassa on esineitä alkaen
1700-luvulta aina 1900-luvun alkuun, joista huomattava määrä on
uusikaupunkilaisten kultaseppien valmistamia.
Tervetuloa tutustumaan historiallisesti arvokkaisiin suomalaisen taiteen
kultakauden töihin sekä suunnattomalla käsityötaidolla tehtyihin
hopeaesineisiin!

Runokulman Galleriassa - Susanna Pihlajan maalauksia 30.6.-24.7.
Runonkulman Galleria, Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki.
Runonkulman Galleriassa on esillä Susanna Pihlajan maalauksia näyttelyssä
Keskikesän Karnevaali.
Teosten teemoina on myyttisiä satumetsien hahmoja, fauneja, nymfejä ja
vuodenaikojen magiaa. Kaikki teokset ovat sekatekniikkaa, niissä on käytetty
mm. akvarelleja, akryyleja, mustetta ja erilaisia kyniä. Pintastruktuurin
aikaansaamiseksi monien maalausten pohjalla on rypistettyä silkkipaperia ja
gessoa. Tervetuloa!
Näyttely on avoinna ke-pe klo 11-17 ja la klo 11-15. http://facebook.com/RunonkulmanGalleria

Pakkahuoneella Rauno Parkkilan valokuvia 21.8. asti.
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.
Pakkahuoneen kahvion näyttelytilassa esillä Rauno Parkkilan Luontokuvia maalta ja mereltä.
https://karilla.fi/tapahtumat/

Ihan rauhassa -näyttely Galleria-Taidelainaamo Horisonttissa 6.7.-31.8.
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti-pe klo 13-17 ja lauantaisin klo 10-14.
Uudenkaupungin rauhan juhlavuoden teemanäyttely IHAN RAUHASSA.
Videostudio, taidetapahtumia ja kahvitarjoilua.
Lisätietoja: galleriahorisontti@gmail.com www.facebook.com/rantagalleria/

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti-pe 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.

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.

Lentävä Lokki

Eläinten vallankumous, ti 20.7. ja ke 21.7. klo 19
Suukarintie 2, sisätilassa. Kaupunginlahden rannalla, Pakkahuoneen
vierassatamasta merelle päin. Katettu ja ilmastoitu tila.
Teatteriryhmä Lentävä Lokki esittää - Eläinten vallankumous
George Orwellin mestariteoksen pohjalta käsikirjoitus ja ohjaus: Raija ja Pentti
Nokkala. Tarina aikuisille vallasta ja rakkaudesta. Tämän jälkeen kukaan ei
suhtaudu eläimiin enää niin kuin ennen. Puffetti ennen esitystä ja väliajalla.
Liput: alkaen 18 € /16 € (eläkeläinen, opiskelija, ryhmät).
Lippuvaraukset ja -myynti: Uudenkaupungin matkailutoimisto, Rauhankatu 10, puh.
050 420 5425, 050 420 5333. Lisätietoja http://www.lentavalokki.fi

Pyhämaan Suviteatteri

Hyvää pahaa rahaa ti, to, pe ja su
Pyhämaantie 1076, Pyhämaa.
Esitykset Pyhämaan Nuorisoseurantalon katetulla ulkonäyttämöllä.
Esitykset ti 20.7. ja to 22.7. klo 19, pe 23.7. klo 23 ja su 25.7. klo 14 ja klo 18
Ray Cooneyn farssi Hyvää, pahaa, rahaa!
Ohjauksesta vastaa Lauri Ketonen.
Ray Cooney palaa naurattamaan suviteatteriyleisöä, kun brittikirjailijan Funny Money
-farssista saadaan Pyhämaan pyörivälle näyttämölle upouusi ja ennennäkemätön
tilaussuomennos. Villiä ja hykerryttävää menoa on luvassa tänäkin suvena.
Pyhämaan Suviteatteri lupaa siis jälleen katsojilleen tutun naurutakuun!
Tiedustelut, varaukset ja ryhmämyynti: puh. 0440 345 675,
suviteatterivaraukset@gmail.com
Liput ovelta 17 € / 9 €. Ryhmäliput (yli 15 henk.) 15 € / 7 €. Yksittäiset ennakkoliput: lippu.fi
Noudatathan teatteriin saapuessasi epidemian torjunnasta annettuja ohjeita!
Epidemiatilanne saattaa myös aiheuttaa esityksiin nopeita muutoksia.
Seuraa tiedotusta teattereiden verkkosivuilla ja somekanavissa. http://teatteri.pyhamaa.fi/

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

Joogaa rannalla
Kertamaksu 10 €, maksetaan ennen tuntia. Oma juomapullo ja jumppa/joogamatto
mukaan. Vetäjänä RYT200-Joogaopettaja Satu Ajanko. satu.ajanko@satya.fi
http://www.satyajooga.fi

Beach Jooga Santtioranta Camping, Kalalokkikuja 14, ke 21.7. klo 9-10.
Mikä ihana tapa aloittaa uusi päivä beach joogalla. Tuntea merituuli ja auringonsäteet
iholla, kuunnella aaltojen rentouttavaa kohinaa, tuntea hiekka varpaiden alla, lempeä
liike koko kehossa. Tämän jälkeen ei voi tulla muuta kuin hyvä päivä! Pukeutuminen
sään mukaan. Beach jooga on tarkoitettu kaikille, leirintäalueen asiakkaille, turisteille,
mökkiläisille ja kaupunkilaisille.

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.

Käätyjärven kuntokävely 1.6.-31.8.
Hakametsän Asukasyhdistyksen perinteinen kesän 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

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

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

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.
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

