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UUDENKAUPUNGIN  
MATKAILUNEUVONTA

INFO

Valitse Uusikaupunki 2019 -esitteen julkaisija ja kustantaja: 
Uudenkaupungin matkailutoimisto. Esitteen tiedot on kerätty 
marras-joulukuussa 2018. Matkailutoimisto ei vastaa mahdollisista 
muutoksista eikä virheellisistä tiedoista. Esitteen aineisto on 
pääosin maksullista ilmoitustilaa. 

Suunnittelu ja taitto: Mainostoimisto KMG Turku 
Kannen kuva: Åke Nygård, Uusikaupunki 
Kirjapaino: Grano Oy 
Suunnittelu- ja toimitusvastaava: matkailusihteeri Irmeli Laaksonen

UUSIKAUPUNKI-FAKTAA

MATKAA UUTEENKAUPUNKIIN 
Helsinki 233 km 
Kustavi 50 km 
Laitila 18 km 
Naantali 68 km 
Pori 100 km 
Pyhäranta 22 km 
Rauma 50 km 
Taivassalo 33 km 
Tampere 170 km 
Turku 70/80 km

YLEISTIETOJA 
Perustettu 19.4.1617 
Perustaja Kuningas  
  Kustaa II Aadolf 
Asukasluku n. 15 700 
Pinta-ala 1932 km2 

- maapinta-ala 502 km2 

- vesipinta-ala 1430 km2 

Tuloveroprosentti 20,75 %

KIINTEISTÖVEROTUS 
Yleinen kiinteistövero 1,03 % 
Vakituinen asunto 0,45 % 
Vapaa-ajan asunto 1,12 % 
Yleishyödyllinen yhdistys 0,00 % 
Voimalaitos  3,10 % 
Kirkollisvero 1,50 %

Uudessakaupungissa ei peritä koiraveroa.

KATSO 
AAKKOSELLINEN 

HAKEMISTO S.

94

MATKAILUTOIMISTO 
Rauhankatu 10, PL 37, 
23501 UUSIKAUPUNKI 
Puh. 050 420 5333, 
050 420 5425, 050 420 5329 
visituusikaupunki.fi

    visituusikaupunki

AVOINNA  
ma–pe klo 9–16.30

24.6.–10.8.2019 
ma–pe klo 9–17, la klo 9–15

• Matkailuneuvonta  
• Esitteet, kartat  
• Crusell-viikon liput  
• Opasvälitys  
• Ryhmien ohjelmapaketit  
• Kesäteatteriliput  
• Myllymuorin  

seikkailuretket 
• Saaristoristeilyliput  
• Internet asiakkaille  
• Polkupyörävuokraus  

(myös sähköpyöriä)  
• Uusikaupunki-aiheisten 

korttien ja kirjojen myynti

Hanki liput ja palvelut 
helposti myös verkkokaupasta: 
www.zupticket.com/visituusikaupunki

Yhteispalvelupiste Passari, kulttuuri- 
toimisto sekä Crusell-viikon toimisto 
sijaitsevat samassa rakennuksessa 
matkailutoimiston kanssa. Keväällä 2019 
Raatihuoneen mahdollinen remontti 
aiheuttaa toimistojen väliaikaisen muuton. 
Tarkista osoite: visituusikaupunki.fi 
ja uusikaupunki.fi -verkkosivuilta.

Tervetuloa toimistollemme!
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Halusitpa sitten nauttia kaupunkikulttuurista, 
shoppailusta, monipuolisista harrastus-
mahdollisuuksista tai meriluonnon 
kauneudesta ja saariston rauhasta, ei hätää – 
Uudessakaupungissa voit kokea nämä kaikki. 
Ja mikä parasta – palvelut ja kohteet sijaitsevat 
vielä lyhyen välimatkan päässä toisistaan. 

MONIPUOLISESTI TAPAHTUMIA 
Kesäkausi starttaa 18.–19.5. Minifarmi & 
Kukkamessut -suurtapahtuman merkeissä. 
Merefestejä juhlitaan 7.–9.6. Festilauantaina 
on kaksikin liikuntatapahtumaa: Kesäkuun 
Kutonen naisille sekä City Hero Challenge 
-seikkailu kaikenikäisille ja -kuntoisille. Antiikin 
ja taiteen ystävät löytävät tiensä Nopperlan 
Antiikkimarkkinoille 13.–14.7. Suomen 
huippuartisteja kuullaan Karjurockissa 18.–20.7. 
Kansainvälinen Crusell-musiikkiviikko 27.7.–3.8. 
tempautuu tulevana kesänä Fantasiamaailmaan. 
Tul toril -teematoritapahtumat viihdyttävät 
kesälauantaisin, ja Pakkahuoneen ohjelmallisia 
iltatoreja kesäkeskiviikkoisin ei kannata jättää 
väliin. Myllymuorin lasten retkillä selvitetään 
kadonneiden kenkien tapausta. Heinäkuussa 
kannattaa kaupunkiin tutustua oppaiden 
kävelykierroksilla, ja puutalokodit ja pihat 
avaavat ovensa vieraiden ihailtavaksi 7.–8.9. 

Historiallisessa Wahlbergin museon päänäytte-
lyssä muistellaan lapsuutta ja lapsia 1900-luvun 
alun Uudessakaupungissa. Automuseon 
kolmessa isossa näyttelyhallissa riittää nähtävää. 

Mullistaviin keksintöihin ja toimintavapaisiin 
laitteisiin voi tutustua Bonk-museossa. 
Taiteilija Raija Nokkalan ja miehensä Pentti 
Nokkalan Taidetalo Pilvilinna on hauska ja 
värikäs naivistinen taidetalo, meren rannalla. 
Vierailukohteissa ja tapahtumissa on huomioitu 
myös perheen pienimmät. Tapahtumalistauksen 
voit kurkata esitteen sivuilta 46–49.

HURMAANNU MERESTÄ JA SAARISTOSTA
Upeasti kunnostettu Kaupunginlahti ranta- 
bulevardeineen ja valaistuksineen houkuttelee 
meren äärelle. Sen rannalla sijaitsee kesän 
suosituin kohtaamispaikka, Pakkahuoneen 
vierassatama. Aalloista ja auringosta voi nauttia 
myös merellä, erilaisilla teemoitetuilla risteilyillä. 
Kaljaasi Olgalla purjehditaan Katanpään linnake-
saarelle ja lapsille on hauskoja Merirosvoristeilyjä. 
Viihtyisän M/S Kertun kyydissä voit Isonkarin 
majakkamatkan lisäksi lähteä linturetkelle, 
hyljesafarille, Perjantairisteilylle tai osallistua 
supersuosittuun Torstaivisaan. Tiftö V:llä tutustut 
lähivesiemme historiaan Kolmen salmen risteilyil-
lä. Täysikuuta ihastellaan Tiftön Kuutamoristeilyillä 
ja rentoudutaan Saunaristeilyillä. Velhoveden 
rengastie, saarten lomitse rakennettuine pienine 
siltoineen, vie keskelle kauneinta saaristoa, ilman 
että huolehdit veneestä tai lautta-aikatauluista.  

Tutustu viereisen sivun TOP 3 -listojen 
avulla vähän kauempaa tänne muuttaneen 
sekä täällä syntyneen ja kasvaneen henkilön 
poiminnat Ugin parhaista paloista. 

ANNA UUDEN K AUPUNGIN YLL ÄTTÄ Ä

Valitse Uusikaupunki
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Amerikkalaissyntyinen Granger Simmons kotiutui 
itse Uuteenkaupunkiin kuusi vuotta sitten 
Yhdysvaltojen Rhode Islandista, jossa hän oli 
tavannut uusikaupunkilaislähtöisen Odettan.

Pariskunta avioitui ja perusti perheen. Myös Odettan isä oli 
aikoinaan tullut Suomeen Yhdysvalloista koripallouran kautta 
ja niin perhe muutti lähelle vaimon vanhempia, Uuteen- 
kaupunkiin. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi kolme poikaa. 

Työssään asukasluotsina Granger auttaa muualta muuttavia 
kotiutumaan uuteen kotikaupunkiin. Paikalliselle sanoma-
lehdelle hän toimittaa englanninkielistä uutisaukeamaa 
kerran kuussa. Vakka-opistossa Granger opettaa englantia 
ja johtaa Gospel-kuoroa. Ravitsemusalan ammattilaisena 
hänellä on myös oma ravintola-alan konsultointitoimisto. 

Hakametsän asuntoalue. Hakametsä oli perheen 
ensimmäinen asuinpaikka Uudessakaupungissa ja 
 alueen rauhallisuus, hiljaisuus ja suvaitsevaisuus 

yllättivät positiivisesti. Alueella asuu monia eri 
kansallisuuksia, joten alue muistutti Grangeria hieman 
entisestä kotiseudustaan. – Hakametsä on kuin pieni 
kaupunki, kaikki palvelut samalla alueella, kuten kauppa, 
koulu, päiväkoti ja eritysmaininnan saanut grilli. Luonto 
on lähellä, mutta metsään hän ei tohdi mennä yksin – liian 
vaarallista kaupunkilaispojalle, Granger naurahtaa.

Kaupunginlahden rantabulevardi. Meri, veneet, 
ravintolat ja silta, yhdessä kauniiden maisemien 
kanssa muodostavat lyömättömän kokonaisuuden, 

jonne Granger palaa aina uudelleen. Rannalle voi istahtaa 
rentoutumaan, ja sillan pielessä voi vaikka kalastaa. 
Aurinkoisella ilmalla tulee vastaan monia hymyileviä 
kasvoja, toteaa itse aina hyväntuulinen Granger. 

Helluntaiseurakunta. Turvapaikka, josta Granger 
löysi oman paikkansa. Granger on aina ollut mukana 
seurakunnan toiminnassa, ja Yhdysvalloissa hän 

toimi myös seurakuntansa pastorina. Hengellisten 
asioiden lisäksi musiikilla on tärkeä rooli Grangerin 
elämässä. Monet seurakuntalaisista ovat jollain 
lailla musiikkialan ihmisiä ja valtaosa myös puhuu 
hyvää englantia, joten kotiutuminen oli helppoa.

GRANGER AUTTAA UUSIA UKILAISIA
PETEN URA URKENI 

UUDESTAKAUPUNGISTA

1

2

3

1

2

3

Mentalisti Pete Poskiparta on tuttu lukuisista 
TV- ja radio-ohjelmista sekä kiertueiltaan. 

Peten kiinnostus taikatemppuihin ja sirkukseen 
alkoi jo 10-vuotiaana. Uudenkaupungin 
kirjastosta löytyi alan kirjoja, joista pääsi 
alkuun. Ensimmäisestä keikasta tulee tänä 
vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Esitys oli tuolloin 
juuri valmistuneessa Crusell-salissa, kesti 
5 minuuttia ja siitä maksettiin 50 markkaa. 
Kohtuullinen minuuttipalkka siis. Sittemmin 
Pete on kiertänyt Suomea ja maailmaa 
esiintyen aina Las Vegasissa ja Lontoossa asti. 

Lepäinen / Makis. Kaunista seutua, 
johon on helppo mennä sekä pyörällä 
että autolla. Erikoinen näky, kun toisella 

puolella penkkaa liplattaa suolainen laine 
ja toisella puolella makea vesi. Lisäksi 
alueen parhaat uimapaikat löytyvät täältä. 
Lapsena nk. hyppykalliot tulivat tutuksi. 
Lepäisten päädyssä voit pysähtyä hetkeksi 
haukkaamaan raitista meri-ilmaa ja ihailla 
ilta-auringossa ympäröivää luontoa.

Kaupunginlahti. Koko kaupunginlahden 
ympäristö on upea. Sen rannalla olevat 
ravintolat ja kahvilat mainioita paikkoja 

pysähtyä. Erityisesti kesällä veneistä täyt-
tyvä lahti, jolle paikalliset ovat antaneet 
nimen "pask´lahti" historian mukaan, viestii 
vapaudesta, kiireettömyydestä ja lomailusta.  

Myllymäki. Vanhojen tuulimyllyjen ja 
vanhan vesitornin alue on hyvä paikka 
käydä kävelyllä ja talvella sieltä löytyy 

mainiot pulkkamäet. Historialliset tuulimyllyt, 
puistomainen alue, jonka ympäri ja läpi kävely 
on enemmän kuin rentouttava kokemus. 

Peten kuva: Daniel Lehtovirta

5



Tiedätkö mikä on Uudenkaupungin
nimikkokala? Selvitä ristikko niin

saat sen selville.

Uusikaupunki on lapsille ja lapsenmielisille 
tekemistä täynnä. Et uskokaan mitä kaikkea 
täältä löytyy – ei kun tutustumaan!

Lasten 
Uusikaupunki

AUTOMUSEO
Täällä perheen pienimmän 
autofanin päiväunet käyvät 
todeksi. Kolmessa avarassa 
näyttelyhallissa on esillä 
mahtava joukko menopelejä 
vuosien varrelta. Lue lisää s. 16.

BONK-MUSEO
Uudenkaupungin erikoisimman  
museon titteli menee vuodesta  
toiseen tälle hullun hauskalle 
koko perheen kohteelle. Lasten 
keksimössä voi askarrella oman 
Bonk-koneen. Lue lisää s. 19.

CRUSELL-VIIKKO 
27.7.–3.8. 
Festivaalissa on lapsille tarjolla 
oma konsertti, jossa kuullaan 
yleisöäänestyksellä valittuja 
tutuimpia lastenlauluja Täti 
Monikan ja Pingviiniorkesterin 
säestyksellä. Su 28.7. klo 16.  
Lisätietoja sivulla 11.

ISONKARIN MAJAKKASAARI 
JA M/S KERTTU
Ho-hoi majakkasaari kutsuu! 
M/S kertun Isonkarin risteilyillä on 
oma puuhapaketti pikkukippareille. 
Saarella on lasten omatoiminen 
ja maksuton seikkailupolku sekä 
uimaranta, jonka yhteydessä on 
leikkipaikka lapsille. Lue lisää 
s. 32–33.

MERIROSVORISTEILYT 5.-26.7.
Lasten ja seikkailuhenkisten hauska ja 
jännittävä Piraattiristeily upean vanhan 
purjealuksen, Kaljaasi Olgan matkassa. 
Lue lisää s. 31.

MINIFARMI JA  
KUKKAMESSUT 18.–19.5.
Monipuolisella tarjonnalla katettu 
suurtapahtuma avaa kesäkauden. 
Minifarmin kohokohta on lapsiperheiden 
suosikki, Farmi, eläimineen, 
erilaisine koneineen, perinteineen ja 
kädentaitoineen. Lisätiedot s. 8–9.

WAHLBERGIN MUSEOTALO
Uudenkaupungin museon 
Wahlbergin museotalossa 
voi leikkiä salapoliisia ja 
tehdä näyttelyyn liittyviä 
tehtäviä. Kesäaikana  
piharakennuksessa on lasten 
leikkipaikka. Lue lisää s. 15. 
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Tiedätkö mikä on Uudenkaupungin
nimikkokala? Selvitä ristikko niin

saat sen selville.

LASTEN SATAMAT 
PAKKAHUONEELLA 26.6.–7.8.
Kesäkeskiviikkoisin klo 16.30–18 
järjestettävillä Lasten satama 
-toreilla on omaa ohjelmaa myös 
perheen taaperoille ja vähän 
vanhemmillekin. Lue lisää s. 34.

LEIJONAPUISTO
Kaupungin suurin yleinen 
leikkipuisto tarjoaa vempeleitä 
kiipeilyyn, keinumiseen ja muuhun 
hilpeään menoon. Lue lisää s. 53.

UIMAHALLI
Sateisen päivän pelastus − 
Uudenkaupungin uimahallissa 
tarkenee aina! Lasten leikkeihin tarjolla 
monipuolinen joukko vesileluja ja 
kellukkeita. (Suljettu 20.6.–19.8.) 
Lue lisää s. 50.

MYLLYMUORIN 
SEIKKAILURETKET 
2.7.–1.8.
Hauska, laulua, leikkiä, loruja ja kadonneita 
kenkiä sisältävä retki Uudenkaupungin 
keskustassa vie tarinasta toiseen.  Retket 
heinäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 11. 
Retkiä myös tilauksesta. Lue lisää s. 13.

UIMARANNAT
Pulahtele ja pärski minkä mielesi 
tekee! Uudessakaupungissa 
on useita uimarantoja, 
löydät ne sivuilta 44–45.

KOTIELÄINPIHAT
Nöf. Bää. Iha haa, kot kot.
Kotieläinpihat ovat lasten 
suosikkikohteita. Pyhämaassa 
sijaitsee kotieläinpiha Iloiset 
Veijarit ja Lokahdella Nopperlan 
kotieläinpiha. Molempien pihapiirissä 
myös kesäkahvila. Lue lisää s. 26.

SANTTIORANNAN LEIRINTÄALUE
Molsk ja pärsk! Santtiorannan hiekat 
houkuttelevat vesileikkeihin ja hiekkalinnan 
rakennukseen. Myös vanhemmat viihtyvät 
biitsillä köllötellen. Lue lisää s. 75. 

TAIDETALO PILVILINNA
Taidetalo on oikea värikkyyden 
riemuvoitto, joka saa mielikuvituksen 
laukkaamaan. Meren rannalla, omassa 
kalustetussa kaksiossaan asustelee myös 
luppakorvainen Pablo-pupu. Lue lisää s.12.

Lapsille ja lapsiperheille suunnatut 
tapahtumat ja kohteet on merkitty 
Lasten Uusikaupunki -tunnuksella.
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Uudenkaupungin kesä avataan jälleen 
toukokuussa todellisella suurtapahtumalla. 
Nyt jo kuudetta kertaa järjestettävä 
Minifarmi & Kukkamessut tarjoaa kävijöilleen 
mielenkiintoisen kattauksen asiaa, juuri 
oikeaan aikaan aivan kevään kynnyksellä!

Minifarmi on kahtena viime vuotena rikkonut 
10 000 kävijän rajapyykin ja pyrkiikin vuosi 
vuodelta järjestämään entistä vauhdikkaamman 
startin kesäkauteen. Koko lounaisrannikon 
kevään innostavin ja monipuolisin 
messutapahtuma järjestetään aivan idyllisen 
Uudenkaupungin ytimessä.

PALJON KOETTAVAA, NÄHTÄVÄÄ JA 
OSTETTAVAA – YHDELLÄ LIPULLA
Ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi muodostunut 
ja merkittäväksi kauppapaikaksi kasvanut 

messuviikonloppu herättää huomiota 
monipuolisella tarjonnallaan. 

– Minifarmi & Kukkamessut täydentävät 
hienosti toisiaan ja antavat oivan lähtökohdan 
kehittää kokonaisuutta vieläkin monipuolisem-
maksi. Näin pystymme tarjoamaan vieraille 
varmasti ainutlaatuisen ja mieleenpainuvan 
kokonaisuuden, näyttävät puitteet sekä kova-
tasoisen kattauksen yrityksiä ja palveluita. Ja 
mikä hienointa, kaikki yhdellä lipulla, iloitsee 
tapahtuman pääkoordinaattori Jarno Ihala.

Tapahtuman ajankohdaksi on va-
kiintunut kevät ja toukokuun loppu. Kevät 
on touhukasta aikaa, niin puutarhoissa, 
mökeillä, kuin yrityksissäkin. – Se on kau-
panteon aikaa, kommentoi Ihala.

Kukkamessujen teema-alue on nostettu 
upeasti framille - suoraan pääportista avautuukin 
nyt hieno puutarhakokonaisuus ihastuttavine 
kukka-amppeleineen ja tuhansine taimineen.

ASIAA 
AMMATTILAISILLE

– ELÄMYKSIÄ 
KAIKILLE!
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TAPAHTUMAN PARHAAT PALAT
Farmi on lapsiperheiden suosikki ja koko 
tapahtuman kohokohta. Farmilla tapaat 
ihastuttavat maatilan eläimet, pääset 
näkemään monipuolisia näytöksiä ja 
nauttimaan ihanasta tunnelmasta. 
Rakentamisen alueelta löytyvät ratkaisut niin 
kodin-, mökin, kuin pihankin tarpeisiin sekä 
tuotteet ja palvelut kodin sisustamiseen. 
Työkoneita löytyy niin ammattilaisille 
kuin kuluttajille, on pientä ja näppärää 
sekä suurta ja tehokasta. 
Kukkamessujen alueelta löytyvät puolestaan 
ihanat kukat ja taimet sekä muut kasvit 
pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle.

INNOSTAVA RETKIKOHDE
Minifarmi tarjoaa koko perheelle elämyksen, 
monipuolista ohjelmaa ja maaseudun 
rentoa fiilistä kaupunkiympäristössä. 
Messutapahtuma on myös oiva ryhmä- 
retkikohde, jossa huvi ja hyöty yhdistyvät niin 
ammattilaisten luennoissa kuin erilaisissa 
näytöksissäkin. Retken yhteydessä voi 
tutustua Uuteenkaupunkiin laajemminkin. 
Uudenkaupungin matkailutoimisto räätälöi 
ryhmille toiveita vastaavan paketin.

– Merellinen ja sympaattinen 
Uusikaupunki luo ihastuttavat puitteet 
onnistuneelle päivälle tai vaikka vauhdikkaalle 
viikonvaihteelle, Ihala kiteyttää.

MINIFARMI JA 
KUKKAMESSUT 
18.–19.5.2019

Minifarmin asiakaspalvelu 
Puh. 040 706 4000 
info@minifarmi.fi

AVOINNA
18.5 klo. 10–17 
19.5 klo. 10–16

LIPUT
Aikuiset 14 € 

Lapset 3-15 v. 7 € 
Perhelippu 33 €

Yli 10 hengen ryhmät 
(ennakkovarauksella) 

10 €/hlö

www.minifarmi.fi

KOKO PERHEEN 
KESÄSTARTTI

UUDESSA- 
KAUPUNGISSA!
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Mikä on City Hero Challenge? 
City Hero Challenge on iloisen 
mielen seikkailutapahtuma, 
jonka tavoitteena on 
liikuttaa kaiken ikäisiä ja 
-kuntoisia ainutlaatuisen 
hauskalla tavalla.

Voit tulla pitämään hauskaa 
juosten tai kävellen, yksin 
tai vaikka perheen kanssa. 
Voit myös kerätä kavereista 
joukkueen ja testata 
tiimitaitosi ystäviesi tai 
työporukoiden kanssa!

Pääasia on iloinen mieli, hyvä 
fiilis ja liikunnan tuoma riemu! 
Tapahtuma rakentuu aivan 
Uudenkaupungin kaupungin 
sydämeen kaupunginlahden 
rannalle. Seikkailun aikana 
voit testata taitojasi erilaisissa 
toimintapaikoissa ja esteissä 
sekä mysteerirasteilla jotka 
paljastetaan tapahtumaviikolla.

Lähde mukaan 
ikimuistoiseen seikkailuun 
ja nauttimaan hauskasta 
yhdessäolosta! Hyppää mukaan, 
lue lisää ja ilmoittaudu!

HA ASTA ITSESI – HA ASTA K AVERISI!

Uusikaupunki 
City Hero Challenge 8.6. 

MEREFESTI 
UUSIKAUPUNKI 

7.-9.6.2019

Tapahtuman ohjelman, 
aikataulut ja esiintyjät 

sekä muut lisätiedot 
löydät Facebookista sekä 

osoitteesta:

www.merefesti.fi

UUSIKAUPUNKI 
CITY HERO 

CHALLENGE 
8.6.2019

Tapahtuman 
ohjelma, aikataulu ja 

lisätiedot Facebookissa 
sekä osoitteessa:

www.merefesti.fi

SEURAA MEITÄ 
SOMESSA JA 

PYSYT MUKANA 
MENOSSA!

Uudenkaupungin kesä 
starttaa jälleen virallisesti 
kesäkuun toisena viikonlop-
puna, kun kaupungin valtaa 
legendaarinen Merefesti!

Hyväntuulinen koko kansan 
festari tarjoilee tuttuun 
tapaan loistavaa ohjelmaa 
kaiken ikäisille, ja tänä vuonna 
paluun kaupunkiin tekevät 
myös paljon toivotut 
kaksipäiväiset Merefesti-
markkinat. (la–su 8.-9.6.)

Festarihulina jatkuu 
kaupungissa koko viikonlopun 
ajan – päivällä on markkinoiden 
ohella runsaasti ohjelmaa 
lapsiperheille ja illalla meno 
jatkuu rannan ravintoloissa 
sekä festien tapahtumateltassa 
tuttuun tapaan aamunkoittoon 
asti! Luvassa viihtyisää 

ohjelmaa sekä hyviä artisteja 
jokaiseen makuun!
Iloinen Merefesti-tunnelma 
kannattaa tulla kokemaan 
myös kauempaa! Lisätietoa 
tapahtumasta ja ohjelmasta 
löydät tapahtuman kotisivuilta 
www.merefesti.fi sekä 
tapahtuman Facebook-sivuilta.

ALKUKESÄN VÄRIKK ÄIMMÄT FESTARIT UUDESSAK AUPUNGISSA!

Merefesti 7.–9.6. 
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Uudenkaupungin 
Crusell-viikko järjestetään 
jo 38. kerran. Taiteellisena 
johtajana toimii toista vuotta 
Suomen Kansallisoopperan 
klarinetisti Tuulia Ylönen. 
Tulevana kesänä Crusell-
viikko tempautuu 
fantasiamaailmaan.

"Tuntuu siltä, että yhä 
useammin mieli kaipaa irtiottoa 
nykypäivän yhteiskunnan 
ahdistavasta tilanteesta. Siksi 
kesän 2019 teemaksi valikoitui-
kin ”Fantasia”. Kautta aikojen 
ihminen on käyttänyt fantasiaa 
eli mielikuvitelmaa apuna 
paetakseen arjen huolia. Ensi 
kesänä kuulemme säveltäjien 
itsensä nimeämiä fantasia-
kappaleita ja harvemmin 
esitettyjä puhallinkamari-
musiikkiteoksia, jotka 
johdattavat kuulijat 
fantasiamaailmaan. 
Säveltäjänimistä 
mainittakoon mm. 
Herbert Howells, 
Paul Ruders, Gordon 
Jacob, Arthur Foote, 
Robert Kahn, Benjamin 
Britten, Robert Schumann ja 
Gabriel Faure”, Ylönen kertoo.

Korkeatasoisten 
kirkkokonserttien ohella 

tarjolla on myös laaja kattaus 
kevyttä musiikkia. Suositun 
Lyhtyjen yö -piknikkonsertin 
tähdeksi saapuu rakastettu 
Pepe Willberg orkestereineen.  

Uutuutena ohjelmassa 
on luvassa konserttitanssit 
Uudenkaupungin työvä-
entalolla Juha Hostikan 
johtaman legendaarisen 
Dallapé-orkesterin tahdeissa.

Pelimusiikin maailmaan 
päästään erityisesti nuorille 
suunnatussa, suositun 
Game Music Collective-Liten 
konsertissa ja lapsille on 
tarjolla oma konsertti, jossa 
kuullaan yleisöäänestyksellä 
valittuja tutuimpia las-
tenlauluja Täti Monikan ja 
Pingviiniorkesterin säestyksellä.

Avajaiskonsertissa 
kuullaan lyömä-

soitinyhtye 
Osuma-ensembleä 
ja viikon 
päätöstä juhlitaan 
yhdessä kaikkien 

kaupunkilaisten 
kanssa päätöska-

ronkassa kaupun-
ginlahden rannassa. 

Ennen karonkkaa on luvassa 
vielä kuitenkin päätöskonsertti 
Uudessa kirkossa huikean 
Helena Juntusen tähdittämänä.

CRUSELL 
JOHDATTAA 
FANTASIA-

MAAILMAAN

ELÄMYKSIÄ, KOHTAAMISIA JA FANTASIAA UUDESSAKAUPUNGISSA! 

Crusell-viikko 27.7.–3.8. 
CRUSELL-VIIKKO 2019

Lopullinen ohjelma 
julkaistaan ja liput 

tulevat myyntiin 
maaliskuussa 2019.

Ohjelman löydät 
osoitteesta 

www.crusell.fi  

LIPUT
Lippuja myyvät Lippu.fi:n 
toimipisteet kautta maan 

sekä Uudenkaupungin 
matkailutoimisto.

Lippu.fi 
puh. 0600 900 900 

www.lippu.fi

Uudenkaupungin 
matkailutoimisto 
puh. 050 420 5333 

matkailu@uusikaupunki.fi

www.crusell.fi
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KESÄN SUOSITUIN MATK AILUKOHDE UUDESSAK AUPUNGISSA

Taidetalo Pilvilinna 
Hurmaavia värejä, 
hauskoja kuvituksia, 
kiehtovia tarinoita, naivistista 
taidetta – sitä kaikkea on 
Taidetalo Pilvilinna.

Pilvilinna on värikäs ja 
hauskalla tavalla omaperäinen 
taidetalo meren rannalla. 
Pilvilinnan seinät, lattiat ja katot 
on maalattu kuvia täyteen niin 
talon sisä- kuin ulkopuolellakin.

Taiteilija Raija Nokkalan värik-
käät maalaukset ja humoristiset 
veistokset päärakennuksessa, 
taidepolulla ja piharakennuksis-
sa tuottavat katsojilleen iloa ja 
hyvää mieltä.

Puutarhaan on talon 
isännän toimesta noussut 
satojen ruusujen rosario. 
Ruusut tuoksuvat puutarhan 
käytävillä ja kesän aikana 
vuorotellen kukoistavat 
ruusulajit tuovat väriloistoa 
puutarhaan.

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 
taide-elämyksenä.

Taidetalo Pilvilinna sijait-
see noin kolmen kilometrin 
päässä Uudenkaupungin 
keskustasta Hiun-Lepäisten 
suunnassa, kaupungin 
uimarannan vieressä. Se sopii 
myös mainiosti koko perheen 
taidekohteeksi. Meren rannalla 
omassa kalustetussa kaksios-
saan asustelee Pablo-pupu!

 Herkutteluhetki terassilla 
merinäkymiä ihaillen kruunaa 
päivän ainutlaatuisessa 
Pilvilinnassa.

TAIDETALO PILVILINNA
Hiuntie 212 

23500 Uusikaupunki 
www.nokkala.net

AVOINNA
25.6.–10.8. 

ti, to ja la klo 14–18

Pääsymaksu yleisinä 
aukioloaikoina 5 € /henkilö, 

3 € /lapsi 2–10 v.

RYHMÄAJAT
Ryhmäaikoja opastuksineen 

voidaan varata 14.5.–31.8. 
yleisten aukioloaikojen 

ulkopuolella. Ryhmähinta 
7 € /hlö opastuksineen, 

minimimaksu 21 hlön 
mukaan.

Tiedustelut ja varaukset: 
Uudenkaupungin 

matkailutoimistotoimisto, 
puh. 050 420 5329 

matkailu@uusikaupunki.fi 
tai raija@nokkala.net
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Mitä tapahtuu, kun 
Myllymuori on saanut kutsun 
häihin, mutta uudet hienot 
juhlakengät ovat kadonneet?

Mauri Myllytonttu lähtee 
ratkomaan pulmaa ja 
aloittaa etsinnät välittömästi 
tsekkaamalla läpikotaisin 
koko Myllymuorin huushollin. 
Lenkkarit löytyvät puusohvan 
takaa; saappaat ja sandaalit 
piileskelevät hetekan alla; 
huopatossut, kroksit ja 
jumppikset häämöttävät 
komeron nurkassa; varvastossut 
ovat kukkapurkissa – mutta 
juhlakengät ovat tipotiessään!

Mauri Myllytonttu tarvitsee 
lapsia avukseen, jotta kengät 
löytyvät ja Myllymuori pääsee 
hääjuhlaan.

Hauska laulua, leikkiä, 
loruja sekä yllätysohjelmaa 
sisältävä retki Uudenkaupungin 
keskusta-alueella vie tarinasta 
toiseen. Seikkailuun on 
sävelletty myös kenkärokki.

Kävelyreitti kulkee Vaakahuo-
neelta Raatihuoneen, Uuden 
kirkon, torin, Rauhanpuiston 
ja kirjaston kautta Kenkä-
kauppa Alinan keitaalle.

Seikkailuretket toteute-
taan yhdessä Kenkäkauppa 
Alinan ja Uudenkaupungin 
matkailutoimiston kanssa, 
ja ne on suunniteltu koko 
perheelle. Alle kouluikäisten 
on kuitenkin hyvä liikkua 
oman aikuisen seurassa, ja 
pienimmille kannattaa ottaa 
mukaan rattaat. Retki soveltuu 
mainiosti myös päiväkoti- ja 
alakoululaisryhmille.

JÄNNITYSTÄ, ILOA JA HY VÄ Ä MIELTÄ

Myllymuori ja kadonneiden 
kenkien tapaus 

MYLLYMUORIN 
SEIKKAILURETKET

Ryhmille tilauksesta ajalla 
6.5.-31.5.2019

KAIKILLE AVOIMET 
SEIKKAILUT

Tiistaisin ja torstaisin 
2.7.-1.8.2019 klo 11.00–12.30

Kokoontuminen Vaakahuoneella 
os. Rauhankatu 10 (sisäpiha)

LIPUT
9 € /hlö, perhelippu 35 € 

(sis. 4 henk samasta 
taloudesta)

Osta liput verkosta: 
zupticket.com/visituusikaupunki

Tiedustelut myös: 
Uudenkaupungin 
matkailutoimisto 
puh. 050 420 5333 

matkailu@uusikaupunki.fi

www.piironginlaatikko.com

NUKKETEATTERI  
PIIRONGINLAATIKKO

Vaakahuone 
Rauhankatu 10 sisäpiha 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 044 2828 151 /  

Kerttu Aaltonen

www.piironginlaatikko.com

 TULOSSA KESÄLLÄ:

MYLLYMUORI 
LÄHTEE PIKNIKILLE

Koko perheen ohjelmallinen 
kesäpiknik Myllymäellä. 

Omat eväät mukaan. 
Seuraa ilmoittelua!

Piironginlaatikko on Kerttu 
Aaltosen luotsaama kiertävä 
ammattinukketeatteri, joka on 
tilattavissa lastentapahtumiin, 
synttäreille, päiväkoteihin, 
ala-asteille, kerhoihin ja 
kirjastoihin sekä tori- ja 
muihin tapahtumiin. Teatterin 
ohjelmistosta löytyy sekä soolo- 
että isommalla kokoonpanolla 
tehtyjä näytelmiä.

Lisätietoa ja kiertueen 
ohjelmiston löydät osoitteesta 
www.piironginlaatikko.com.
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Merituulessa, länsirannikon 
myrskyissä, ikivanhassa 
Uudessakaupungissa 
seisoo vankoilla jaloillaan 
Vakka-Suomen Panimo 
Osakeyhtiö–ensiluokkaisten 
erikoisoluiden syntysija. 

Vakka-Suomen Panimolta 
on leijunut maltaan tuoksu 
vuodesta 2008. Sen juuret ovat 
syvällä uusikaupunkilaisessa 
oluenpanoperinteessä, josta 
kertoo myös tuotemerkin nimi, 
panimomestaria merkitsevä 
Prykmestar.

Prykmestar-nimi kun-
nioittaa vanhaa uusikaupun-
kilaista oluenpanoperinnettä. 
Vuosikymmenen toiminut pani-
mo on ehtinyt tehdä yli 70 eri-
tyyppistä olutta rikastuttamaan 
suomalaista olutkulttuuria. 

Hyvää vakiovalikoimaa täyden-
tävät herkulliset kausioluet. 
Panimon ominta alaa on 
tehdä pieniä eriä laadukkaita 
erikoisoluita. Asiakkaiden 
oluet voidaan varustaa omalla 
etiketillä–ja erityisen hyville 
asiakkaille myös oluen resepti 
voidaan sovittaa oman maun 
mukaiseksi. Oluet valmiste-
taan aidoista raaka-aineista, 
ilman säilöntä- ja lisäaineita.

Kuplivat, raikkaat Vihreä 
tee ja Inkivääri-sitruuna 
-jääteet maistuvat vaikkapa 
saunajuomana. Niillä voi 
juhlistaa elämän erilaisia 
hetkiä ilman alkoholia. 
Jääteet, miedot oluet sekä 
siiderit löytyvät panimon 
yhteydessä toimivasta 
pienestä myymälästä.

PRYKMESTAR–PARASTA MALTAASTA!

Vakka-Suomen Panimo  

VAKKA-SUOMEN  
PANIMO OSAKEYHTIÖ

Välttitie 2 
Puh. 02 8400 400

www.vasp.fi

Tarkista myymälän 
aukioloajat panimon 

kotisivuilta!
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Uudenkaupungin museo 
vie lapset ja aikuiset 
matkalle merenkulun 
kulta-aikaan. Kuuletko jo 
korvissasi silkin kahinan?

Laivanvarustajilla oli 1800-luvun 
Uudessakaupungissa komeim-
mat talot. Wahlbergin talo on 
tästä erinomainen esimerkki. 
Purjelaivat kuljettivat kauppata-
varaa ympäri maailmaa ja toivat 
kotikaupunkiinsa vaurauden 
lisäksi myös monia uusia 
vaikutteita. Wahlbergin talossa 
nämä asiat yhdistyvät mielen-
kiintoisesti: museossa esitellään 
sekä porvariskodin elämää me-
renkulkukaupungin kulta-aikana 
että merenkulun historiaa.

Wahlbergin talon rakennut-
ti Uudenkaupungin tupakkateh-
taan perustaja Fredrik Wahlberg. 
Hänen Italiasta hankkimansa 
kristallikruunu koristaa yhä 
talon salia. Talossa ovat 
säilyneet vanhat koristeelliset 
kaakeliuunit, taidokkaat kat-
tomaalaukset ja jopa salongin 
käsinmaalatut alkuperäiset 
tapetit yli 140 vuoden takaa. 
Alakerran huoneissa voi melkein 
aistia piipputupakan tuoksun ja 
kuulla silkkihameiden kahinan. 
Ryhmät voivat tilata museosta 
myös talon emännän, Elisabeth 
Wahlbergin rooliopastuksen.

Museotalon yläkerrassa 
esitellään tunnelmallisesti paik-
kakunnan merellistä historiaa. 
Merimieskirstut, matkamuistot, 

laivataulut ja navigointivälineet 
kertovat mielenkiintoisia 
tarinoita. Myös uudempi 
laivanrakennus, telakkatoiminta 
ja autoteollisuus ovat esillä, ja 
löytyvätpä sieltä myös uusikau-
punkilaislähtöisen koripalloilija 
Junnu Lee jr:n pelitossutkin.

Alakerran näyttelytiloissa 
järjestetään vaihtuvia näyttelyi-
tä. Kesän 2019 alusta lokakuun 
loppuun saakka esillä oleva 
päänäyttely esittelee lasten 
asemaa ja elämää 1900-luvun 
alun Uudessakaupungissa. 
Näyttelyssä käydään läpi niin 
lasten koulunkäyntiä, työtä kuin 
leikkiäkin, ja siihen tutustu-
minen onnistuu parhaiten 
kesätorstaisin järjestettävillä 
yleisöopastuksilla. Marraskuun 
lopussa Wahlbergin museotalo 
pukeutuu jälleen jouluiseen 
asuun ja tunnelmaan. 

Wahlbergin talossa myös 
lapsivieraat on huomioitu. 
Museotiloissa voi leikkiä salapo-
liisia, tehdä erilaisia näyttelyyn 
liittyviä tehtäviä. Piharakennuk-
sesta löytyy paitsi suutarinvers-
tas, myös lasten leikkipaikka. 
Wahlbergin talon museopuo-
dista löydät kaupungin parhaat 
matkamuistot ja tuliaiset.

Kesäaikana Uudessakau-
pungissa ovat avoinna myös 
Merimiehenkotimuseo ja Luotsi-
museo. Myllymäen länsilaidalla 
sijaitsevassa Merimiehenkoti-
museossa voi kuvitella, miltä 
tavallisen merimiesperheen 

elämä näytti 1900-luvun 
alun Uudessakaupungissa. 
Museorakennus on yksi 
kaupungin vanhimpia säilyneitä 
asuinrakennuksia, se lienee 
rakennettu 1700-luvun lopulla.

Nykyään museona toimiva, 
vuonna 1857 rakennettu entinen 
luotsiasema taas sijaitsee 
Valimäen rinteessä, hyvien meri-
näköalojen ääressä. Sen sijainti 
ja alkuperäisesineet kertovat 
vaarallisen ja usein suvussa 
kulkeneen ammatin historiasta.

Männäisten vanhan 
ruukin ja ikivanhan kauppa- 
väylä Sirppujoen äärellä 
sijaitsee Kalannin kotiseutu-
museo. Museossa esitellään 
alueen talonpoikaishistoriaa, 
ja se on avoinna tilauksesta.

MERENKULUN KULTA-AIK A A JA PORVARISKODIN LOISTOKKUUTTA

Uudenkaupungin museo   

UUDENKAUPUNGIN MUSEOT
Wahlbergin museotalo 

 Ylinenkatu 11, Uusikaupunki

Avoinna kesäaikana 
ma–pe 10–17 ja la–su 12–15 
(muina aikoina ti–pe 12–15) 

Ryhmät aina sopimuksen 
mukaan.

Yleisöopastuksia 
kesätorstaisin klo 14.

Muut museot avoinna 
ainoastaan kesäaikana, 

tarkista aukiolo internetistä 
uudenkaupunginmuseo.fi 

tai museon toimistosta 
puh. 044 351 5447
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Uudenkaupungin Automuseo 
on säilyttänyt asemansa 
kaupungin vetovoimaisimpana 
ympärivuotisena kohteena jo 
pitkään. Monien mielestä 
se on tänään entistä 
selvemmin Suomen 
merkittävin automuseo.

Museo kätkee sisäänsä mittavan 
ja monipuolisen valikoiman 
autoklassikkoja ja paljon muuta 
nähtävää monilta autoilun ja 
autourheilun osa-alueita.

Vuosi 2019 on merkittävä 
juhlavuosi! Ensimmäinen 
Suomessa valmistettu Saab 
valmistui 50 vuotta sitten 1969. 
Siitä alkanut suomalaisen 
autoteollisuuden huikea 
kehityskaari on taltioitu osaksi 
Automuseon kokoelmaa. 
Tänään Uudessakaupungissa 
valmistetut Mercedes-Benz 
-autot löytävät tiensä lähes 
kaikille maailman teille.

Kaikkiaan Automuseon 
kokoelmissa on reilusti yli sata 
autoa, hyvä valikoima veteraani-
mopoja, muutama moottoripyö-
rä sekä kaksi lentokonetta. Kol-
messa avarassa näyttelyhallissa 
on myös paljon muuta nähtävää.

Merkki- ja mallivalikoima on 
monipuolinen. Sananmukaisesti 
kaikkea Kupla-Volkkarista 
Cadillaciin. Laajan ja arvostetun 
yleiskokoelman lisäksi on oma 
osastonsa suomalaisittain niin 
tärkeälle Saab-merkille sekä 
muille suomalaismerkeille. 
Kunniapaikalla on tietysti 
ensimmäinen suomalaisauto, 
Korvensuu vuodelta 1913. Oman 
osastonsa muodostaa myös 
konseptiautokokoelma. Se 
esittelee monia suomalaisten 
autosuunnittelijoiden 
futuristisia luomuksia viime 
vuosikymmeniltä tähän päivään 
asti. Kokoelma täydentyy 
vuosittain. Kestävän kehityksen 
teema jatkuu museolla 
edelleen. Arkkitehti Panu 
Kailan johdolla toteutetun 
erikoisnäyttelyn, Lyskan pojat 
ja limusiinit, pohjalta tehty 
ainutlaatuinen kirja Suomen 
1950-luvun autoista, on nyt 
ostettavissa museolta.

Esillä olevat erikois-
näyttelyt täydentävät oival-
lisesti museon muutenkin 
laajaa tietosisältöä.

Museon yhteydessä toimii 
kokeileva entisöintityöpaja ja 

museomyymälä. Myymälän 
tuotteiden kotimaisuusaste 
on poikkeuksellisen korkea 
ja valikoima monipuolinen.
Museomyymälästä voit myös 
hankkia UNICEF-nuken ja 
auttaa näin maailman hädässä 
olevia lapsia. Kiitos avustasi!

UUDENKAUPUNGIN 
AUTOMUSEO

Autotehtaankatu 11 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 0204 848 068 
tai 0500 845 835 

automuseoinfo@gmail.com

Avoinna ympäri vuoden 
joka päivä klo 11–17. 

Kesä–elokuussa pidennetty  
aukioloaika klo 10–18. 
Ryhmille sop. mukaan.

PÄÄSYMAKSUT
10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 
 8 €/eläkeläiset ja ryhmät 

(väh. 15 hlö). 
Opastus alk. 60€/ryhmä. 
Opastukset, tarjoilut ja 
muut lisäpalvelut vain 
ennakkovarauksella.

visituusikaupunki.fi/ 
automuseo

MITTAVA VALIKOIMA AUTOKLASSIKOITA JA PALJON MUUTA MUKAVAA

Automuseo Uudenkaupungin 
suosituin nähtävyyskohde
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ANTIIKKI-TAIDE KLAARA
Nopperlantie 1 

23450 Lokalahti

Tiedustelut 
puh. 040 566 9705 

/ Ulla Sainio

www.antiikkiklaara.fi

Antiikki-Taide Klaaran vintit ja teltat täyttyvät jälleen 
vierailevien kauppiaiden runsaasta tarjonnasta, kun 
Nopperlantiellä järjestetään antiikkimarkkinat.

Markkinoille osallistuu suuri määrä kovan tason antiikki-
kauppiaita. Lisäksi luvassa on näyttelyitä, arviointeja, vintagea, 
erilaisia työnäytöksiä, buffet ja ohjelmaa koko perheelle.

Molempina päivinä järjestetään iso ”rompetori”, jonne 
voi ilmoittautua myyjäksi heti tammikuusta 2019 alkaen. 
Keräilyllä on tapahtumassa oma alueensa. Tervetuloa!

ANTIIKIN, TAITEEN JA VINTAGEN YSTÄVILLE

Nopperlan Antiikki- 
markkinat 13.–14.7.  

FESTARIT JOTKA JOKAISEN TÄYTY Y KOKEA

Karjurock 18.-20.7.  

Nopperla on upea paikka 
järjestää perhejuhlat, 
TYHY- päivät, kokoukset tai 
mitkä tahansa tilaisuudet, 
joita haluat viettää. 

Tarjolla on useita korkea-
tasoisia tiloja käytön ja 
henkilömäärän mukaan,

muun muassa uusi, kesällä 2017 
valmistunut tunnelmallinen ja 
monipuolinen Juhlanavetta. 
Tilaisuudet räätälöidään 
aina toivomusten mukaan.

Parhaimmin Nopperla 
tunnetaan nykyään tapah-
tumistaan, kuten Karjurock. 
Tapahtumat keräävätkin 

Nopperlaan 25 000–30 000 
kävijää vuosittain. Kesällä 
kartanolla palvelee myös ko-
tieläinpiha sekä kesäkahvila.

Tervetuloa maailman 
kovimmille maalais- 
festareille Lokalahdelle!

Tämän kesän Karjurockissa 
yleisöä villitsevät mm. 
Eppu Normaali, JVG, Sanni, 
Stam1na, Roope Salminen & 
Koirat, Ellipsi, Lukas Leon ja 
Steve 'N' Seagulls. Yksi historian 
kovimmista kattauksista pitää 
sisällään myös glamourista VIP 
-aluetta sekä lähitaikuudesta 
aina trapetsitaiteilijoihin.

Idyllisessä maalaismaisemassa 
järjestettävä tapahtuma on 
yksi ainutlaatuisimmista 
rock-festivaaleista Suomessa. 
Se täytyy jokaisen kokea 
kerran– ja useamminkin!

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN TILA

Nopperlan kartano 
NOPPERLAN 

KARTANO
Nopperlantie 1 

23450 Lokalahti 
Puh: 040 595 9581

www.nopperla.fi

KARJUROCK 
18.–20.7.2019

Koko ohjelma, liput ja 
lisätietoa netissä:

www.karjurock.fi
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Uusikaupunki on tunnettu 
kauniisti entisöidyistä 
puutaloistaan. Kymmenet 
sympaattiset ja sievät 
puutaloasunnot avaavat 
jälleen ovensa vieraiden 
ihasteltavaksi tuomaan 
alkusyksyyn kodin 
laittamisen intoa ja iloa. 

Perinteinen Uudenkaupungin 
Vanhat Talot -puutalo- 
tapahtuma kutsuu kävijöitä 
pujahtamaan tunnelmallisiin 
ja kauniisti sisustettuihin 
koteihin talokierrok-
sella. Tapahtuma 
järjestetään nyt 
jo kahdeksannen 
kerran syyskuun 
ensimmäisenä 
viikonloppuna.

Vierailukohteisiin 
voi tutustua rauhassa 
kuljeskellen omassa aikatau-
lussaan. Katsottavaa riittää 
vaikka koko viikonlopuksi. 

Taloihin tutustuminen tuo uusia 
ideoita ja inspiraatiota sekä 
hyödyllistä tietoa vanhoihin 
taloihin, perinnekorjaamiseen 
sekä remontointiin liittyen.

Talokierroksen lisäksi 
puutalotapahtumassa on hyvä 
tilaisuus poiketa pihakahviloihin 
ja tehdä ostoksia kirpputoreil-
la. Samalla pääsee näkemään 
vehreitä ja viehättäviä piharat-
kaisuja sekä ihania istutuksia.

Viikonlopun aikana kävijä 
saa ilokseen huomata, että 

tapahtuman henki on 
yhtä positiivinen ja 

lämminhenkinen 
kuin kotien 
asukkaatkin. 
Ovensa yleisölle 
avanneet omistajat 

esittelevät innolla 
kotejaan. Kannattaa siis 

rohkeasti tehdä kysymyksiä 
ja varata tapahtumaan 
riittävästi aikaa. Talot sijaitsevat 
kävelymatkan etäisyydellä 

toisistaan, ja kaupungissa on 
useita mukavia kahviloita ja 
ravintoloita poikettavaksi.

Tervetuloa astelemaan 
aitoon puutaloidylliin!

Huutokauppa Helander on 
mukana Uudenkaupungin 
Vanhat talot -tapahtumassa 
sunnuntaina 8.9. Päivän aikana 
intendenttimme arvioi-
vat koruja, lasi-, design- ja 
taide-esineistöä, maalauksia, 
valaisimia ja keräilykohteita, 
joiden myyntiin jättämistä 
omistaja harkitsee. Suurikoko-
isia esineitä kuten huonekaluja 
ja veistoksia arvioimme myös 
kuvien perusteella. Arviointi on 
maksutonta eikä ajanvarausta 
tarvita. www.helander.com

Huutokauppa Helanderin johtava inten- 
dentti Hanne Siekkinen tuntee korut.

PUUTALOJEN VIEHÄTYSVOIMA VIE MENNESSÄ ÄN

Uudenkaupungin Vanhat Talot  

UUDENKAUPUNGIN 
VANHAT TALOT 

-PUUTALOTAPAHTUMA 
7.–8.9.2019

Lauantaina 10–18 
Sunnuntaina 10–18

Kohdekohtaiset muutokset 
kellonajoissa mahdollisia.

TAPAHTUMAINFO
www.uginvanhattalot.fi 

UVT, Taina Nikula 
Puh. 040 415 6340 

info@uginvanhattalot.fi

LIPUT
2pv lippu 15 €, päivälippu 10 € 

Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi 
aikuisen seurassa.

Ryhmäliput väh. 15 henk. 
ennakkovaraukset 

info@uginvanhattalot.fi tai 
matkailu@uusikaupunki.fi

ENNAKKOLIPUT
1.7. alkaen Uudenkaupungin 

matkailutoimisto, 
Rauhankatu 10

LIPUNMYYNTI 
TAPAHTUMA-AIKANA

Uudenkaupungin kauppatori, 
UVT:n oma lippupiste 

Uudenkaupungin 
Työväentalo, Ylinenkatu 12 

(tapahtumakeskus) sekä 
Ugin matkailutoimisto.

TIETOA, 
IDEOITA JA 
KODIKASTA 
TUNNELMAA
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K ALASTAJA- 
PERHEEN IHMEELLINEN 
MENEST YSTARINA

Bonk-museo ja  
Lasten Keksimö 
Et löydä lumovoimaisempaa 
tutustumiskohdetta kuin 
Bonk-museo, joka tarjoaa 
mahdollisuuden tutkia 
valtavan Bonk Business Inc. 
teollisuusimperiumin taustoja. 
Avaa siis ovi hämmästyttävään 
ja villiin Bonkin maailmaan. 
Esillä mm. toimintavapaita 
koneita, kosmisen terapian 
sovellutuksia, disinformaa-
tiojärjestelmiä sekä paikal-
listettuja mustia aukkoja.

Bonk-museo on huikea matka 
mielikuvituksen maailmaan. 
Museoon on keräilty huolella 
entisöityjä Bonk-laitteita ja 
tuotteita 1800-luvun puoli-
välistä aina 1950-luvulle.

Bonk on hullunkurinen 
fantasiatuote, joka juontaa 
juurensa kuvataiteilija 

Alvar Gullichsenin ideasta. 
Oy Bonk AB on kuvitteellinen 
perheyhtiö, jonka ympärille 
on kehittynyt kokonainen 
historia ja jonka nimissä on 
tehty jos jonkinlaisia keksin-
töjä. Bonkin perhe tunnetaan 
mm. ”piristävästä anjovis-
pohjaisesta höysteestä” ja 
”jättiläisanjovisten liikehtiessä 
syntyneestä dynamoefektistä”.

Piharakennuksessa ole-
vassa Lasten Keksimössä voivat 
perheen pienimmät suunnitella 
ja rakentaa oman Bonk-koneen.

Siltakatu 2, Uusikaupunki 
Puh. 02 841 2404, 050 3399094 

bonk@bonkcentre.fi

AVOINNA
4.–20.6. ti-la klo 11–15. 
Juhannuksena suljettu. 

24.6.–11.8. joka päivä klo 10–18. 
15.–31.8. to–la klo 11–15 

Muina aikoina sop. mukaan. 
Ryhmien opastukset vain 

ennakkovarauksella.

HINNAT
Aikuiset 9 €, Eläkeläiset ja 
ryhmät 7 € (yli 12 henk.)  

Opiskelijat 6 € 
Lapset 4-12 v. 4 €

Opastus 28 €/opastus 
(ryhmät aina ja sesongin 

ulkopuolella kaikki).
Minimiveloitus sesongin 

ulkopuolella 50 €.

www.bonkcentre.fi

Vakka-Suomen musiikkiopisto 
on taiteen perusopetuksen 
musiikin laajan oppimäärän 
opetusta antava oppilaitos.

Musiikkiopiston toimialueeseen 
kuuluu Kustavi, Laitila, Pyhä- 
ranta, Taivassalo, Uusikaupunki 
ja Vehmaa. Opetusta annetaan 
jousi- ja puhallinsoittimissa, 
sähköisissä soittimissa, 
lyömäsoittimissa, pianon- ja 
harmonikansoitossa, 
vapaassa säestyksessä 
ja laulussa. VSMO tarjoaa 
musiikkileikkikoulutoimintaa 
alle kouluikäisille lapsille. Myös 
kuoro- ja orkesteriryhmiin 
otetaan uusia harrastajia 
koko ajan mukaan. Taiteen 
perusopetuksen oppilaaksi 

on haku toukokuun alussa ja 
avoimelle osastolle on jatkuva 
haku.

Vakka-Suomen 
musiikkiopisto  järjestää 
toiminta-alueellaan 
konsertteja pitkin vuotta ja 
on valmis myös tuottamaan 
konsertteja yritysten ja 
yhdistysten tarpeisiin.

MUSIIKILLISIA ELÄMYKSIÄ YMPÄRI VUODEN

Vakka-Suomen 
musiikkiopisto 

VAKKA-SUOMEN 
MUSIIKKIOPISTO

Keskuskatu 8 A, Laitila 
Puh. 044 5256580 / 

050 310 2998

www.laitila.fi/vsmo

VSMO on Facebookissa!
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Taivassalo on vanha 
kulttuuripitäjä, josta 
Suomen historia alkaa.

Merellisen kunnan värikkääseen 
menneisyyteen ovat pirtun sala-
kuljetuksen, kuninkaallisten ja 
merisotien lisäksi vaikuttaneet 
mahtavat aatelissuvut, joiden 
kartanoita on kunnan alueella 
useita. Muita nähtävyyksiä 
ovat muun muassa Kaitaisten 
silta, Pyhän Ristin kirkko 
ja Viiasten kartanomuseo. 

Taivassalo on kuuluisa hyvistä 
kalavesistään ja siellä onkin 
eniten ammattikalastajia koko 
Saaristomeren alueella.

Taivassalossa kuulijaansa 
odottavat kiehtovat kertomuk-
set merenkulusta ja kovasta 
elämästä saariston luodoilla 
sekä tarinat suurista kalansaa-
liista, laivojen rakentamisesta 
ja laivastoasevelvollisuudesta 
− unohtamatta lukemattomia 
kertomuksia sodasta ja 
rakkaudesta. Taivassalossa 

sinulla on hyvä tilaisuus löytää 
paikkasi saariston auringossa, 
oli se sitten rauhallinen 
hetki auringon lämmittämällä 
rantakalliolla tai veneessä 
hyvän kala-apajan päällä.

Kesän tapahtumista 
suurinta, Silakrysäystä, 
vietetään 6.7.2019. Kesäisin 
Taivassalon Hakkenpäästä 
kulkee suosittu yhteysalusreitti 
Naantalin Teersaloon.

HY VÄ PAIKK A ASUA JA ELÄ Ä

Taivassalo  
TAIVASSALON KUNTA

Keskustie 9 
23310 Taivassalo 
Puh. 02 840 2000

www.taivassalo.fi

MUISTA 
SILAKRYSÄYS 

6.7.2019!

TAIDETTA JA K ÄSIT YÖTUOTTEITA

Runonkulman Galleria 
ja Pikkukylän Puoti  
Kaunis ja valoisa 
Runonkulman Galleria 
sijaitsee Uudenkaupungin 
keskustan puutaloalueella, 
Runo-korttelin kulmalla. 

Keskimäärin kuukauden välein 
vaihtuvat näyttelyt esittelevät 
sekä paikallista että kauempaa 
tulevien taiteilijoiden taidetta. 
Tiloissamme toimii myös 
taidelainaamo, jossa on 
hyvä valikoima maalauksia, 

taidegrafiikkaa, valokuvia 
ja veistoksia. Galleriatila 
tarjoaa mahdollisuuden myös 
pienimuotoisten keskuste-
lutilaisuuksien ja luentojen 
pitämiseen. Galleriassa järjeste-
täänkin vuoden mittaan myös 
erilaisia tapahtumia, kursseja ja 
yksityistilaisuuksia. 

Runonkulman Gallerian 
ohessa toimii suomalaisia 
käsityötuotteita myyvä 
Pikkukylän Puoti.

RUNONKULMAN GALLERIA 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki 

Puh. 040 708 4776 
meku@pikkukylanpuoti.fi

Taidegalleria ja taidelainaamo 
keskustan puutaloalueella. 

Vaihtuvia näyttelyitä, 
tapahtumia, kursseja, luentoja 

ja yksityistilaisuuksia. 
Galleriassa toimii myös 

suomalaisia käsityötuotteita 
myyvä Pikkukylän Puoti.

AVOINNA
ke klo 16–19, la klo 11–15 

Kesäkuussa vaihtelevia 
aukioloja, heinäkuussa 

ke–pe klo 11-17, la klo 11–15. 
Tammikuussa suljettu. 

Muutokset mahdollisia, 
avoinna myös sopimuksesta.

korttelinkulmassa.blogspot.fi 
www.pikkukylanpuoti.fi
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PYHÄMA A – HY VÄN TUULEN PAIKK A

Tutustu ja ihastu 
Pyhämaahan! 
On monta hyvää syytä 
tulla Pyhämaahan: luonto 
ja meri, ihmiset, lukuisat 
tapahtumat, vanha 
Uhrikirkko, frisbee golf -rata, 
Pamprinniemen luontopolku... 
Merikotkakin on jokapäiväinen 
näky Pyhämaan yllä.

Pyhämaalle tunnusomaista 
on vanha kulttuuri ja historia 
sekä meren ja kalastuksen 
merkitys. Täällä eletään 
meren ympäröimänä sopu-
soinnussa luonnon kanssa. 
Kalastus ja kalanjalostus ovat 
arvossaan, ja pyhämaalaiset 
kalatuotteet ovatkin olleet 

maankuuluja jo pitkään. 
Yli 120 vuotta sitten rakenne-
tussa kyläkoulussamme lapset 
voivat opiskella yhteisöllisessä, 
luonnonläheisessä ja virikkeel-
lisestä ympäristössä. Koulu on 
Pyhämaan sydän ja pyhämaa-
laiset tukevat kouluaan ja sen 
kehitystä parhaansa mukaan. 
Oppilasmäärä onkin jo käänty-
nyt nousuun – lapsiperheet ha-
luavat lapselleen turvallisen ja 
rauhallisen oppimisympäristön.

Moni pyhämaalainen, 
mökkiläinen ja lomailija voi 
vahvistaa havainnon, että 
riittävän pitkä viipyminen 
Pyhämaassa vähentää 

tehokkaasti stressiä ja 
kiireentuntua ja tuo rauhan 
ja hymynvireen ihmisen 
kasvoille. Kannattaa kokeilla! 

Tule sinäkin Pyhämaahan 
lomailemaan tai vaikkapa 
asumaan. Kaunis ja luonnonlä-
heinen Pyhämaa on nykypäivän 
kiireisessä ja stressaavassa 
maailmassa yhteisöllinen ja 
turvallinen suojasatama. 

 
Tervetuloa Pyhämaahan!

PYHÄMAAN 
MATKAILUYHDISTYS RY

Puh. 040 688 2605 
ja 045 651 9941

www.pyhamaa.fi

Kuva: Eeva-Leena Järnefelt

Kuva: Mervi Koskela
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SA ARISTOLUONTOA K AUNEIMMILLA AN

Merellinen Kustavi  
Kustavi on suosittu 
kesämökki- ja matkailu- 
paikka Uudenkaupungin 
naapurissa Varsinais- 
Suomen lounaisrannikolla. 
Vireään ja monipuoliseen 
saaristokuntaan on 
Turusta matkaa 69 km ja 
Uudestakaupungista 49 km. 
Lähin reittiliikenteen 
lentokenttä, rautatieasema 
ja satama ovat Turussa.

Kustavissa on hyvät majoitus-, 
ravitsemus- ja kuljetuspalvelut, 
mainiot mahdollisuudet kalas-
tusmatkailuun ja veneilijöille 
kunnon vierassatamia palvelui-
neen. Ryhmille ja lomanviettäjil-
le on myös valmiita ohjelma- ja 
retkipaketteja. Täällä voit lisäksi 
käydä ostoksilla persoonallisis-
sa käsityöliikkeissä ja outlet-
myymälöissä. Kesän tapahtu-
mia ovat mm. Volter Kilpi -kir-
jallisuusviikko heinäkuussa ja 
Lohimarkkinat elokuun alussa.

Isonkarin majakka ja 
Katanpään linnakesaari 
ovat omaleimaisia ja hyvin 
säilyneitä kokonaisuuksia, 
joihin järjestetään risteilyjä.

Muita tunnettuja 
nähtävyyksiä ovat puinen 
ristikirkko 1700-luvulta, 
Pyhän Jaakobin ja Pyhän 
Johanneksen kirkkomaat sekä 
saaristolaismuseo. Häikäisevän 
kaunis saaristoluonto on 
nähtävyys jo itsessään, ja sitä 
Kustavissa on kaikkialla! 

Vuosnaisten laiturista 
on hyvät yhteydet muualle 
saaristoon, kuten Åvaan 
Ahvenanmaalle. Yhteys 
Heponiemen laiturista Iniöön 
palvelee osana Saariston 
rengasreittiä.

KUSTAVIN KUNTA
Puh. 02 842 6600 tai 
matkailuneuvonta  

kesä–elokuussa 
02 842 6620 

matkailuneuvonta@kustavi.fi  
kustavi@kustavi.fi

www.kustavi.fi

YLI 2000 
SAARTA JA 

LUOTOA
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Ranta on täynnä nostalgiaa, 
tervan tuoksua ja lakatun 
puupinnan lämmintä 
hehkua, kun Pakkahuoneen 
vierasvenesatamaan 
kokoontuu elokuussa jo 
seitsemännen kerran uljas 
puuveneiden joukko.

Puuveneet ovat suomalaista 
käsityöperinnettä 
parhaimmillaan. Ne kestävät 
aikaa ja aallokkoja, ja siksi 
niiden suosio on säilynyt.

Maksuttomassa Puupaatei 
Pakkahuoneel -tapahtumassa 

veneharrastajat tuovat merten 
kaunottarensa yleisön ihailta-
vaksi. Laituriin kiinnittyy niin 
moottori-, purje- kuin soutuve-
neitäkin, ja kaikissa niissä aitoja 
puuveneen tarinoita takanaan.

Pakkahuoneen ympä-
ristössä vierailevat voivat tapah-
tuman yhteydessä kierrellä 
myyntikojuilla ja hämmästellä 
käsityönäytöksissä perinteisten 
taitojen osaajia. Samalla 
voi perehtyä puuveneiden 
kiehtovaan maailmaan ja 
keskustella niiden sielunelä-
mästä asiantuntijoiden kanssa.

PUUVENEET KOOLLA IHAILEVIEN K ATSEIDEN EDESSÄ

Puupaatei Pakkahuoneel 17.8.  

PUUPAATEI 
PAKKAHUONEEL LA 17.8.

Puh. 040 5808 700

Seuraa tapahtuman 
tiedotteita ja lue lisää 

Facebookissa: 
facebook.com/puupaatei

Opasvälitys ja 
ohjelmapalveluita

OPASVÄLITYS JA KIERTOAJELUT
Uudenkaupungin matkailutoimisto, 
Rauhankatu 10, sijaitsee torin laidalla, kaksiker-
roksisessa punaisessa kivitalossa vuodelta 1857. 
Rakennus on kaupungin entinen raatihuone. 
Matkailutoimistosta voit tilata Uudenkaupungin 
matkailuoppaat ry:n auktorisoidun oppaan 
kiertoajelulle, kävelykierrokselle tai vaikka 
opastetulle pyöräilykierrokselle. Räätälöimme 
asiakkaan toivomusten mukaisen ohjelman 
muutamasta tunnista vaikka pariksi päiväksi.

OPASTUSMAKSUT
Arkisin 60 €/1. tunti, seuraavat 30 €/tunti. 
Sunnuntaisin 70 €/1. tunti, seuraavat 35 €/tunti. 
Kielitaito- ja rooliopastuslisä 10 €/tunti/kieli. 
Järjestelypalkkio 25 €/ryhmä (sis. opastuksen 
ja mahdollisen muun ohjelman varauksen, 
tilausvahvistuksen ja laskutuksen jälkikäteen).

OHJELMAPAKETIT
Kaupungin matkailutoimisto järjestää ryhmille 
tilauksesta räätälöityjä ohjelmia, joihin kuuluvat 

tarvittaessa opastukset, ruokailut, kahvit, 
nähtävyyskohteet, ostosmahdollisuudet ym. 
mielenkiintoiset käyntikohteet. Tilattavia paket-
teja ovat mm. ”Pikkukaupungin erikoisuudet” ja 
”Unelmien Pilvilinna”. Ohjelmapakettiehdotuk-
siin voi tutustua netissä: Retkipaketteja ryhmille.

Paketteja voit tilata sellaisenaan tai ne voivat 
olla virikkeinä räätälöityjen kokonaisuuksien 
suunnittelussa. Ota yhteyttä kaupungin 
matkailutoimistoon, niin teemme sinulle ja 
ryhmällesi toiveittenne mukaisen ohjelman. 
Tulkkan käymä – tääl teit oroteta!

OPASTETTU BUSSIKIERROS
Uudenkaupungin matkailuoppaat järjestävät 
opastetun bussikierroksen kaupungin kes-
kustassa ti 30.7. klo 13–14. Hinta 10 €/henk. 
Lähtö linja-autoasemalta. Ilmoittautumiset 
22.7. mennessä Passariin, puh. 050 420 5260 
tai yhteispalvelu@uusikaupunki.fi.

KOTISEUTU- JA KULTTUURIRETKET
Uudenkaupungin matkailuoppaat järjestävät 
opastetun kotiseutukierroksen Lokalahdelle 
ke 8.5. klo 18–21. Ti 14.5. klo 18 – 21 järjeste-
tään kotiseuturetki Kalantiin sekä ma 27.5. 
klo 18–21.30 Pyhämaahan. Kulttuuriretki 
Taivassaloon järjestetään ke 12.6. klo 18–21. 
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Osallistumismaksu retkille on 20 €/henkilö ja se 
sisältää bussimatkan, opastuksen ja retkikahvit. 
Ilmoittautumiset Lokalahden retkelle 2.5. 
mennessä, Kalannin retkelle 7.5. mennessä, 
Pyhämaan retkelle 20.5. mennessä ja Taivas-
salon retkelle 5.6. mennessä Passariin, puh. 
050 420 5260, yhteispalvelu@uusikaupunki.fi.

OPASTETTUJA PUISTOPYÖRÄILYJÄ
Uudenkaupungin matkailuoppaat järjestävät 
tilauksesta opastettuja puistokierroksia 
pyöräillen Uudenkaupungin keskusta-alueella, 
tiedustelut matkailutoimisto, puh. 050 420 5329.

OPASTETTUJA KÄVELYKIERROKSIA
Uudenkaupungin matkailuoppaiden opastettuja 
kävelykierroksia järjestetään heinäkuussa 
keskiviikkoisin 3.7., 10.7., 17.7. ja 24.7. klo 
14–15.30. Crusell-viikolla kävelykierroksia on la 
27.7., ke 31.7., pe 2.8. sekä la 3.8. klo 11–13. Osal-
listumismaksu on 5 €/henkilö. Kävelykierrokset 
alkavat Pakkahuoneen vierasvenesatamasta.

SANNI WINTERIN 
ROOLIOPASTUSKIERROS

Koe elämyskierros vuosina 1859–1936 
kaupungissa vaikuttaneen porvarisrouvan 
Sanni Winterin seurassa. Sanni Winterin 
roolissa matkailuopas Riitta Kilkku. Rooli-
opastuskierroksia järjestetään tilauksesta. 
Arkisin 70 €/1. tunti, seuraavat 35 €/tunti. 
Järjestelypalkkio 25 €/ryhmä. La 3.8. klo 11–13 
oppaiden kävelykierros toteutetaan Sanni 
Winterin rooliopastuskierroksena. Tiedustelut 
matkailutoimistosta, puh. 050 420 5329.

KULTTUURIPOLKU-ESITE
Matkailutoimistosta saa Kulttuuripolku-esitteen, 
jonka avulla kaupungin historiaan ja nähtävyyk-
siin voi tutustua omatoimisesti. Kulttuuripolku 
on noin neljän kilometrin pituinen historial-
linen kävelyreitti, jonka varrella sijaitsevat 
useimmat keskustan matkailukohteista.

SIGHTSEEING-RISTEILYT UUDENKAU-
PUNGIN SAARISTOSSA M/S KERTULLA

Kahden tunnin ohjelmallisia sightseeing-ristei-
lyjä Uudenkaupungin saaristossa M/S Kertulla 
4.7.–2.8. torstaisin ja perjantaisin klo 18.30-
20.30. Lähtö Uudenkaupungin vierassatamasta, 
Saaristolaivojen laiturista. Ks. lisää Meri ja 
muu luonto -sivuilta tai www.mskerttu.fi.

OPASTUKSET ISONKARIN 
MAJAKKASAARELLA

Luontokierros kansallispuistossa ja ylös 
majakkaan! Opastettu saarikierros 24.6.–10.8. 
joka päivä klo 16. Kesto n. 2 tuntia. Hinta 10 
€/aikuiset ja 5 €/lapset 4–12 v. Liput ja lähtö 
Isonkarin kesäkahvilasta. Alku- ja loppukesästä 
Isonkarin opastukset ja sisäänpääsy majakkaan 
saaressa sopien (jos opas on paikalla) tai 
ryhmille erikseen tilattuna. Opastettu saari-
kierros ja sisäänpääsy majakkaan sisältyvät 

kaikkiin M/S Kertun Isonkarin risteilyihin.
Ks. risteilyt Isoonkariin ja veneilijöiden palvelut 
Meri ja muu luonto -sivuilta tai www.isokari.fi.

JUMISSA.COM
Maastoautosafareita, saunatilat ja kokouspalve-
lut. Elämyksiä räätälöidysti yrityksille ja yksityi-
sille. Tiedustelut ja varaukset puh. 0500 744 668, 
info@jumissa.com, www.jumissa.com

NUKKETEATTERI PIIRONGINLAATIKKO
Nukketeatteri Piironginlaatikko järjestää 
esityksiä, lastentapahtumia, satuseikkailuja, 
satuhetkiä, laulu- ja leikkituokioita, työpajoja 
sekä näyttelyitä. Piironginlaatikosta on 
tilattavissa ohjelmaa erilaisiin tapahtumiin, 
päiväkotiin, kouluun ja synttäreille. Tiedustele 
myös ns. ”eläviä patsaita” markkinoille, 
avajaisiin ja yksityistilaisuuksiin. Vaakahuone, 
Rauhankatu 10 (matkailutoimiston sisäpiha) 
on avoinna sopimuksen mukaan. Sen 
aukioloajoista ilmoitellaan erikseen paikallisesti 
sekä www.piironginlaatikko.com -sivuilla, 
käytössä myös FB ja Instagram. Tiedustelut ja 
varaukset puh. 044 282 8151 / Kerttu Aaltonen. 
kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com 
www.piironginlaatikko.com

Nähtävyydet
KIRKOT

Uudenkaupungin seurakunta
Yksi seurakunta, neljä kappeliseurakuntaa. 
Koulukatu 6, PL 24, 23501 Uusikaupunki puh. 
02 840 400, www.uudenkaupunginseurakunta.fi

Uudenkaupungin Uusi ja Vanha 
kirkko sekä Pyhämaan kirkot ovat 
avoinna ma 3.6.– su 11.8.2019

ma–la klo 11–17, su klo 12–16.

Kalannin ja Lokalahden kirkot ovat 
avoinna ma 24.6.– su 4.8.2019

ma–la klo 11–17 ja su klo 12–16.

Juhannuspäivänä la 22.6. vain 
Pyhämaan Tiekirkot avoinna.

Muulloin kirkot ovat avoinna 
sopimuksen mukaan.

Jumalanpalvelukset 
sunnuntaisin ja juhlapyhinä

 - Uudenkaupungin Uudessa 
kirkossa (kesä–elokuussa Vanhassa 
kirkossa) ja Kalannin kirkossa.

- Lokalahdella ja Pyhämaan kirkoissa 
jumalanpalvelukset joka toinen sunnuntai.

Jumalanpalvelusten ajat 
seurakunnan kotisivuilla 
www.uudenkaupunginseurakunta.fi 
ja kirkkojen ilmoitustauluilla. 
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Kesäillan hartaushetket kesä–elokuussa:

- Hartaushetki keskiviikkoisin Pyhämaan 
Uhrikirkossa klo 18.

- Viikkomessu torstaisin klo 18 Uudenkaupungin 
Vanhassa kirkossa.

Urkuvartit torstaisin 27.6. – 25.7. klo 12 
Uudessa kirkossa 15–20 min. urkumusiikkia 
ja mahdollisuus tutustua urkuihin.

Vanha kirkko
Alinenkatu 44. Holvikattoinen harmaakivikirkko 
vuodelta 1629 on keskusta-alueen vanhin 
rakennus. Vanha hautausmaa ja sankarihaudat.

Uusi kirkko
Rauhankatu 1 c. Arkkitehti Georg 
Theodor von Chiewitzin suunnittelema 
goottilaistyylinen punatiilikirkko. Raken-
nettu vuosina 1858–1863. Kirkko otettiin 
käyttöön vuonna 1864 loppiaisena.

Kalannin kirkko
Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. Pyhän Olavin har-
maakivikirkko on rakennettu 1300-luvun lopulla.

Lokalahden kirkko
Palomäentie 2, Lokalahti. Puukirk-
ko vuodelta 1763 ja paanutapulin 
vanhimmat osat 1500-luvulta.

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

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

Putsaaren piilokirkko
Pieni, idyllinen puukirkko Putsaaren 
saaressa. Kirkko on rakennettu to-
dennäköisesti jo 1600-luvulla.

HISTORIALLISET MUSEOT

Wahlbergin talo
Ylinenkatu 11, Uuusikaupunki 
puh. 044 351 5447 (toimisto), 
museo@uusikaupunki.fi 
www.uudenkaupunginmuseo.fi

Uudenkaupungin tupakkatehtaan perustaja 
Fredrik Wahlberg rakensi itselleen komean 
asuintalon 1870-luvun alussa. Talon huoneissa 
ovat säilyneet vanhat, koristeelliset kaakeliuunit 
ja taidokkaat kattomaalaukset, salongissa 
jopa käsinmaalatut alkuperäiset tapetit yli 140 
vuoden takaa. Alakerran huoneissa voi aistia 

uusikaupunkilaisen porvariskodin elämää 
1800–1900 -lukujen vaihteessa. Purjelaivat 
työllistivät kaupunkilaisia vuosisatojen ajan. 
Sitä aikaa esitellään museotalon yläkerrassa. 
Merimieskirstut, matkamuistot, laivataulut 
tai kapteenin navigointivälineet kertovat 
mielenkiintoisesti tästä historiasta.

Wahlbergin talossa myös lapsivieraat on 
huomioitu. Museotiloissa voi leikkiä sala-
poliisia, tehdä erilaisia näyttelyyn liittyviä 
tehtäviä ja kesäaikana lapsille avautuu 
piharakennukseen oma leikkipaikka. Pihara-
kennuksesta löytyy myös suutarinverstas.

Alakerran näyttelytiloissa järjestetään vaihtuvia 
näyttelyitä. Kesällä 2019 esillä on lapsuudesta 
ja lapsista 1900-luvun alun Uudessakaupun-
gissa kertova näyttely. Museossa järjestetään 
yleisöopastuksia kesätorstaisin klo 14.

Avoinna: 10.6.–25.8. ma–pe klo 10–17 ja la–su 
klo 12–15, muina aikoina ti–pe klo 12–15 tai 
sopimuksen mukaan. Ryhmät aina sopimuksen 
mukaan. 
Pääsymaksu: 5 €/aikuiset (sis. käynnit kesällä 
myös Luotsimuseoon ja Merimiehenkotimus-
eoon), alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Ryhmälippu 
3 €/henkilö (väh. 10 h/ryhmä). Opastus 40 € /
ryhmä, toimistoaikojen ulkopuolella 60 €/
ryhmä. Yhden ryhmän maksimikoko on 25 
henkeä. Museokortilla ilmainen sisäänpääsy.

Luotsimuseo
Vallimäki, Uusikaupunki 
puh. 044 351 5450 tai 044 351 5447 (toimisto)

Entinen Uudenkaupungin luotsiasema, 
jossa alkuperäistä esineistöä ja tietoa 
luotsien vaativasta ammatista. Tietoa 
myös Vallimäen puiston vaiheista.

Avoinna: 24.6.–11.8 joka päivä klo 12–15. 
Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat 
ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuiset (sis. käynnit 
myös Wahlbergin taloon ja Merimiehenkotiin). 
Esittelymaksu 30 €/ ryhmä, aukioloaikojen 
ulkopuolella 40 €/ryhmä (varattava aina 
etukäteen). Museokortilla ilmainen sisäänpääsy.

Merimiehenkotimuseo
Myllykatu 18, Uusikaupunki 
puh. 044 351 5413 tai 044 351 5447 (toimisto)

Yhdessä Uudenkaupungin vanhimmista asuinra-
kennuksista voi tutustua tavallisen merimiesper-
heen vaatimattomaan arkeen 1900-luvun alussa.

Avoinna: 24.6.–11.8. joka päivä klo 12–15. 
Pääsymaksu: 2 €/aikuinen, alle 18-vuotiaat 
ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuinen (sis. käynnit 
myös Wahlbergin taloon ja Luotsimuseoon). 
Esittelymaksu 30 €/ryhmä, aukioloaikojen 
ulkopuolella 40 €/ryhmä (varattava aina 
etukäteen). Museokortilla ilmainen sisäänpääsy.
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Kalannin kotiseutumuseo
Kuriirinkuja 1, Kalanti, 
puh. 044 351 5447 (museon toimisto).

Historiallisella Männäisten markkinapai-
kalla sijaitseva talonpoikaiskulttuuria 
esittelevä kotiseutumuseo.
Avoinna kesäaikana vain tilauksesta, 
puh. 044 351 5447/museon toimisto.
Ryhmät varattava aina etukäteen, pääsyliput 2 
€/henkilö ja opastusmaksu 50 € /ryhmä (ma–pe 
8–16), muina aikoina 80 €/ryhmä. Ilman opastus-
ta avausmaksu 30 € (ma–pe 8–16), muulloin 50 €.

Kalannin veteraanimuseo
Pruukintie 7. Esillä esineistöä itsenäi-
syytemme alkuajoilta viime sotiimme 
asti sekä sotilas- että siviilielämästä. Museo 
sijaitsee Vahterus Oy:n tiloissa. Opasteet 
Pankkitieltä, Kalanti-talon kohdalta.
Aukioloajat: Avoinna sopimuksen mukaisesti. 
Tiedustelut puh. 040 7517 666/Tarja Aikola, 
040 773 0180/Eine Putus, 040 730 1111/
Jani Tanner, 040 8388 960/Salme Tuokila. 
Pääsymaksu: 1 €/aikuiset, 20 €/ryhmät.

Pyhämaan kotiseutumuseo
Laihosen torppa, Mäkitarhantie 23 ja Ranta-aitat, 
Pyhämaanranta, 
Aukioloajat: avoinna sopimuksen mukaan. 
Pääsymaksu: 1 €/henkilö. 
Tiedustelut ja varaukset: 
puh. 040 522 9071/Lasse Marttila.

ERIKOISNÄYTTELYT, MUSEOT

Uudenkaupungin Automuseo
Autotehtaankatu 11, 
puh. 020 484 8068, 0500 845 835. 
automuseoinfo@gmail.com

Automuseon kokoelmissa on reilusti yli 
sata autoa, hyvä valikoima veteraanimopoja, 
muutama moottoripyörä sekä kaksi lentoko-
netta. Kolmessa avarassa näyttelyhallissa on 
myös paljon muuta nähtävää. Autojen merkki- ja 
mallivalikoima on monipuolinen, Kupla-Volkka-
rista Cadillaciin ja enemmänkin. Museossa on 
laajan yleiskokoelman lisäksi oma osastonsa 
suomalaisittain niin tärkeälle Saab-merkille sekä 
muille suomalaismerkeille. Kunniapaikalla on 
tietysti ensimmäinen suomalaisauto, Korvensuu 
vuodelta 1913. Oman osastonsa muodostaa 
myös ns. konseptiautokokoelma, jossa on esillä 
monia suomalaisten autosuunnittelijoiden 
futuristisia luomuksia viime vuosikymmeniltä. 
Esillä olevat erikoisnäyttelyt täydentävät oival-
lisesti museon muutenkin laajaa tietosisältöä.

Avoinna: Ympäri vuoden joka päivä klo 11–17. 
Pidennetyt aukioloajat kesä–elokuussa, joka 
päivä klo 10–18. Ryhmille sopimuksen mukaan.
Pääsymaksut: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/
eläkeläiset ja ryhmät, (väh. 15 henkilöä). 
Opastus alkaen 60 €/ryhmä. Opastukset, tarjoilut 
ja muut lisäpalvelut vain ennakkovarauksella.

Bonk-museo
Siltakatu 2, puh. 02 841 8404, 050 3399094, 
bonk@bonkcentre.fi. 
Kuvataiteilija Alvar Gullichsenin ideoiman 
Bonk-taiteen näyttelykeskuksen toiminta-
vapaat koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät 
tarinat saavat väkisinkin vierailijoiden suun 
kääntymään hymyyn. Kesäisin Bonkin Lasten 
Keksimössä voi rakentaa oman Bonk-koneen.

Avoinna: 4.–20.6. ti–la klo 11–15. Juhannuksena 
suljettu. 24.6.–11.8. joka päivä klo 10–18. 
15.–31.8. to–la klo 11–15. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan. Ryhmien opastukset vain 
ennakkovarauksella. 
Hinnat: Aikuiset 9 €. Eläkeläiset ja ryhmät yli 12 
henk. 7 €. Opiskelijat 6 €. Lapset 4–12 v. 4 €. 
Opastus 28 €/opastus (ryhmät aina ja sesongin 
ulkopuolella kaikki). Opastuksen kesto n. 45 min. 
Minimiveloitus sesongin ulkopuo-
lella 50 €. www.bonkcentre.fi

Taidetalo Pilvilinna
Hiuntie 212, Uusikaupunki. Taiteilija Raija 
Nokkalan naivistista taidetta, postikortteja. 
Pilvilinna on värikäs ja omaperäinen taidetalo, 
jonka ulko- ja sisäseinät on koristeltu maala-
uksin. Sijainti n. 3 km kaupungin keskustasta 
Lepäisille päin; Hiun uimarannan vieressä. 
Pihapiirissä pitsimökki, vuosittain vaihtuva 
hauska taidepolku ja kahviterassi meren 
rannalla. Puutarhassa satojen ruusujen rosario.

Avoinna: 25.6.–10.8. tiistaisin, torstaisin ja lau-
antaisin klo 14–18. Ryhmäaikoja voidaan varata 
14.5.–31.8. yleisten aukioloaikojen ulkopuolella.
Pääsymaksu: yleisinä aukioloaikoina 
5 €/henkilö, 3 €/lapsi 2–10 v. 
14.5.–31.8. ja yleisten aukioloaikojen ulkopuo-
lella ryhmille sopimuksen mukaan 7 €/henkilö 
(sisältää opastuksen), vähimmäismaksu 147 €/
ryhmä (jos ryhmän koko on alle 21 henkilöä). 
Ryhmät (yli 10 henkilöä) aina yleisten aukiolo-
aikojen ulkopuolella sopimuksen mukaan.

Ryhmien tiedustelut ja varaukset: 
Uudenkaupungin matkailutoimisto, 
puh. 050 420 5329 matkailu@uusikaupunki.fi 
tai raija@nokkala.net, www.nokkala.net.

KATUJUNA
Katujuna liikennöi kesällä 2019 ainoastaan 
tilauksesta. Tilausajot ja tiedustelut 
puh. 0440 786 963/Hanna Kontturi 
tai 0400 786 967/Petri Kontturi.

KOTIELÄINPIHAT

Kotieläinpiha Iloiset Veijarit
Kettelintie 137, Pyhämaa, puh. 0400 717 157, 
vuorio.taina@gmail.com. Kotieläinpihalta 
löytyvät kissat, possut, lampaat, vuohet, 
kanat, kukko, kani sekä poni. Samassa 
yhteydessä Kotileipomo Taina Vuorion kahvila. 
Avoinna kesä–elokuussa ma–la klo 9–17 ja 
su klo 12–17. Toukokuussa viikonloppuisin. 
Pääsymaksu 5 €/henkilö. 
www.tainavuorio.fi.
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Nopperlan Kotieläinpiha ja kesäkahvila
Nopperlantie 1, Lokalahti. Puh. 040 595 9581. 
Avoinna: kesä–elokuussa keskiviikko–sunnuntai 
klo 10–18 (suljettu 18.–20.7.), 
Eläimet: Ylämaankarja, strutsit, biisonit, 
kukot ja kanat, lampaat ja pihakoira.

PANIMO

Vakka-Suomen Panimo Osakeyhtiö
Välttitie 2, puh. 02 8400 400, info@vasp.fi, 
www.vasp.fi. Olemme Prykmestar-tuotemerkistä 
tunnettu pienpanimo. Suosittua vakiovalikoimaa 
täydentävät laadukkaat kausi- ja erikoisoluet. 
Teemme myös siidereitä sekä muita alkoho-
lijuomia. Panimorakennus sijaitsee Sannolla, 
lähellä katsastusasemaa. Sen yhteydessä 
on myymälä, josta voi ostaa mietoja juomia. 
Ryhmille tutustumisia sopimuksen mukaan. 
Tarkista aukioloajat: www.vasp.fi

PUUTARHAKOHTEET JA –MYYMÄLÄT

Kurjenpolun Taimipalvelu ky
Kurjenpolku 8, Uusikaupunki. Puh. 02 842 2729. 
harri.saarikko.taimipalvelu@gmail.com 
Kaikkea pihaan ja puutarhaan. Palvelemme 
arkisin 9–17, la 9–14. Tarkemmat sesonkien 
aukioloajat ja uutiset löydät Facebookista. 
www.kurjenpoluntaimipalvelu.com

 

Pionien Koti
Taivassalon Puutarhapalvelu Ky, 
Hussintie 15, Taivassalo. Puh. 02 841 4838, 
pioni@pionienkoti.fi. Pionipuutarha, upeat 
pioni-istutukset. Pionien ja muiden kasvien 
ostomahdollisuus. Ei pääsymaksua.
Pioniviikot 25.5.–7.7. Aukioloaika 
vaihtelee kauden mittaan, tarkista ajat: 
www.pioni.fi. Ryhmille etukäteen varattavat 
opastukset ovat maksuttomia. Tiedustelut ja 
varaukset puh. 02 841 4838 www.pioni.fi.

MUUTA NÄHTÄVÄÄ

Keskusta ja vanha puutaloalue
Museoviraston mukaan Uudenkaupungin 
ruutukaava-alueen laaja puutaloalue on 
yksi parhaiten säilyneistä empire-tyylin 
puukaupungeista Suomessa. Kaupunkia 
ovat tuhonneet monet suuret tulipalot, 
viimeiset vuosina 1846 ja 1855. Nykyinen 
kaupunkimme on pääsääntöisesti rakennettu 
näiden vuosien jälkeen. Kaupungin nykyisen 
asemakaavan laati lääninarkkitehti 
Chiewitz v. 1855. Keskusta-alueella on yli 40 
puutalokorttelia ja noin 600 vanhaa puutaloa.
7.–8.9. Uudenkaupungin Vanhat Talot 
järjestää tapahtuman, jossa osa näistä 
taloista avaa ovensa ja taloihin pääsee 
tutustumaan pientä pääsymaksua vastaan.

Kaupunginlahti ja tarinataulut
Meri ulottuu Kaupunginlahtena aivan 
kaupungin keskustaan. Kaupunginlahden 

ympärille on sijoitettu 10 tarinataulua, joissa 
on valokuvin ja hauskoin tarinoin kerrottu 
entisajan elämästä Uudessakaupungissa.

Ilossi Tualei
Neljän naisen hullunhauskat ideat saavat tänä 
kesänä jatkoa Ilossi tualei -projektin muodossa.

Värikkäät ja hauskat tuolit elävöittävät ja 
piristävät katukuvaa kesän aikana, kaupungin 
keskustassa.

Viime vuonna sama naisryhmä, Anne 
Kuusisto, Birgit Ilmanen, Hilkka Knaapinen 
ja Vuokko Tyvi ilahduttivat kaupunkilaisia 
ja turisteja pykäämällä pystyyn Hah-
mopellon Lokalahdentien varrelle.

Ilossi Tualei -projektin tuolit on tarkoitettu 
istuttavaksi, ihasteltaviksi, ihmeteltäviksi 
ja tietysti myös kuvattavaksi. Myös tuo-
leista tehdään hauskoja postikortteja, ja 
niistä saaduilla myyntituloilla ilahdutetaan 
joitakin hyviä ja tarpeellisia kohteita.

Mobiiliopasteet / Seinätön museo
Uudenkaupungin museo on julkaissut 
mobiiliopastusreittejä, jotka toimivat 
kaikenlaisilla älylaitteilla – kännykällä, 
tabletilla tai pöytätietokoneellakin. Opasteiden 
avulla voi kiertää Uudenkaupungin julkiset 
muistomerkit ja muistolaatat ja saada tietoa 
niiden taustoista. Yksi reiteistä esittelee 
Uudenkaupungin julkiset muistomerkit ja 
veistokset. Kaikki Uudenkaupungin historiaan 
liittyvät mobiiliopasteet löytyvät sivulta: 
www.tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo

Järviä merikaupungissa
Keskustan lähellä on kaksi järveä, Kääty-
järvi ja Ruokolanjärvi. Ruokolanjärvessä 
sijaitsee koko perheen kalastuspuisto 
Ruokolax. Katso lisätiedot Meri ja muu 
luonto –sivuilta kohdasta Kalastus.

Myllymäen puisto
Myllymäellä on muistona menneiltä ajoilta 
neljä erilaista tuulimyllyä, kauniita erikoisia 
istutuksia, portaikkoja ja lasten leikkikenttä. 
Alueen pohjoisreunalla on puulajipuisto. 
Myllymäellä on myös vanha vesitorni, mutta 
torniin ei enää ole mahdollista päästä.

Männäisten vanha ruukin alue
Männäistenkoskentie, Kalanti. Männäisten 
yhtenäinen ja tiivis ruukinalue kuvastaa Ruotsin 
vallan aikaista raudanjalostuksen historiaa 
1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Männäisissä on 
säilynyt raudantuotantoon liittyviä, harvinaisia 
tuotantorakennuksia kuten poikkeuksellisen 
suurikokoinen hiilihuone sekä harmaakivestä 
rakennettu kalkkivarasto. Ruukki on säilyttänyt 
yleisilmeen, joka sillä oli raudanjalostuksen 
päättyessä 1800-luvun alussa. Alue ja sen 
rakennukset ovat yksityisomistuksessa.
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Hautausmaat
Vanhan kirkon edustalla ovat sankarihaudat ja 
joitakin vanhoja hautoja. Nykyinen hautausmaa 
Autotehtaankadun ja Kalannintien risteyk-
sessä on otettu käyttöön v. 1849. Nykyisellä 
hautausmaalla on arkkitehti Yrjö Vaskisen 
suunnittelema siunauskappeli vuodelta 1940. 
Lokalahden hautausmaa on kirkon vieressä ja 
toinen sijaitsee n. 400 m päässä, Palomäen-
tien varrella. Pyhämaassa hautausmaa on 
kirkonmäellä ja Kalannissa kirkon ympärillä.

Isonkarin majakka ja majakkasaari
Uudenkaupungin edustalla sijaitseva Isokari on 
Pohjanlahden korkein majakka, korkeus 49,4 m. 
Majakka on valmistunut v. 1833 ja se on Suomen 
kolmanneksi vanhin valomajakka. Sisään-
pääsy majakkaan sisältyy kaikkiin M/S Kertun 
Isonkarin risteilyihin ja saarella pidetään 
majakkaopastuksia keskikesällä päivittäin.

Isokari kuuluu Selkämeren kansallispuistoon. 
Saareen tehdään päiväristeilyjä sekä ohjattuja 
lintu- ja kasviretkiä. Vierailu majakkasaarella 
sisältyy myös mm. Sandbäckin hyljesafareiden 
ohjelmaan. Isossakarissa on hyvät hotelli- ja 
ravintolapalvelut ja paljon omatoimista 
tekemistä; mm. luontopolkuja ja geokätköilyä. 
www.isokari.fi

LUONTO- JA SAARISTO- 
KOHTEET SEKÄ RISTEILYT

Ks. Meri ja muu luonto -sivuilta.

Näyttelyt, taidetta
Tarkemmat tiedot ja lisää näyttelyitä: 
uusikaupunki.fi /tapahtumakalenteri

Galleria Kirjava
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34. 
Tiedustelut puh. 050 596 0302, 044 700 5382.

Kulttuurikeskus Cruselli
Liljelund-halli, Kullervontie 11 A. 
Näyttelyiden tiedustelut 
puh. 044 351 5447/museon toimisto. 
Katso tarkat ajankohdat: 
uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri

Tammikuu: Sanna Kärkkäisen ja 
Ronja Hanhiojan taidenäyttely

Helmikuu: Art Point ry:n taidenäyttely 
Maalis–huhtikuu: Titanic – Niilo 
Harannon taidenäyttely

Huhti–kesäkuu: Vakkaopiston kevätnäyttelyt

Syyskuu: Senni Aleksandran ja 
Liisa Öhmanin taidenäyttely

Lokakuu: Vakka-Suomen 
taideyhdistyksen vuosinäyttely

Marraskuu: Marjo Haapasalon ja Piritta 
Kämi-Conwayn taidenäyttely

Joulukuu: Moninaiset -ryhmän taidenäyttely

Pakkahuoneen vierassatama
Pakkahuoneentori 2, puh. 044 712 3500. 
Vaihtuvia näyttelyitä koko 
aukioloajan  12.4.–6.10.2019.

12.4.–14.6. Vanhoja valokuvia 
Uudestakaupungista, Uudenkaupungin museo 
vaihtuvia valokuvia eri aikakausilta.

15.6.–18.7. Vielä avoin.

19.7.–2.8. Valokuvanäyttelyn 
parhaimmistoa – Vanha Uusikaupunki

3.8.–6.9. Iiro Kivistö

7.9.–6.10. Vakka-Suomen taideyhdistys

Raimon kammari
Kalannin kirjasto, Pankkitie 2, 
puh. 050 420 5378. Vaihtuvia näyttelyitä.

Galleria-Taidelainaamo Horisontti
Alinenkatu 24 , puh. 0400 321 961/Valto Vaalikivi 
tai 050 410 9137/Heli Sammalisto. 
Uudenkaupungin Kuvataideseura ry. 
järjestää taidelainaamotoimintaa ja vaihtuvia 
näyttelyitä. Myös nuoria, aloittelevia 
taiteilijoita esitellään galleriassa. Avoinna ke, 
to ja pe klo 12–15 ja la klo 10–13. Katso kesän 
laajemmat aukioloajat Facebook-sivuilta.

Runonkulman Galleria
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki, 
puh. 040 708 4776, meku@pikkukylanpuoti.fi. 
Taidegalleria ja taidelainaamo keskustan 
puutaloalueella, vaihtuvia näyttelyitä, 
tapahtumia, kursseja, luentoja ja yksityistilai-
suuksia. Galleriassa toimii myös suomalaisia 
käsityötuotteita myyvä Pikkukylän Puoti.

Avoinna: ke klo 16–19, la klo 11–15. 
Kesäkuussa vaihtelevia aukioloja. Heinä-
kuussa avoinna ke–pe klo 11–17 ja la klo 
11–15. Tammikuussa on suljettu. Muutokset 
mahdollisia, avoinna myös sopimuksesta. 
www.korttelinkulmassa.blogspot.fi, 
www.pikkukylanpuoti.fi.

 

Taidetalo Pilvilinna
Hiuntie 212, Uusikaupunki. Taiteilija Raija 
Nokkalan naivistista taidetta, postikortteja. 
Pilvilinna on värikäs ja omaperäinen taidetalo, 
jonka ulko- ja sisäseinät on koristeltu maala-
uksin. Sijainti n. 3 km kaupungin keskustasta 
Lepäisille päin; Hiun uimarannan vieressä. 
Pihapiirissä pitsimökki, vuosittain vaihtuva 
hauska taidepolku ja kahviterassi meren 
rannalla. Puutarhassa satojen ruusujen rosario.

Avoinna: 25.6.–10.8. tiistaisin, torstaisin ja 
lauantaisin klo 14–18. Ryhmäaikoja voidaan 
varata 14.5.–31.8. yleisten aukioloaikojen 
ulkopuolella. 
Pääsymaksu: yleisinä aukioloaikoina 
5 €/henkilö, 3 €/lapsi 2–10 v. 
14.5.–31.8. yleisten aukioloaikojen 
ulkopuolella ryhmille sopimuksen 
mukaan 7 €/henkilö (sisältää opastuksen), 
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vähimmäismaksu 147 €/ryhmä (jos ryhmän 
koko on alle 21 henkilöä). Ryhmät (yli 10 
henkilöä) aina yleisten aukioloaikojen 
ulkopuolella sopimuksen mukaan.

Ryhmien tiedustelut ja varaukset: 
Uudenkaupungin matkailutoimisto, puh. 
050 420 5329 matkailu@uusikaupunki.fi tai 
raija@nokkala.net, www.nokkala.net.

Wahlbergin museotalo
Uudenkaupungin museo, Ylinenkatu 11, 
puh. 044 351 5447. Kesällä 2019 on esillä 
lapsuudesta ja lapsista 1900-luvun alun 
Uudessakaupungissa kertova näyttely. 
Marraskuun lopulla Wahlbergin museotalo 
pukeutuu jälleen jouluiseen asuunsa.

VaSon Myllyrannan näyttelytila
Pakkahuoneen vierassatama. Parkkilaiva Warma 
oli viimeinen Uudessakaupungissa rakennettu 
puinen purjelaiva, josta on tehty suurikokoinen 
pienoismalli. Näyttelylaivan pituus on 7,5 m, 
leveys 2 m ja korkeus 4,3 m. Myynnissä Uuden-
kaupungin merihistoriallisen yhdistyksen kirjoja 
ym. tuotteita. Kesällä 2019 on esillä turkulaisen 
Antti Paasion purjehdusmatkoista kertova valo-
kuvanäyttely. Näyttelytoiminnasta vastaa Ugin 
Merihistoriallinen yhdistys. Katso aukiolojat ta-
pahtumakalenterista uki.fi/tapahtumakalenteri

Teatteri, kesäteatterit
Uudenkaupungin Teatteri
Kullervontie 11, Kulttuurikeskus Crusellissa, sa-
massa rakennuksessa Hotelli Aquariuksen kans-
sa. Päänäyttämön katsomossa on 254 paikkaa, 
pienellä näyttämöllä 50 paikkaa. Teatterinjohta-
jana toimii Jari Luolamaa. Ryhmä- ja yksittäislip-
pujen myynti sekä tilausnäytökset ja ohjelmistoa 
koskevat tiedustelut teatterin toimistosta: ti klo 
9 – 17, ke–pe klo 9 – 13, puh. 02 8451 5440. Myös 
yhteispalvelupiste Passarista, Rauhankatu 10, 
arkisin klo 9 – 16.30, puh. 050 420 5260. Lippuja 
myös Lippupisteestä, www.lippu.fi tai R-kios-
keista. toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi  
www.uudenkaupunginteatteri.fi

 

Keväällä 2019 ohjelmistossa

Musikaali Katri Helena
Loistavat arvostelut saanut musikaali vie 
katsojaa Katri Helenan eri elämänvaiheisiin. 
30 biisiä Puhelinlangoista Luihin! Lapsena/
nuorena Katrina Ida Kallioinen. Aikuisena 
Katrina Laura Rinne. Vanhimpana Katrina 
Leena Kallonen. Ohjaus Lauri Ketonen.

La 9.2. klo 13.00 
su 3.3. klo 13.00 
la 9.3. klo 13.00 
la 23.3. klo 13.00 
Pe 5.4. klo 19.00 
La 13.4. klo 13.00

Liput 22/25 €.

Komedia Vain muutaman huijarin tähden
Kuusniemen kunta ja sen henkilöt ovat lähes 
kaikille tuttuja. Kuntaan on saatu uusi kirkko-
herra Matias ja uusi kulttuurisihteeri Suvi, mutta 
tulokkaat eivät ole kunnan keskushenkilöiden 
Hakkaraisen, Kiisken, Kylmälehdon, eikä 
persoonallisen kanttori Piiparisenkaan mieleen. 
Kunnassa on meneillään jotain hämärää, josta 
tulokkaat pääsevät hieman jäljille, joten heidät 
pitää saada pois kunnasta. Lopulta kaikki käy 
hyvin ja rakkaus kukoistaa Kuusniemellä. 
Ohjaus Jari Luolamaa. Käsikirjoitus: Heikki 
Luoma ja Jukka Mäkinen, sovitus Jari Luolamaa.

La 2.2. klo 13.00 
Su 10.2. klo 13.00 
La 2.3. klo 13.00 
La 16.3. klo 13.00 
La 30.3. klo 13.00 
La 6.4. klo 13.00 
La 13.4. klo 18.00

Liput 17/20 €.

Komedia Myöhästynyt hääyö
Näytelmä kertoo nuorenparin huomenaamusta 
joka ei ole aivan tavallinen, sillä sulhanen ei 
muista edes menneensä naimisiin! Otolla ei 
sinänsä ole mitään morsiantaan vastaan, mutta 
hänen rikkaalle Amerikan enolle avioliitto ei 
käy, eivätkä naiset ylipäätään. Enon mieles-
tähän nainen on kaikista kavalin eläin maan 
päällä ja Oton on turha haaveilla perinnöstä, 
jos avioliiton satamaan purjehtii. Otto ja 
nuori vaimonsa Kaija haluaisivat kuitenkin 
sekä toisensa että perinnön, on siis keksittävä 
juoni. Josta seuraa toinen juoni ja sitten…

La 2.3. klo 18.00 Ensi-ilta 
Ti 5.3. klo 13.00 
Ke 13.3. klo 13.00 
To 21.3. klo 13.00 
La 27.4. klo 13.00 
La 4.5. klo 13.00 
Ke 8.5. klo 13.00 
To 16.5. klo 13.00

Paketit arkipäivän esityksiin 29 € (sis. päivän 
lounaan Hotelli Aquariuksessa, teatterilipun ja 
väliaikakahvituksen). 
Paketit lauantain iltapäiväesityksiin 32 € 
(sis. päivän lounaan Hotelli Aquariuksessa, 
teatterilipun ja väliaikakahvituksen). Pelkkä 
teatterilippu 17 €. Kesto 1 h, 45 min. sis. väliajan. 
Käsikirjoitus Mika Waltari, ohjaus Jari Luolamaa

Nunnia ja konnia – rakastettu 
musikaalikomedia teatterissa!
Nunnia ja konnia on hauska ja koskettava tarina 
sisarrakkaudesta sekä musiikin voimasta. ”Lau-
lun sointi on tunteen maksimointi!” Rempseä 
yökerholaulajatar Deloris Van Cartier näkee 
murhan ja joutuu piiloutumaan nunnaluostariin. 
Elämä luostarissa on kuitenkin tyystin erilaista 
ja kohta koko luostarin päivärytmi on sekaisin 
Deloriksen yritettäessä sopeutua joukkoon 
Ohjaus Jari Luolamaa. Sävellys Alan Men-
ken. Sanoitus Glenn Slater. Käsikirjoitus 
Cheri Steinkellner ja Bill Steinkellner. 
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Suomennos Heikki Sankari, Kristiina Vahvaselkä 
ja Jussi Vahvaselkä. Ohjaus Jari Luolamaa. 
Musiikinjohto ja harjoitus Rauno Melos.

La 21.9.  klo 18.00 Ensi-ilta 
La 28.9.  klo 13.00 
La 5.10.  klo 18.00 
Ke 9.10.  klo 19.00 
La 12.10.  klo 13.00 
Pe 25.10.  klo 19.00 
La 26.10.  klo 13.00 
La 2.11.  klo 13.00 
La 9.11.  klo 13.00 
La 16.11.  klo 18.00 
To 21.11.  klo 19.00 
La 23.11.  klo 18.00 
Pe 29.11.  klo 19.00 
La 30.11.  klo 13.00 
Ke 5.12.  klo 19.00 
La 7.12.  klo 13.00

Liput 28 €. Ryhmät väh. 15 henk. 
–2 €/henkilö, matkanjohtaja ilmainen.

KESÄTEATTERIT

Teatteriryhmä Lentävä Lokki esittää

Aina joku eksyy
Käsikirjoitus: Reko Lundan. 
Ohjaus: Raija ja Pentti Nokkala. 
Esityspaikka: Suukarintie 2, sisätilassa. 
Kaupunginlahden rannalla, Pakkahuoneen 
vierassatamasta merelle päin. Katettu 
ja ilmastoitu tila meren rannalla. 
Puffetti ennen esitystä ja väliajalla.

Esitykset: 
ke 3.7. ti 9.7. ke 10.7. ti 16.7. ke 17.7. ti 23.7. ke 
24.7. ti 6.8. ke 7.8. ti 13.8. ke 14.8. 
Kaikki esitykset alkavat klo 19. Ryhmille 
varattavissa myös päivänäytöksiä.

Liput: 16 € / 15 € 
(eläkeläinen, opiskelija, ryhmät). 
Lippuvaraukset ja -myynti: 
Uudenkaupungin matkailutoimisto, 
Rauhankatu 10, puh. 050 420 5425, 050 420 5333. 
Lippuja myydään myös Lippupisteen 
kautta: www.lippu.fi tai R-kioskeista. 
www.lentavalokki.fi

Pyhämaan Suviteatteri esittää

Vierasta viedään!
Ohjaus Mona Lehtola. 
Käsikirjoitus Derek Benfield. 
Esitykset Pyhämaan Nuorisoseurantalon 
katetulla ulkonäyttämöllä, 
Pyhämaantie 1076, Uusikaupunki.

Ensi-ilta sunnuntaina 30.6. kello 16.

Muut esitykset: 2.– 21.7. tiistaisin ja torstaisin 
kello 19 ja sunnuntaisin kello 14 ja 18. 
Lisäksi yönäytös perjantaina 19.7. klo 22.

Tiedustelut, varaukset ja ryhmämyynti: 
puh. 0440 345 675, 
suviteatterivaraukset@gmail.com 
Liput ennakkoon (lippu.fi) 16,50 € / 8,50 €. 
Liput ovelta 17 € / 9 € 
Ryhmäliput (yli 15 henk.) 15 € / 7 €.

Koko näytös (230 hlö + väliaikakahvitus) 3500 €.
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Kaljaasi Olga risteilee 
jälleen Uudessakaupungissa 
kesällä 2019.

Pohjoismaiden vanhin, 
yhä purjehtiva kaljaasi Olga, vie 
matkustajat elämykselliselle 
matkalle nauttimaan saariston 
upeista maisemista ja kohteista. 
Olgan matkassa pääset 
muun muassa Katanpään 
salaperäiselle linnakesaarelle, 
jonne suuntautuu myös 
Juhannusaaton tunnelmallinen 
iltaristeily oheisohjelmineen. 

Lisäksi heinäkuussa on luvassa 
omat ohjelmalliset ja hauskat 
Lasten Merirosvoristeilyt.

Maksimimatkustajamäärä 
Olgalla on 34 henkilöä, ja 
aluksella on A-oikeudet. 
Kaljaasin ammattitaitoinen 
ja kokenut miehistö takaa 
onnistuneen ja turvallisen 
risteilyn. Myös erilaiset 
tilausristeilyt, esim. syntymä- 
päivät, häät ja yritysten 
tilaisuudet ovat tilattavissa 
meiltä. Tervetuloa nauttimaan 
hyvästä tuulesta!

AITOA PURJEHDUSTUNNELMA A

Kaljaasi Olga

JUHANNUSAATON ILTA- 
RISTEILY 21.6. KLO 16–24

RISTEILYT KATANPÄÄN 
LINNAKESAARELLE 29.6.–4.8.

LASTEN MERIROSVORISTEILYT 
PERJANTAISIN 5.–26.7. KLO 16–18

Koe ainutlaatuinen 
elämysristeily 
juhannusaattona! 

Kohteena Katanpään 
linnakesaari ja sen 
letkeät juhannusjuhlat. 
Kokko, ohjelmaa, 
musiikkia ja rentoa 
meininkiä.

70 € /aikuinen, 
35 € /lapsi (4−12 v.)

Sis. risteilyn, 
ruokatarjoilun laivassa 
ja juhannusohjelman 
Katanpäässä.

Löydä saariston kätketty helmi! 
Katanpään mielenkiintoiset 
linnoitukset tykkeineen, 
upea luonto ja jännittävät 
kivilouhokset houkuttelevat 
eri-ikäisiä kävijöitä.

Lähdöt Uudestakaupungista 
lauantaisin ja sunnuntaisin 
10.30, paluu Ukiin klo 18.00.

59 € /aikuinen 
28 € /lapsi

Sis. edestakainen merimatka, 
lounas menomatkalla laivassa 
(lohikeitto ja saaristolaisleipä) 
sekä opastettu kierros 
linnakesaarella.

Lasten ja seikkailuhenkisten 
oma 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

25 € /aikuinen 
20 € /lapsi

Sis. laivamatka, ohjelma, 
yllätyspussi + mehu.

KALJAASI OLGA

Risteilyt voi ostaa suoraan 
verkkokaupasta viimeistään 
risteilyä edeltävänä päivänä: 

www.zupticket.com/ 
visituusikaupunki

Tiedustelut myös: 
Uudenkaupungin 
matkailutoimisto 

puh. 050 420 5425, 
050 420 5333 

matkailu@uusikaupunki.fi

TILAUSRISTEILYT
puh. 0400 468 567 

www.hg-production.com

MERI JA MUU LUONTO
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Isonkarin majakkasaari on 
eteläisen Selkämeren lumo-
voimaisin matkailukohde.

Isokari tarjoaa matkailijoille 
hyvän kattauksen palveluita 
ulkosaariston rauhassa. 
Pohjanlahden korkeimman 
majakan vetovoimaa lisää 
sen ympäristö: saaren 
ainutlaatuinen ja monipuolinen 
luonto. Isonkarin saari kuuluu 
Selkämeren kansallispuistoon.

Upea majakka on peräisin 
keisarillisen Venäjän ajalta 
vuodelta 1833. Vierailut 
edelleen toiminnassa olevaan 
majakkaan tehdään oppaan 
kanssa, ja opastuksia pidetään 
keskikesällä päivittäin.

180 hehtaaria suurella 
saarella on majakan lisäksi 
paljon muutakin nähtävää. 
Voit vaeltaa luontopolulla, 

bongata harvinaisia kasveja 
ja lintuja, rapsutella 
lampaita ja tunnelmoida 
rannattoman horisontin 
äärellä. Saaren nimikkolintujen 
riskilöiden aamutoimet ovat 
vertaansa vailla – ne näet 
yöpymällä Isossakarissa!

Saarelta löytyy mainio 
kattaus matkailupal-
veluita: mm. hotelli, 
ravintola ja vieras-
satama. Saareen 
tehdään risteilyjä 
ja retkiä jäiden 
lähdöstä pitkälle 
syksyyn, ja moni 
tulee majakkasaareen 
omalla veneellään.

Saaren kesähotelli 
sijaitsee idyllisessä 
majakkamiljöössä. Pienessä 
hotellissa on vain kuusi 
huoneistoa, joten varaathan 

oman majakkamatkasi jo 
keväällä! Keskikesällä saareen 
kuljetaan M/S Kertulla, ja 
keväisin ja syksyisin on 
eriteemaisia matkapaketteja 
kuljetuksineen.

Isokari tarjoaa hienot 
puitteet kokouksille ja 

asiakastilaisuuksille, ja 
saari on erinomainen 

paikka viettää 
merkkipäiväjuhlia 
tai vaikka 
kihlajaisia.

Saareen 
on helppo tulla 

M/S Kertulla tai 
omalla veneellä.

Lisätietoa 
palveluista hintoineen löydät 
nettisivuilta www.isokari.fi. 
Lämpimästi tervetuloa – joko 
päiväristeilylle tai viihtymään 
pidemmäksi aikaa! 

MAJAKK ASA ARI K ANSALLISPUISTOSSA

Isokari  

VISIT ISOKARI
Sektoriloisto oy 

Puh. 040 1866 350, 
0440 998 299 

info@isokari.fi

www.isokari.fi

KESÄN 2019 RISTEILYT 
M/S KERTULLA

Lisätietoa risteilyistä 
viereisellä sivulla.

AINUTLAATUINEN 
LUONTO JA  
RAJATON  

HORISONTTI!

MERI JA MUU LUONTO

32



M/S Kerttu risteilee 
Uudessakaupungissa 
koko avovesikauden ajan. 
Kertun kyydissä pääset 
majakkamatkalle, saariston 
sightseeing-risteilylle tai 
vaikka viettämään iltaa 
tietokilpailun merkeissä! 
Kerttu on varattavissa myös 
yksityistilaisuuksiin.

Kesä-elokuussa Kerttu liikennöi 
Isonkarin majakkasaarelle 
vakioaikataulun mukaisesti. 
Isonkarin risteilyihin sisältyy 
merimatkojen lisäksi lounas ja 
opastettu kierros Isossakarissa 
sekä sisäänpääsy majakkaan.

Keskikesän torstai- ja perjantai-
illat Kerttu on sisäsaariston 
sightseeing-liikenteessä: 
Kaksi tuntia kestävillä ilta-
risteilyillä pääset nauttimaan 
meritunnelmasta, hauskasta 
ohjelmasta sekä Kertun 
kesäisestä tarjoilusta. Aluksella 
on täydet anniskeluoikeudet.

Isonkarin majakka- 
matkan varaat ennakkoon 
helposti netistä, ja jos 
tilaa on, lippuja saa myös 
matkapäivänä suoraan laivasta. 
Perjantain sightseeing-
risteilylle saat lipun suoraan 
laivasta, eikä Torstaivisaan 
tarvita lippua ollenkaan!

Kertun lähtölaituri on 
kaupungin vierassatamassa 
”Pakkahuoneen takana”. 
Tervetuloa!

NAUTI A ALLOISTA JA AURINGOSTA

Risteilylle M/S Kertulla

RISTEILYT ISONKARIN 
MAJAKKASAARELLE

MUITA RISTEILYJÄ 
M/S KERTULLA: 

KERTUN TORSTAIVISAT 
4.7–1.8.2019:

5.6.–14.6. ke, to, pe 
24.6.–9.8. ma-pe

ja tilauksesta 
touko-lokakuussa

Lähtö klo 10.30, 
paluu klo 17.30

Liput: 
aikuiset 65 € 
lapset 4–12v 29 € 
lapset 0–3v maksutta 

Hyljesafarit 
4.5., 11.5. ja 18.5.

Linturetket 
5.5. ja 19.5.

Kevätristeilyt 
25.5. ja 30.5.

Kansainvälisen 
majakkapäivän 
risteily 17.8. 

Maankuulu tietokilpailu 
joka torstai klo 18.30–20.30

Maksuton, ei ikärajaa 
Sisäänpääsy laivaan klo 18 alkaen

PERJANTAIRISTEILYT

Kesäinen Uusikaupunki 
merellä nautittuna!

Perjantaisin 12.7.-2.8. 
klo 18.30-20.30

Liput: aikuiset 18 € 
lapset 4–12v 9 €

M/S KERTUN 
LIPUNMYYNTI JA 

VARAUKSET
puh. 040 1866 350

www.mskerttu.fi 
www.isokari.fi

ja Uudenkaupungin 
matkailutoimisto

MERI JA MUU LUONTO
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Uudenkaupungin Pakkahuone 
on oikea veneilijöiden 
kestosuosikki. Se on valittu 
kolmesti Suomen parhaaksi 
ja sille on myönnetty useita 
kunniamainintoja, eikä syyttä.

Idyllisen Kaupunginlahden 
pohjoisrannalla sijaitsevan 
Pakkahuoneen kahvilan 
antimiin kuuluvat paikan 
päällä leivotut suolaiset ja 
makeat kahvilatuotteet. 
Niistä tunnetuimpia lienevät 
maankuulut herkulliset munkit, 
joita kannattaa lähteä mais-
tamaan kauempaakin! 
Anniskeluoikeuksin 
varustetulta 
terassilta saa 
myös paljon 
kiitosta saaneita 
lankkupitsoja ja 
muita herkkuja. 

Huhtikuulta lokakuun alkuun 
avoinna olevassa vieras- 
satamassa on paikkoja 70−80 
veneelle. Satamamaksu pitää 
entiseen tapaan sisällään 
venepaikan, upeiden uusittujen 
saunatilojen käytön, suihkun, 
pesu- ja wc-tilojen käytön sekä 
vesi- ja jätehuollon. Palveluihin 
kuuluu lisäksi muun muassa 
pyykinpesutilat, ilmainen 
asiakasinternet, WLAN ja polku-
pyörien vuokrausmahdollisuus.

 Kesäkuun lopulla 
alkavat Pakkahuoneen torilla 
järjestettävät perinteiset 

iltatorit. Tuolloin 
Kaupunginlahden ranta 

täyttyy torimyyjistä 
ja tunnelma on 
kansainvälinen. 
Tarjolla on aina myös 

lapsille suunnattua 
hauskaa ohjelmaa.

Torilla sijaitseva Pakkahuoneen 
puoti on todellinen näyteikkuna 
kaupungin tarjontaan. Puodista 
löydät aina tuoreet kasvikset 
lähiruokatuottajien tiloilta 
sekä kiinnostavat paikalliset 
yrittäjät erilaisine tuotteineen. 
Tervetuloa ostoksille!

K AIKENIK ÄISTEN KOHTA AMISPAIKK A POHJOISRANNALLA

Pakkahuoneen vierassatama 

PAKKAHUONEEN  
VIERASSATAMA

Pakkahuoneentori 2  
Kaupunginlahti 

Puh. 044 712 3500 
pakkahuone@karilla.fi

AVOINNA
Kahvila 12.4.–6.10. 

huhti-toukokuu klo 8–20 
kesä-elokuu klo 8–22 

syys-lokakuu klo 8–20

Terassi 10.5.–31.8. klo 11–21 
Puoti 10.5.–31.8. klo 10–18

TAPAHTUMIA
Ohjelmalliset iltatorit 26.6.–7.8. 

keskiviikkoisin klo 16–19

Uuden perunan karnevaali 15.6. 
Mansikkakarnevaalit 3.7. 

Jazzia ja pienpanimoita 13.7. 
Venetsialaiset 31.8.

Lisätietoa ja kaikki 
tapahtumatiedot esiintyjineen 

osoitteessa www.karilla.fi

KESÄLLÄ  
2019 LUVASSA 

PALJON HIENOJA 
TAPAHTUMIA
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Peterzéns tarjoaa 
matkailijoille saaristolais- 
romantiikkaa ja vanhan 
ajan merellistä tunnelmaa 
Kustavissa keskellä 
kauneinta saaristoa.

Peterzéns on erinomainen 
levähdyspaikka. Hotellissa 
on 15 yöpymismajaa, joista 
kuhunkin mahtuu neljä henkeä. 
Jokaisessa majassa on oma 
wc ja terassi satamanäkymillä. 
Terassin voi valita oman 

mieltymyksen mukaan joko 
ilta- tai aamuauringolla.

Koko perhe voi seikkailla 
luontopolulla tai viihtyä 
puistogolfin parissa. Aikuisten 
tehdessä löytöjä design-, 
sisustus- ja tehtaanmyymä-
lässä, lasten aika kuluu kuin 
siivillä leikkipuistossa.

Ravintola tarjoaa 
saaristolaispöydän lisäksi pai-
kallisilta kalastajilta pyydettyä 
kalaa ja saariston parhaaksi 
kehuttua pippuripihviä.

Peterzéns on satsannut 
ohjelmatarjontaan, ja sieltä 
löytyykin jokaiselle jotakin: 
laituritansseja, teatteria, 
perinnepurjehdusta 
ja ruokaviikkoja.

Tulkaa porukalla 
viettämään saaristolaisiltaa 
Kustaviin! Mikäli olette matkalla 
Saariston rengastiellä, Peterzéns 
sijaitsee noin kilometrin päässä 
Iniön lauttasatamasta, tien 
varressa. Uuteenkaupunkiin 
on matkaa 49 kilometriä.

MERELLISTÄ TUNNELMA A K AISLAK ATTOJEN ALLA

Boathouse Peterzéns 

PETERZÉNS
Parattulan rantatie 16 

23360 Kustavi 
leontinap@gmail.com 
Puh. 0400 147 148 tai 

050 465 3387

AVOINNA
26.4.–1.9.2019. Tarkemmat 

lisätiedot aukioloajoista 
osoitteesta peterzens.fi tai 

facebook.fi/peterzens

huoltaa autoja ja ihmisiä

Suukarintie 14, Uki puh. 841 7231

Meiltä saatte 
korkealuokkaiset TEBOIL

• polttoaineet
• voiteluöljyt
• nestekaasut

SETELI- JA KORTTI-
AUTOMAATTI

Meiltä saatte 
korkealuokkaiset TEBOIL

VENEILIJÄT!
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Merelle, 
saaristoon, 
risteilylle

Järjestetyillä risteilyillä sekä venetaksien 
kyydissä pääsee Uudestakaupungista 
tutustumaan merellisiin kohteisiin, joita ovat 
mm. Isonkarin majakkasaari, Katanpään 
linnakesaari, Putsaari sekä Haidus. Merelle 
suunnataan myös erilaisilla teemoitetuilla 
risteilyillä. Kaljaasi Olgalla, matkustaja-alus 
M/S Kertulla sekä Tiftö V -aluksella on 
kesällä aikataulutettuja risteilyjä. Aikataulut 
ja kohteet löydät alla olevista tiedoista.

RISTEILYT KALJAASI OLGALLA
Kaljaasi Olga risteilee Uudessakaupungissa 
kesällä 2019. Olga on pohjoismaiden vanhin, 
134-vuotias, yhä purjehtiva kaljaasi, jonka 
pituus on 24 m, leveys 6,2 m ja syväys 2 m. 
Maksimimatkustajamäärä on 34 henkilöä. 
Risteilykohteina ovat Katanpään linnakesaari 
Kustavissa sekä lasten Merirosvoristeilyt. 
Aluksella on A-oikeudet ja kahvila on 
avoinna risteilyjen aikana. Kahvilassa on 
tarjolla pikkusuolaisen ja makean lisäksi 
jäätelöä ja aluksen nimikkotuotteita.

Kaljaasi Olgan lähtö- ja laituripaikka on 
Pakkahuoneen vierassatamasta länteen oleva 
Saaristolaivojen laituri Uudella- Möljällä, 
Suukarintie 2.

Alus tarjoaa huikeat puitteet myös yksityiskäyt-
töön tilausristeilyille, esim. häät, merkkipäivät 
sekä yritysten ja yhdistysten virkistyspäivät. 
Tilausristeilyjen tiedustelut ja varaukset puh. 
puh. 0400 468 567. www.hg-production.com

Juhannusaaton iltaristeily kaljaasi Olgalla 
Juhannusaattona 21.6. klo 16.00–24.00
Koe ainutlaatuinen elämysristeily juhannus-
aattona! Kohteena Katanpään linnakesaari 
ja sen letkeät juhannusjuhlat. Kokko, oh-
jelmaa, musiikkia ja rentoa meininkiä.

Hinnat: aikuiset 70 €, lapset (4–12 v.) 35 € 
sis. risteilyn, ruokatarjoilun laivassa ja 
juhannusohjelman Katanpäässä.

Kaljaasi Olgalla Katanpään 
linnakesaarelle 29.6.–4.8.
Lähdöt Uudestakaupungista lauantaisin ja 
sunnuntaisin 10.30, paluu Ukiin klo 18.00. 
Löydä saariston kätketty helmi! Katanpään 
mielenkiintoiset linnoitukset tykkeineen, 
upea luonto ja jännittävät kivilouhokset 
houkuttelevat eri-ikäisiä kävijöitä. 
Hinnat: 59 €/aikuinen, 28 €/lapsi (4–12 v.). 
Risteilyyn sisältyy edestakainen 
merimatka, lounas menomatkalla 
laivassa (lohikeitto ja saaristolaisleipä) 
sekä opastettu kierros linnakesaarella.

Lasten Merirosvoristeilyt heinäkuussa 
perjantaisin 5.–26.7. klo 16–18
Lasten ja seikkailuhenkisten oma merirosvo-
risteily. 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 sisäl-
tyy laivamatka, ohjelma, yllätyspussi + mehu.

Kaljaasi Olgan risteilyt voi ostaa 
suoraan verkkokaupasta viimeistään 
risteilyä edeltävänä päivänä:

https://www.zupticket.com/visituusikaupunki 
Tiedustelut myös: Uudenkaupungin 
matkailutoimisto, puh. 050 420 5425, 050 
420 5333, matkailu@uusikaupunki.fi

RISTEILYT M/S KERTTU
M/S Kerttu risteilee Uudessakaupungissa 
koko avovesikauden. Kertun kyydissä pääset 
majakkamatkalle Isoonkariin, saariston 
sightseeing-risteilylle tai vaikka viettämään 
iltaa tietokilpailun merkeissä! Kerttu on 
varattavissa myös yksityistilaisuuksiin.

Risteilyt alkavat Uudenkaupungin vie-
rassatamasta, Saaristolaivojen laiturista. 
Kertun viihtyisissä̈ ja lämpimissä̈ sisätiloissa 
on kahvila (täydet anniskeluoikeudet) ja 
aurinkokannella tilaa nauttia päivästä merellä.

Kaikki Kertun risteilyliput varaat helposti 
netissä: www.mskerttu.fi ja www.isokari.fi

Risteilyt Isonkarin majakkasaarelle 5.6.–9.8.
5.6.–14.6. keskiviikko-perjantai (ke, to, pe) 
24.6.–9.8. maanantai–perjantai (ma, ti, ke, to, pe)

Aikataulu: Lähtö Uudestakaupungista 
klo 10.30, lähtö Isostakarista klo 16.00 (paluu 
Ukiin noin klo 17.30). Risteilyn kesto on 7 
tuntia, josta Isossakarissa ollaan 4 tuntia.

Hinnat: aikuiset 65 €, lapset 4–12 v. 
29 € ja lapset 0–3 v. maksutta.

Hinta sisältää merimatkat, opastetun 
saarikierroksen ja sisäänpääsyn majakkaan 
sekä lounaan Isossakarissa.

Selkämeren kansallispuistoon kuuluva Isokari 
on hieno päivämatkakohde kaikenikäisille!

Merimatkan aikana maisema muuttuu suojaisen 
sisäsaariston ja karumman rannikkovyöhykkeen 
kautta lopulta avomereksi, jonka rannattomasta 
horisontista löytyy ainoastaan Isokari. Opastus 
laivamatkan aikana tutustuttaa saaristoluon-
toon sekä̈ sisäsaariston nähtävyyksiin.

Isonkarin satamasta lähdetään opastetulle 
kierrokselle, jonka aikana tutustutaan saaren 
luontoon sekä̈ itse majakkaan. Majakka on edel-
leen toiminnassa oleva merenkulun turvalaite, ja 
sisäänpääsy majakkaan tapahtuu ohjatusti. Lou-
nas tarjoillaan Isonkarin kasarmiravintolassa. 
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Etukäteen ilmoitetut erikoisruokavaliot (esim. 
gluteeniton) huomioidaan. Saarikierros 
ja lounas sisältyvät risteilyn hintaan.

Aikaa nauttia olosta saarella on noin 4 tuntia. 
Yhteisen risteilyohjelman (opastettu saarikier-
ros, vierailu majakassa, lounas) lisäksi ehdit 
vaikka rapsuttaa lampaita, pulahtaa uimaan 
ja nauttia pullakahvit idyllisellä kesäterassilla! 
Terassipuodissa on myynnissä matkamuistoja.

Huomioitavaa: Saarella liikutaan epätasaisia 
kallioita ja polkuja pitkin. Pyörätuolilla tai 
rollaattorilla liikkuminen ei valitettavasti 
onnistu. Vauva- ja taaperoikäisiä varten 
on hyvä ottaa kantoreppu mukaan.

Lipunmyynti:
www.isokari.fi, p. 040 1866 350 tai 
Uudenkaupungin matkailutoimisto. Lähtöpäivän 
aamuna lippuja saa myös laivasta, jos tilaa on.

SIGHTSEEING-RISTEILYT 
M/S KERTULLA

M/S Kertun Torstaivisa 4.7.–1.8.
Kesätorstaisin 4.7.–1.8. klo 18.30–20.30. 
Visa on maksuton, ei ikärajaa. Sisäänpääsy 
laivaan klo 18 alkaen, ei paikkavarauksia.

M/S Kertun Torstaivisa vie merelle viihtymään 
ajankohtaisten tietokilpailukysymysten parissa. 
Joukkueittain käytävässä visassa on kysymyksiä 
maalta ja mereltä, ja visan aikana kuunnellaan 
myös Merisää. Laivassa oiva tarjonta paikal-
lispanimoiden huurteisia herkkuja ja täydet 
anniskeluoikeudet. Paras ilta on ilta merellä!

Lisätietoa: www.mskerttu.fi, puh. 040 1866 350

M/S Kertun Perjantairisteily 12.7.–2.8.
Kesäperjantaisin 12.7.–2.8. klo 18.30–20.30. 
Liput alkaen 18 € / 9 € suoraan laivasta, sisään-
pääsy laivaan klo 18 alkaen, ei paikkavarauksia.

Kertun Perjantairisteilyllä näet merellisen 
Uudenkaupungin vilkkaat satamat sekä 
kauneimmat rannat. Risteilyillä vaihtuvaa 
ohjelmaa ja esiintyjiä! Laivassa oiva tarjonta pai-
kallispanimoiden huurteisia herkkuja ja täydet 
anniskeluoikeudet. Paras ilta on ilta merellä!

Lisätietoa: www.mskerttu.fi, puh. 040 1866 350

Linturetket Isoonkariin 5.5. ja 19.5.
Aikataulu: Lähtö Uudestakaupungista klo 9, 
paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 18. 
Retkeilyaikaa Isossakarissa n. 5 tuntia.

Isonkarin linturetket soveltuvat sekä aloit-
televille että kokeneille lintuharrastajille. 
Linturetkillä on mukana asiantunteva pai-
kallisopas kertomassa saariston luonnosta ja 
auttamassa lajintuntemuksessa. Merimatkalla 
kierretään Urpoisten merimetsokolonian ja 
Keskikallion ruokkikolonian kautta. Isossa-
karissa voi retkeillä joko omatoimisesti, tai 
oppaan johdolla entuudestaan vähemmän 
saarta ja sen luontoa tuntevien mukana.

Hinnat: aikuiset 65 €, lapset alle 12 v. 35 €.
Hinta sisältää merimatkat, lintuoppaan 
palvelut, pullakahvit menomatkalla, lounaan 
Isossakarissa ja sisäänpääsyn majakkaan.

Lisätietoa ja varaukset: www.isokari.fi, 
info@isokari.fi ja puh. 040 1866 350.

Hyljesafarit Sandbäckin hylkeiden- 
suojelualueelle 4.5., 11.5. ja 18.5. 
sekä ryhmille tilauksesta
Aikataulu: lähtö Uudestakaupungista klo 
9, paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 18.

Hinnat: aikuiset 109 € ja lapset alle 12 v 55 €.

Hinta sisältää merimatkat Uki–Sandbäck–
Isokari–Uki, aamukahvin ja pullan M/S 
Kertulla, vierailun Sandbäckin hylkeiden-
suojelualueella, lounaan, vierailun Isonkarin 
saaressa ja sisäänpääsyn majakkaan.

Sandbäck on yksi Suomen seitsemästä hylkei-
densuojelualueesta, ja alueella on ympärivuoti-
nen liikkumiskielto. Metsähallitus on myöntänyt 
erikoisluvan näiden hyljesafarien järjestämiseen.

Kaukana avomerellä, Sandbäckin hylkei-
densuojelualueella, voi nähdä kerralla 
jopa satoja halleja eli harmaahylkeitä. Ne 
köllöttelevät luodollaan kylki kyljessä, ja 
vaikka osa hylkeistä molskahtaa veteen veneen 
lähestyessä, moni jää jatkamaan loikoilua. 
Vedessä vikkelät tulevat puolestaan lähemmäs 
venettä katsomaan mitä on tekeillä. Tilannetta, 
kun kymmenet hylkeet ympäröivät veneen, 
on vaikea sanoin kuvailla. Hyvällä tuurilla 
päästään kuulemaan hylkeiden lauluakin.

Hyljesafari on myös kahden majakan matka: 
Bongattua tulee sekä Sandbäckin majakka 
että Isokari, jossa käydään paikan päällä.

Hyljesafareissa on säävaraus: Tuuliraja 
on noin 8 m/s. Safarin toteutuminen 
varmistuu safaria edeltävänä päivänä klo 
12.45 Merisään jälkeen. Jos Sandbäckille ei 
päästä kovan tuulen vuoksi, matka toteutuu 
Isonkarin päiväristeilynä. Hinta tällöin 65 
€/35 €/henk., aikataulu sama (klo 9–18).

Toukokuun alun jälkeen hyljesafareita 
tehdään tilauksesta ryhmille.

Safareita voidaan tehdä 2.5.–30.9. välisenä ai-
kana (ei 19.5.–4.6.), ja yksityiseen hyljematkaan 
voidaan sisällyttää yöpyminen Isossakarissa.

Hinnat alkaen 95€/henk. sisältäen hyljesafarin 
Sandbäckille sekä 1–2 h vierailun Isossakarissa; 
yli yön matkat alkaen 179 €/henk. sisältäen 
hyljesafarin Sandbäckille ja majoituksen 
Isonkarin kesähotellissa (sis. aamiainen).

Lisätietoa ja varaukset: www.isokari.fi, 
info@isokari.fi ja puh. 040 1866 350.

Kevätristeilyt Isoonkariin 25.5. ja 30.5.
Aikataulu: Lähtö Uudestakaupungista klo 10, 
paluu Uuteenkaupunkiin noin klo 18. 
Retkeilyaikaa Isossakarissa reilut 4 tuntia.
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Isonkarin kevätristeilyillä nautitaan lämpenevän 
meren kimmellyksestä, muuttolintujen runsau-
desta sekä majakkasaaren vehreydestä. Sataman 
riskilöiden lisäksi saaressa lienee jo kirjokerttuja 
ja muita pieniä muuttajia, kesään heränneestä 
kasviloistosta puhumattakaan! Isossakarissa voi 
retkeillä joko omatoimisesti, tai oppaan johdolla 
entuudestaan vähemmän saarta ja sen luontoa 
tuntevien mukana. Lähde rohkeasti mukaan 
– ulkosaaristo on keväällä kauneimmillaan!

Hinnat: aikuiset 65 €, lapset alle 12 v. 35 
€. Hinta sisältää merimatkat, pullakahvit 
menomatkalla, lounaan Isossakarissa 
ja sisäänpääsyn majakkaan.

Lisätietoa ja varaukset: www.isokari.fi, 
info@isokari.fi ja puh. 040 1866 350.

RISTEILYT TIFTÖ V:LLÄ
Tiftö V suuntaa risteilemään lähisaaristoon 
toukokuusta–lokakuuhun. Tiftö V:llä pääset 
tutustumaan lähivesien historiaan muutaman 
tunnin kestävällä Kolmen Salmen risteilyllä, 
Ihastelemaan täysikuuta Kuutamoristeilyllä 
tai rentoutumaan merenrantasaunassa 
Saunaristeilyllä. Risteilyllä voit ostaa pientä 
evästä ja virvokkeita alukselta tai ottaa mukaasi 
omat eväät. Tiftö V tekee myös tilausristeilyjä 
joiden reitti ja tarjoilut ovat yksilöllisesti 
sovittavissa tilaajan toiveiden mukaisesti. 
Tiftö V:n laituripaikka on Saaristolaivojen 
laiturissa Uudella Möljällä, Suukarintie 2.

Kuutamoristeilyt
Pe 17.5 ja ti 16.7. klo 21–23. 
Pe 16.8. klo 20.30–22.30. 
Pe 13.9 klo 20–22. 
Su 13.10. klo 19–21. 
Risteily auringonlaskun aikaan kohti 
kuunsiltaa ja vilkkuvia väylävalojonoja sekä 
kesäyön taikaa merellä. Hinta: 25€/ henkilö 
sis. kahvi/tee/mehu. Alle 10v. ilmaiseksi.

Saunaristeilyt
28.6. ja 17.8. klo 17–21. 
Risteily jossa yhdistyy kaikki oleellinen. 
Venematka saareen, jossa mahdollisuus 
saunomiseen, uimiseen sekä grillailuun. 
Hinta: 25 €/ henkilö sis. saunan + kahvi/
tee/mehu Alle 10 v. ilmaiseksi.

Kolmensalmen risteilyt
Ke 4.9., ke 18.9. ja ke 2.10. klo 18–20. 
Sukellus paikallishistoriaan lähivesillä PikkuPun-
tarin, Puntarin ja Syväsalmen läpi. 
Hinta: 25€/henkilö, sis. kahvi/tee/
mehu. Alle 10v. ilmaiseksi.

Lisätietoa ja varaukset Tiftö V:n risteilyille: 
tiftovene@gmail.com, Mikael puh. 0500 911345, 
Leena puh. 050 3513109. www.tiftov.com. 
Risteilyt toteutuvat, kun maksavia 
lähtijöitä on 15 henkilöä. Pidätämme 
oikeuden aikataulumuutoksiin.

 

HYLKYRETKET

Hylkyretket pienryhmille tilauksesta
Uudenkaupungin edustalla, keskellä Suomen 
kauneinta saaristoa, on useita matalanveden 
hylkyjä, joita pääset katsomaan helposti venees-
tä tai pinnan alta veneen viistokaikuluotaimella. 
Veneenä toimii Uudenkaupungin Sukelluskes-
kuksen erityisesti sukellus- ja snorklauskäyttöön 
suunniteltu retkivene. Retkellä käydään 
purjelaivojen hylyillä ja sukelletaan hetkeksi 
suurten purjelaivojen aikakauteen, varpaita 
kastelematta. Retket soveltuvat kaikenikäisille. 
Maksimiosallistujamäärä retkille on 12 henkilöä. 
Lähtö Uudelta-Möljältä, Saaristolaivojen vene-
paikkojen edustalta tai sopimuksen mukaan. 
Hinta 360 €/retki/ryhmä. Tiedustelut ja 
varaukset: puh. 0440 906371, info@divecenter.fi

SAARISTOKOHTEET

Selkämeren kansallispuisto
1.7.2011 voimaan tullut Uusi Selkämeren 
kansallispuisto on Suomen 37. kansallispuisto 
ja maamme suurin Itämeren suojelualue. 
Selkämeren kansallispuisto on ensimmäinen 
varsinaisia vesialueita ja meren pohjaa suojeleva 
kansallispuisto. Pinta-alaltaan Selkämeri on 
neljänneksi suurin kansallispuisto Suomessa. 
Kansallispuisto ulottuu pohjois-eteläsuunnassa 
kapeahkona vyöhykkeenä noin 160 km pitkälle 
alueelle Kustavin edustalta Merikarvialle. 
Puisto koostuu pääasiassa valtion omistuk-
sessa olevista aavan meren matalikoista ja 
luodoista sekä eräistä yksittäisistä saarista. 
Puiston pinta-ala noin 90 000 hehtaaria.

www.luontoon.fi/selkameri

Uudenkaupungin ja Kustavin edustalla saaristo-
vyöhykkeet ovat Selkämeren laajimpia. Saaristo 
koostuu etupäässä pienistä saarista ja luodoista, 
jotka tarjoavat linnuille niin pesimäalueita kuin 
muutonaikaisia levähdysalueitakin. Uudenkau-
pungin edustalla lähimpiä Selkämeren kansal-
lispuistoon kuuluvia alueita löytyy Putsaaresta 
ja Isosta Harmaakarista sekä niiden takaisista 
luodoista. Kustaviin kuuluvat Katanpää ja Isokari 
toivottavat kesäisin veneilijät tervetulleiksi.

Voit tutustua Selkämeren kansallispuiston 
virtuaalioppaaseen: www.selkameri.fi

Isokari
Sijainti 60° 43,1' N ja 21° 00,9' E 
Saari sijaitsee avomerellä, n. 22 km:n 
päässä Uudestakaupungista.

Ulkosaariston Isokari on eteläisen Selkämeren 
lumovoimaisin matkakohde. Keisarillisen 
Venäjän ajalta peräisin oleva majakka on 
saaren tunnetuin nähtävyys, ja Isonkarin 
luotsiasema ylläpitää merenkulun vuosisataisia 
perinteitä tänäkin päivänä. Majakkamestarin 
talo palvelee kesähotellina, ja pienessä mutta 
vilkkaassa vierassatamassa käy helteisim-
pään aikaan kymmenittäin venekuntia.
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Isokari kuuluu Selkämeren kansallispuistoon, 
ja sen luonto yllättää useimmat monipuoli-
suudellaan. Suurelta (180 ha) majakkasaarelta 
löytyy monia erilaisia luontotyyppejä, kuten 
reheviä lehtoja, kuivia ketoja ja marjaisia soita. 
Lampaat hoitavat saaren perinnemaisemia, 
joita myös ennallistetaan talkootyönä. Linnusto 
on rikas, ja kasvillisuudesta löytyy useita 
erikoisuuksia, kuten kolme lajia noidanlukkoja. 
Isokari lienee Suomen ainoa paikka, missä 
voi samanaikaisesti kuulla lehdossa laulavan 
satakielen ja nähdä merellä lentävän ruokin! 
Saaressa on luontopolku sekä lapsille oma 
seikkailupolku. Luonnontilaisilta rannoilta 
löytyy monta hyvää uimapaikkaa ja uimavesi 
on puhdasta läpi kesän. Lapsille on oma 
hiekkaranta, jonka yhteydessä on leikkipaikka.

Majakka
Isonkarin majakka on Pohjanlahden korkein 
(49,4 m). Majakka on valmistunut vuonna 
1833 ja se on Suomen kolmanneksi vanhin 
valomajakka. Majakka on edelleen toiminnassa: 
Sen valoteho on miljoona kandelaa ja valon 
kantomatka 19 meripeninkulmaa (35 km).

Sisälle majakkaan pääsee kesäkaudella 
päivittäin. Majakkaopastukset ovat maksul-
lisia. Opastettu tutustuminen majakkaan 
sisältyy aina M/S Kertun päiväristeilyn, 
luontoretken tm. ohjelmaan ja hintaan.

Kulkuyhteydet: Isoonkariin pääsee 
M/S Kertulla (päiväristeilyjä ja retkiä), 
tilauskuljetuksella ja omalla veneellä.
Palvelut: Risteilyjä, hotelli, ravintola, 
vierassatama, terassikahvila, matkamuis-
tomyymälä, luontopolku, opastuksia.
Tapahtumat: Isonkarin risteilyjen ja 
tapahtumien ajantasainen kalenteri 
sekä mm. hotellin online-varauspalvelu 
löytyvät verkkosivuilta www.isokari.fi
Ryhmille: Ryhmämatkailijat voivat 
matkustaa M/S Kertun säännöllisillä 
vuoroilla, ja risteilyjä tehdään koko 
avovesikauden ajan myös tilauksesta.
Ks. www.isokari.fi ja www.mskerttu.fi.
Yhteystiedot: www.isokari.fi, 
info@isokari.fi ja puh. 040 1866 350 
(tiedustelut, risteily- ja hotellivaraukset) 
ja puh. 0440 998 299 (numero saareen).

Katanpään linnakesaari Kustavissa
Sijainti 60 0 36,87’ N ja 21 0 11,02’ E. 
Katanpää sijaitsee ulkosaaristossa, kolmen 
keskeisen laivaväylän varrella, sadunhohtoisen 
Ströömin varrella, Kustavin Lypyrtin saarella. 
Katanpää on eteläisin portti Selkämeren 
kansallispuistoon. Katanpään linnake raken-
nettiin 1910-luvulla tsaari Nikolai II:n hallitus-
kaudella. 1930-luvulla ja linnakkeella toimi 
myös varavankila. Talvisodan syttyessä vangit 
siirrettiin Turun Keskusvankilaan ja linnake 
jäi kokonaisuudessaan Puolustusvoimien 
käyttöön. Linnakkeen rakenteet ja rakennelmat 
on suojeltu muinaismuistolain nojalla, mm. 
mukulakivitie ja puinen vesitorni. Saarella on 
monipuolinen saaristoluonto luontopolkuineen.

Kulkuyhteydet: Kaljaasi Olga tekee viikoittain 
risteilyjä Uudestakaupungista Juhannuksesta 
lähtien elokuulle saakka. Kustavista on keskike-
sällä risteilyjä torstaisin ja perjantaisin. Tilaus-
kuljetukset Katanpäästä puh. 0400 590 868.
Palvelut: Kahvio, tilaussaunat, uimaranta, 
vierasvenesatama, opaspalvelut, pikkukipparin 
puuhat, satamapuoti, majoitus ja kokoustilat. 
Uusi huoltorakennus valmistuu kesällä 2019. 
Satamakahvion tarjonta: Kahvia ja virvokkeita, 
saarella leivottua pullaa, sämpylöitä ja 
saaristolaisleipää, aamiainen ja keittolounas, 
makeisia ja jäätelöä. 
Tilaussaunat: Kolme tilaussaunaa viihtyisine 
saunatupineen. Saunojen yhteydessä 
uimalaituri. Varaukset Satamakahviosta. 
Vierassatamapalvelut: Suojaisa satama, 
poijukiinnitys, septitankin tyhjennys, vesi ja 
sähkö. 
Opaspalvelut: Opaspalvelut tilauksesta 
puh. 0400 590 868. 
Pikkukipparin puuhat: Lapsille suunnattuja 
luonto- ja historia-aiheisia puuhapaketteja 
Katanpäässä vieraileville lapsille. 
Satamapuoti: Myynnissä matkamuistoja 
Katanpäästä sekä retkeillessä tai veneillessä 
tarvittavaa pikku tavaraa. 
Majoitus: Historiallisessa Upseerintalossa kaksi 
huoneistoa, joiden tiloihin voi majoittua isompi 
tai pienempi ryhmä. 
Kokoustilat: Historialliseen armeijan 
ruokasaliin sijoitetut kokoustilamme palvelevat 
kokouskäytössä, tilojen yhteydessä olevaan 
erilliseen tarjoiluhuoneeseen on saatavilla 
tilauksesta aamiainen, lounas tai illallinen. 
Ryhmämatkailijat: Voivat saapua 
Uudestakaupungista kaljaasi Olgalla, 
risteilyvaraukset Uudenkaupungin 
matkailutoimisto, puh. 050 420 5425, 
050 420 5329, matkailu@uusikaupunki.fi 
Matkoja voi tiedustella myös Kustavin 
matkailuinfosta puh. 02 842 6620, 
matkailuneuvonta@kustavi.fi, tai ottamalla 
yhteyttä suoraan meihin p. 0400 590 868. 
Taidenäyttelyitä. 21.6. Juhannusaaton 
juhla ja Selkämeren suurin juhannuskokko. 
31.8. Muinaistulien yö.

Captain's table ay, 
puh. 045 13 00 332, info@captainstable.fi, 
kapteeninpoyta@gmail.com 
Kuljetukset ja opastukset: 
Jukka Grönblom, puh. 0400 590 868. 
Majoitukset, saunat, kahvila ja ruokatilaukset: 
Merja Siekkinen, puh. 045 128 3508. 
Facebookissa: captainstable, katanpää, 
www.captainstable.fi, www.katanpaa.fi.

Haiduksen saari
Haidus on Uudenkaupungin edustalla keskus-
tasta n. 7 km länteen sijaitseva 72 hehtaarin ko-
koinen saari, jossa on vanha kalastajatila, isompi 
sauna ryhmille ja pienempi savusauna sekä mm. 
ohjelmapalveluihin sopivaa tarjontaa. Saarella 
on mielenkiintoinen historia kivilouhoksineen 
ja purjelaivahylkyineen. Palveluita ja kuljetuksia 
järjestää Janne Laitinen puh. 0500 223 570.
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Pietarinkari
Uudenkaupungin Purjehdusseuran 
paviljonkiravintola sijaitsee kaupungin 
edustalla olevassa Pietarinkarin saaressa. 
Ravintola, terassi, ilmaiset venepaikat 
ja tilaussauna. Puh. 050 575 6060, 
uginpaviljonki@gmail.com. Katso lisätiedot ja 
aukiolot: www. uudenkaupunginpurjehduseura.fi

Putsaari
Putsaari on vehreä, noin 400 hehtaarin 
laajuinen saari avomeren äärellä 
Uudenkaupungin edustalla, noin 13 km 
kaupungista länteen. Osia Putsaaresta kuuluu 
Selkämeren kansallispuistoon, mutta suurin 
osa saaresta on yksityisessä omistuksessa. 
Putsaaressa sijaitsee ainutlaatuinen 
nähtävyys, pieni puinen Piilokirkko, jonka 
arvellaan olevan peräisin 1500–1600-luvulta. 
Perimätiedon mukaan kirkon olisivat 
rakentaneet Rauman fransiskaanimunkit. 
Putsaaressa on aikoinaan ollut myös 
kiviteollisuutta ja nupukivien louhinta jatkui 
aina 1960-luvulle asti. Näkymiä Putsaaresta 
myös Selkämeren kansallispuiston 
virtuaalioppaassa: www.selkameri.fi

Luontokohteita
LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEET

Uudenkaupungin luonto- ja kulttuurikohteista 
löytyy kattava listaus kaupungin verkkosivuilta 
http://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ 
ymparisto-ja-luonto

Hiunjärven luontopolku
Hiunjärvi on maakunnallisesti merkittävä 
lintujärvi, jolla pesii varsin monipuolinen 
linnusto. Järvelle ulottuu n. 4 km pitkä 
luontopolku, joka alkaa pari kilometriä 
keskustasta pohjoiseen olevan Santtiontien 
varrelta, Saarniston koulun lähellä olevan 
alikulkutunnelin kohdalta (lenkin pituudeksi 
tulee n. 3,5 km) tai Juolukkatien päästä (lenkin 
pituudeksi tulee n. 4 km). Matkailutoimistosta, 
Rauhankatu 10 saa Hiunpolku-esitteen, 
jonka avulla luontopolkuun voi tutustua. 
Järven rannalla on lintutorni ja laavu.

Pyhämaassa Pamprinniemen 
Raamattuluontopolku
Luontopolku sijaitsee Pyhämaan Kettelissä 
seurakunnan maalla ja sen pituus on noin 
4 km. Lähtö polulle tapahtuu Hauintien 
varrelta. Polku tutustuttaa kulkijansa upeaan 
merelliseen luontoon ja sen lisäksi polun 
varrelta löytyy Raamattuun liittyviä tarinoita.

Lokalahden luontopolku
Luontopolku kiertää Lokalahden keskustan 
pohjoispuolella, Palomäen ja Jäppilänvuoren 
välisellä alueella. Polun pituus on n. 3 
km ja siihen liittyy 11 numeroitua rastia, 
sekä laavu reitin varrella. Luontopolku on 
ylläpidoltaan jäänyt hieman unohduksiin. 
Kuvia polusta: www.lokalahtiseura.fi

Laavut
Uudenkaupungin kaupunki on rakennuttanut 
kaikkiaan 3 laavua: Hiu, Kasarminlahti ja 
Oinassaari. Vionpuhtiin, Kasarminlahden 
laavun läheisyyteen, on rakennettu myös 
nuotiopaikka Vakka-Suomen ladun toimesta.

Makeanvedenallas
Makeanvedenallas on 37 km² laajuinen 
järvi, josta Uusikaupunki ja lähikunnat saavat 
juomavetensä. Allas on padottu 1960-luvun 
puolivälissä Ruotsinvedestä ja Velhovedestä. 
Järvi sijaitsee kaupungin keskustasta luoteeseen 
ja sitä kiertää tie, jota pitkin pääsee Lepäisten 
ja Lyökin kautta Pyhämaahan ja sieltä edelleen 
Pyhärannan tielle. Matkan pituus on n. 50 
km. Pengerrysten kohdalla on toisella puo-
lella meri, toisella puolella järvi. Velhoveden 
rengastie –reitti kiertää Makeanvedenallasta.

Velhoveden rengastie
Pyöräilyreitistö Uudenkaupungin pohjoiseen 
saaristoon, Makeanvedenaltaan ympäri. 
Pääreitin pituus noin 50 km. Reitistön varrelta 
löydät majoitus- ja ravitsemuspalveluita, 
maisema- ja levähdyspaikkoja 
paikallishistoriasta kertovine tarinoineen 
sekä uimarantoja ja suoramyyntipisteitä. 
Lisätietoja matkailutoimisto, puh. 050 420 5425, 
matkailu@uusikaupunki.fi.

Pyörävuokraus (myös sähköpyöriä): 
Santtiorannan leirintäalue, Kalalokkikuja 
14 ja Uudenkaupungin matkailutoimisto; 
Rauhankatu 10. uusikaupunki.fi/velhovedenreitti
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LAITESUKELLUSKOKEILUT

Uudenkaupungin Sukelluskeskus Oy
Puh. 0440 906 371 Sauli Lalla, info@divecenter.fi 
Laitesukelluskokeiluja tilauksesta ammattitaitoi-
sen sukelluskouluttajan johdolla. Vaatimuksena 
vähintään 12 vuoden ikä ja normaali kunto. 
Sukelluskokeilut altaassa 120 €/henkilö ja 
avovedessä 240 €/henkilö. www.divecenter.fi

TILAUSAJOALUKSET, VENETAKSI

Kalastaja Jouko Aalto
Vasikmaan Kalastajatila, Vaakuan Vasikkamaa 
60, puh. 0400 717 450 vasikmaa@gmail.com 
Tilauksesta kalastusretket, ruokailu, sauna 
ja palju sekä proomukuljetukset.

 

Kulkuri 31 / Uudenkaupungin 
Sukelluskeskus Oy
Puh. 0440 906 371/Sauli Lalla, info@divecenter.fi 
Sukellusmatkailua ym. kuljetuspalvelua Uuden-
kaupungin saaristossa. Varattava etukäteen. Tila-
uksesta laitesukelluskokeiluja. www.divecenter.fi

Sektoriloisto oy / Isokari
www.isokari.fi, info@isokari.fi, p. 040 1866 350. 
Majakkamatkat, kokous- ja illallisristeilyt 
tai vaikka syntymäpäiväjuhlat M/S Kertulla: 
Aluksella viihtyisät, lämpimät sisätilat ja 
tilava aurinkokansi. Ruokailut järjestettä-
vissä pullakahveista pitopöytään, täydet 
anniskeluoikeudet. Matkustajakapasiteetti 
sisäsaaristossa (2–3 h risteilyt) yli 100 hlöä, 
Isoonkariin 70 hlöä. Ks. www.mskerttu.fi.

Isoonkariin, Putsaareen, Stor Klyndaniin, 
Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle, 
Seksmiilarin saariston lintuluodoille 
ym. nopealla tilauskuljetuksella, 
maks. 12 henkilöä. Ks. www.isokari.fi.

Tiftö V / Southwest Service
Puh. 0500 911 345/Mikael, 050 3513109/Leena. 
tiftovene@gmail.com 
Tiftö V miehistöineen hoitaa tilauskuljetukset, 
yritys- ja ryhmämatkat, kiertoajelut ja 
kokousristeilyt nopealla ja turvallisella, niin 
pienille kuin isommillekin ryhmille (maks 
25–40 henkilöä) sopivalla aluksella. Aluksessa 
on myös ruokailumahdollisuus. Ota yhteyttä 
ja autamme teitä järjestämään itsellenne ja 
seurueellenne ikimuistoisen päivän saaristossa. 
Tutustu myös erilaisiin teemaristeilyihin, 
joita ovat mm. lintu-, kuutamo-, sauna- ja 
Kolmen salmen risteilyt. www.tiftov.com

 

PURJEALUS

Kaljaasi Olga
Olga on vuonna 1885 rakennettu purjealus, 
jonka pituus on 24 m, leveys 6,2 m ja 
syväys 2 m. Maksimimatkustajamäärä 
on 34 henkilöä. Kokous,- ruokailu- ja 
ohjelmapalvelut. A-oikeudet. Tiedustelut 
puh. 0400 468 567. www.hg-production.com

VENEVUOKRAUS
Tuulenhauki
2 kpl Suomi 475Cat -veneitä 15 hv Suzuki-
perämoottorilla, gps/sonar, vapatelineet, 5 
henkeä/vene. Lisäksi soutuvene Suomi 520 
-perämoottorilla. Lisätietoja puh. 0440 232 324, 
wohde@tuulenhauki.fi www.tuulenhauki.fi

SAARISTOKULJETUKSIA

Aalto Jouko
Vasikmaa, puh. 0400 717 450, 
vasikmaa@gmail.com. Proomukuljetukset.

Tmi Tapio Puonti
Kudilankuja 6, Kalanti, puh. 0400 822 816, 
tapio.puonti@kudila.fi Tarjoamme mökkiläisille 
saaristoon tarvikkeiden, mökkipakettien, 
murskan ja mullan toimituksia proomulla. 
Pienemmät määrät menevät hinaajan 
kannella. Tyhjennämme jätevedet. Puiden 
hakkuut ja kuljetukset mantereelle 
metsänomistajille. Käytössä traktori ja 
peräkärryt, kaivinkoneet ja metsäkoneet.

VIERASVENESATAMAT JA 
VENEILIJÄN PALVELUT

Pakkahuoneen vierassatama
Avoinna: 12.4.–6.10.2019. Pakkahuoneentori 2, 
Kaupunginlahti. Puh. 044 712 3500, pakkahuo-
ne@ karilla.fi Pakkahuone sijaitsee Kaupun-
ginlahden pohjoisrannalla, lähellä keskustan 
monipuolisia palveluja. Vieraspaikkoja on 70–80. 
Satamamaksu on 20 €/vrk, johon sisältyy 
venepaikka, sauna, suihku, pesu- ja wc-tilojen 
käyttö, vesi ja jätehuolto. Sähköliitäntä 
3 €/vrk. Päivämaksu 5 € (ei sis. saunaa). 
Joka toinen yö veloituksetta. Tarjous ei 
ole voimassa 7.–9.6. ja 21.6.–31.8.2019.

Pakkahuoneella on kahvila, pyykinpesutila, 
ilmainen asiakasinternet ja WLAN-verkko, vaih-
tuvia näyttelyitä, iltatori, leikkipuisto lapsille, 
ostoskärryjä, polkupyörien vuokraus. Pakkahuo-
neen Terassi ja Puoti ovat avoinna 10.5.–31.8.

26.6.–7.8. keskiviikkoisin ohjelmalliset 
iltatorit klo 16 alkaen ja omaa ohjelmaa 
lapsille "Lasten satama" klo 16.30 alkaen, 
ohjattu ohjelmahetki klo 17. Pakkahuoneella 
järjestetään myös monia muita tapahtuma 
kesäkauden aikana ks. tapahtuma-aukeamat.

Salmerin palvelusatama
Veneranta 10, Uusikaupunki (Sorvakonniemen 
etelärannalla), puh. 02 842 3353. Vierasvene-
paikkoja ja kotisatama palveluineen. Turvallinen 
paikka, vesi, sähkö, suihku, WC, jätehuolto, 
septitankin imutyhjennys. Salmerilla on myös 
venetarvikemyymälä ja polttoaineasema A24 h. 
Veneiden ja moottoreiden huollot, korjaukset ja 
telakoinnit. Kaupungin keskustaan kävelytietä 
vajaa kilometri, golf-kentälle runsas kilometri. 
Salmerille voi jättää veneen edullisesti muu-
tamaksi päiväksi (alkaen 12 €/vrk sis. sähkö), 
viikoksi tai vaikka koko vuodeksi. www.salmeri.fi 
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Pyhämaan Telakanrannan vieraslaituri
Pyhämaanranta 37, puh. 040 688 2605/
matkailuyhdistys, 045 6519941/puheenjoh-
taja. Avoinna kesä–elokuussa ti–la klo 10–16, 
mahdollisuuksien mukaan myös sunnuntaisin. 
Palvelurakennus Rantsali, suihkut, wc:t myös 
liikuntarajoitteisille, pyykinpesu, keittomahdolli-
suus, langaton internet, matkamuistoja. 
Frisbee-golf –rata noin 500 m. 9 venepaik-
kaa/peräpoijukiinnitys, sähköpistokkeet, 
vesiposti, grillikatos, jätehuolto, lentopal-
lokenttä, uimaranta, matonpesupaikka. 
Kajakkeja vuokrattavana. Vanhat ranta-aitat 
(museo). Satamamaksu 10 €/vrk.

Purjehdusseuran Paviljongin laituri (UPS)
Pietarinkari, puh. 050 575 6060, 
uginpaviljonki@gmail.com. Retkisata-
ma. Ilmaiset venepaikat. Ravintola ja 
tilaussauna. Katso lisätiedot ja aukiolot: 
www. uudenkaupunginpurjehduseura.fi

Haanperänkari
Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseuran 
retkisatama Karipirtissä. Haanperänkariin 
kuuluu kolme saarta jotka ovat kävelysilloin 
yhdistetty toisiinsa. Haanperänkarin pohjoisran-
taa myötäilee venelaituri sekä ponttooni laituri 
jossa veden syvyys riittää isoille purjeveneille. 
Saaren etelärannalla on rantaa myötäilevä pitkä 
laituri. Laitureilla on sekä sähkö, että vesipisteet. 
Sauna, 40 noin venepaikkaa. Kerhorakennus. 
Tansseja. utmvsry@gmail.com, lisätietoja 
puh. 0400 388766/Pekka Leino. www. utmvs.fi

 

Uudenkaupungin kaupungin venepaikat
Uudessakaupungissa vene- ja 
talvisäilytyspaikkojen vuokrauksesta ja 
kunnossapidosta vastaa Uudenkaupungin 
Satama Oy. Vuokrattavia venepaikkoja 
on yhteensä n. 1300 ja ne sijaitsevat 
Kaupunginlahdessa, Suukarissa, 
Sorvakossa, Ykskoivussa, Janhualla, 
Santtiossa, Pyhämaassa ja Lokalahdella. 
Talvisäilytyspaikkoja on Veneveistämön alueella, 
Varbergintiellä, Suukarissa ja Santtiossa.

Vanhojen venepaikkojen uudelleenvaraus 
alkaa 15.1.2019 ja uudet varaajat voivat varata 
venepaikan 26.2. alkaen. Paikat varataan ensisi-
jaisesti sähköisestä varausjärjestelmästä: 
uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/
kadut-ja-liikenne/venepaikkojenvaraus

Varauksen yhteydessä vuokra maksetaan 
verkkopankissa tai korttimaksuna. 
Varauksen voi tarvittaessa tehdä myös 
asiakaskäyntinä: 
Yhteispalvelupiste Passari, Rauhankatu 10, 
ma – pe 9–16.30, keskikesällä ma – pe 9–17. 
Puhelinvaraukset: Uudenkaupungin Satama Oy, 
puh. 050 420 5193 ma–to 8–16 ja pe 8 – 14.45.

KUSTAVI
Isokari
puh. 0440 998 299, www.isokari.fi

Aallonmurtajan suojaama, syvä 
satama (1040). Isonkarin satamamaksu 
on 10 € tai 15 € (yöpyminen).
Kaksi laituria, joissa yht. n. 15 venepaikkaa. 
Kaikki paikat kylkikiinnityksellä. Ei sähköä, 
vettä eikä jätehuoltoa, mutta luonnonkauniin 
saaren muut hyvät palvelut: Satama-alueella 
terassikahvila, omatoimigrilli, lasten 
uimaranta ja leikkipaikka; sisemmällä 
saaressa luontopolku, lasten seikkailupolku, 
tilaussauna (30 €/h), hotellimajoitusta 
ja ravintola. Ravintolasta aamiaista ja 
muuta syötävää myös veneilijöille! Sisälle 
majakkaan pääsee keskikesällä päivittäin, 
sisäänpääsymaksu on 10 € (aikuiset) tai 
5 € (lapset 4–12 v.), www.isokari.fi.

Katanpään satama
Suojaisa satama. Poijukiinnitys, 
septitankin tyhjennys, vesi ja sähkö, wc, 
grillikatoksen käyttö. Captain's table ay, 
puh. 0400 590 868, info@captainstable.fi, 
kapteeninpoyta@gmail.com 
www.captainstable.fi, www.katanpaa.fi

Peterzens vierasvenesatama
Parattulan rantatie 16,Kustavi, puh 050 3639545 
Vierasvenesatamassa 120 venepaikkaa, 
kausipaikkoja 150. Avoinna: 26.4.–1.9. 
Saariston suojaisin satama, suojassa kaikilta 
tuulilta. Venesatamassa kaikki palvelut. 
Kylkikiinnitys mahdollinen. peterzens.fi

 

VENEPOLTTOAINEASEMAT

Gulf Uusikaupunki / Salmeri
Veneranta 10, puh. 02 842 3353. Kesäaikana 
myymälä avoinna ma–la. Polttoaineautomaatti, 
septitankin imutyhjennys, kaasut, 
venetarvikeliike. Väylän syvyys noin 4 m. 
www.salmeri.fi

 

MeriTB
Suukarintie 14, puh. 02 841 7231, 
0400 993 725. Avoinna kesäkuusta elokuun 
puoliväliin joka päivä klo 8–20. Septi- ja 
pilssitankin imutyhjennys. Polttoaineauto-
maatti. Väylän syvyys 2,2 m. www.utmvs.fi

VENEENLASKUPAIKAT

Keskusta-alueella
Kaupunginlahti, Suukarintie, Pakka huoneen 
vierassatamasta noin 400 metriä merelle päin. 
Betoniluiska, sopii isommillekin veneille.

Ykskoivun venelaituri, Ykskoivuntie. 200 metriä 
ennen Salmerin satamaa. Pienille veneille.
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Santtion veneranta. 
Betoniluiska, pienille veneille.

Lepäisillä

Aidanpäänniemi, Lepäinen. 
Uudenkaupungin keskustasta n. 14 km 
Lepäistentien päässä, betoniluiska.

Vohdensaaren sulkuportit, 
Lepäistentie, murskepintainen.

Pyhämaassa

Pyhämaan Telakanrannan vierassatama, 
Pyhämaanranta 37. Betoniluiska. Laiturin 
kyljessä, sopiva pienveneille.

Pitkäluodon Kalasatama, Ristikarintie, 
Pyhämaa. Syvä, sopii isoille aluksille. Asfaltoitu.

VENEET, VENEHUOLLOT, 
VENETARVIKKEET JA VENEITTEN 

SÄILYTYS

Veneilykeskus Uusikaupunki
Suukarintie 10, puh. 0400 831 198 
veneilykeskus@gmail.com Moottorit, veneet, 
veneilytarvikkeet ja -tuotteet. Veneiden ja 
moottoreiden huollot ja korjaukset. Veneiden 
kuljetukset ja säilytykset. veneilykeskus.fi

Salmeri
Veneranta 10, Uusikaupunki, p. 02 842 3353. 
Veneiden ja moottoreiden huollot ja korjaukset. 
Myymälästä vene- ja huoltotarvikkeet – avoinna 
kesäaikaan ma–la. Valtuutettu Volvo-Penta 
-huolto ja -myynti. Yanmar- ja Vetus-moottorit 
sekä -huoltotarvikkeet, Tohatsu-perämoottorit, 
Wallas-lämmittimet ja huoltotarvikkeet. Laiturit, 
poijut ja laituritarvikkeita. Veneiden talvisäilytys 
kylmässä ja lämpimässä. www.salmeri.fi

 

KALASTUS

Kalastusluvat
Uudenkaupungin kaupungin 
omistamilla vesialueilla onkiminen ja 
pilkkiminen on sallittua maksutta.

Viehekalastukseen yhdellä vavalla 
tarvitaan valtion kalastonhoitomaksu. 
Pyydyskalastukseen ja uisteluun 
enemmän kuin yhdellä vavalla 
tarvitaan valtion kalastonhoitomaksu 
ja vesialueenomistajan lupa.

Verkkokalastusta varten on ostettava 
verkkomerkki, hinta 6 €/verkko/vuosi.

Muuta kalastusta (pitkäsiimat, koukut, katiskat) 
varten on lunastettava henkilökohtainen 
yleiskalastuslupa 6 €/vuosi. Siian kelaonginnassa 
sekä vetouistelussa hinta on 6 €/vapa/vuosi.

Verkot ja muut kiinteät pyydykset tulee 
merkitä kalastuslain edellyttämillä merkeillä. 

Kalanpyydysmerkkeihin on liitettävä 
pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot 
sekä kalastusoikeuden osoittava merkki.

Uudenkaupungin kaupungin kalavesien 
verkko- ja yleiskalastuslupia voi lunastaa 
matkailutoimistosta (Rauhankatu 
10), Passarista (Rauhankatu 4) sekä 
Uudenkaupungin karttapalvelusta 
(Välskärintie 2), joista saa myös kaupungin 
kalastusaluekartan ja kalastusmääräykset.

Kaikki 18–64 -vuotiaat kalastajat maksavat 
kalastonhoitomaksun. Maksu ei koske 
pilkkijöitä, mato-onkijoita tai silakkalitkalla 
kalastavia. Vapakalastajat voivat 
kalastonhoitomaksun maksettuaan kalastaa 
yhdellä vavalla koko maassa kaikilla niillä 
alueilla, joilla ennen on saanut kalastaa 
läänikohtaisilla maksuilla. Muut kalastajat 
maksavat kalastonhoitomaksun ja sen 
lisäksi vesialueen omistajan luvan. Tämä 
koskee muun muassa pyydyskalastusta 
ja vetouistelua usealla vavalla.

Kalastonhoitomaksu vuonna 2019: 
45 €/vuosi, 15 €/7 vrk ja 6 €/vuorokausi.

Kalastonhoitomaksun voi maksaa netissä, 
puhelimitse tai palvelutiskillä.

Uuden lain mukaan kaikki kalastonhoito-
maksun maksavat kalastajat rekisteröityvät 
kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisteröinnin 
yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot ja 
syntymäaika. Tietoa käytetään kalavesien ja 
-kantojen hoidossa. Rekisteröitymisen vuoksi 
maksua ei voi enää suorittaa suoraan tilisiirtona.

1. Eräluvat-verkkokauppa

Kirjaudu www.eraluvat.fi sivustolla 
verkkokauppaan, rekisteröidy ja lunasta 
kalastonhoitomaksusi. Tositteen voi tulostaa 
tai tallentaa esimerkiksi mobiililaitteelle.

2. Palvelunumero 020 69 2424 (arkisin 9–16)

Soita palvelunumeroon ja rekisteröidy. Saat 
postitse maksutositteen, jolla voit maksaa 
kalastonhoitomaksun. Säilytä kuitti maksusta.

3. Palvelupiste

Kalastonhoitomaksun ja rekisteröitymisen voi 
suorittaa Metsähallituksen luontokeskuksissa ja 
R-kioskissa. Palvelupisteestä saat heti mukaasi 
tositteen kalastonhoitomaksun suorittamisesta.

Kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta 
tulee olla aina mukana kalastaessa. Ikään 
perustuvan kalastusoikeuden todistami-
seksi on suositeltavaa pitää kalastettaessa 
mukana henkilöllisyystodistusta.

Kalastuksenhoitomaksu koskee kalastusta 
koko Suomessa, paitsi Ahvenanmaalla.
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Kalastuspuisto Ruokolax
Ruokolanjärvi sijaitsee keskustan tuntumassa 
(Vakka-Suomenkatu). Ruokolanjärvessä 
on osittain istutettua kalakantaa ja järven 
kalastustoiminnasta vastaa Uudenkaupungin 
kaupunki Järvelle on istutettu kalastuspuistoa 
varten vähäisesti kirjolohta. Järven rannassa on 
laitureita ja grillikatos (polttopuut tai hiilet on 
tuotava itse). Kalastuskielto on poistunut ja eril-
lisiä lupia ei enää tarvita järvellä kalastamiseen.

Lisätietoja: 
Yhteispalvelupiste Passari, Rauhankatu 10 
puh. 050 420 5260 tai Uudenkaupungin 
matkailutoimisto puh. 050 420 5329.

KALASTUSRETKET

Kalastaja Jouko Aalto
Vasikkamaa, puh. 0400 717 450. Kalas-
tusmatkailua tilauksesta ympäri vuoden. 
Tilauksesta myös ruokailu- ja saunapalvelut.

Kalastuspalvelut Jani Ollikainen
Puh. 045 1269 334, 
janiollikainen@dnainternet.net
Kalastuspalvelut Jani Ollikainen tarjoaa 
asiakkailleen räätälöityjä kalastusmatkoja 
sekä kalastusoppaan palveluja 
asiantuntemuksella.Kalastusväline-, 
opas- ja elämyspalvelut. Kalastuskurssit, 
kalastusasiantuntija- sekä konsulttipalvelut. 
http://janiollikainen.blogspot.com

Villa Wohde
Vohdensaarentie 92, puh. 
0440 232 324,  wohde@tuulenhauki.fi. 
Kalaretkiä. www.tuulenhauki.fi

UIMARANNAT
Uudenkaupungin alueella on 11 kaupungin 
ylläpitämää yleistä uimarantaa, joista osa on 
meren ja osa järvien rannoilla. Lähimpänä 
kaupungin keskustaa sijaitsevat Santtionranta 
ja Hiunranta, joista erityisesti Hiunranta on ihan-
teellinen pienille lapsille. Uimarantoja hallinnoi 
Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimi.

Hiu, Hiuntie 214; Santtionranta, 
Kalalokkikuja 14; Karhuluoto, Lepäistentie 
271; Lautvesi, Paalamäentie 105.

Kalannissa: Haimio, Haimiontie 351; Kaukjärvi, 
Kaukjärvenranta 8; Taipaleenjärvi, Saunapolku 8.

Lokalahdella: Eräinenkari, Eräistenkarintie 31; 
Pyhämaassa: Raulio, Pyhämaantie 300 
Pyhämaa, Pyhämaanranta 37; 
Vintri, Lyökintie 726.
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Tapahtumia 
Uudessakaupungissa

uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri

OTA OPAS – NÄET ENEMMÄN!
OPASTETTUJA KÄVELY- 

KIERROKSIA HEINÄKUUSSA
Uudenkaupungin matkailuoppaiden 
opastettuja kävelykierroksia järjes-
tetään heinäkuussa keskiviikkoisin 
3.7., 10.7., 17.7. ja 24.7. klo 14–15.30.  

Maksu 5 €/henk. Lähtö Pakkahuoneen 
vierassatamasta. 

CRUSELL-VIIKON 
KÄVELYKIERROKSET

Crusell-viikolla kävelykierroksia on 
la 27.7., ke 31.7., pe 2.8. sekä la 3.8. 
klo 11–13. Maksu 5 €/henkilö. Lähtö 

Pakkahuoneen vierassatamasta.

OPASTETTU BUSSIKIERROS
Kaupungin keskustassa  ti 30.7. klo 
13–14. Hinta 10 €/henk. Lähtö linja- 
autoasemalta. Jätetään kaupungin 
keskustassa. Ilmoittautumiset 22.7. 

mennessä Passariin, puh. 050 420 5260 
tai yhteispalvelu@uusikaupunki.fi.

facebook.com/Oppaat.Uusikaupunki

HELMIKUU
9.2. . . . . . . . . . Tuu #Messiin –messut Uki 400 areena, 

Ammattiopisto Novida klo 10–14
9.2. . . . . . . . . . klo 19.00 Juha Vainion 80-vuotisjuhlakonsertti, 

kulttuurikeskus Cruselli
16.2.  . . . . . . . klo 15 & 19 Jukka Puotila PUOti kiinni ja 

TILA myyntiin, kulttuurikeskus Cruselli
17.2.  . . . . . . . klo 18 UkiLOVE-hyväntekeväisyyskonsertti, 

kulttuurikeskus Cruselli
21.2.  . . . . . . . Merellinen ilta, Ville Peltokorpi: Sukellukset 

matkustajalaiva Ebba Munckin hylyllä, Cruselli 
klo 18, järj. Merihistoriallinen yhdistys

MAALISKUU
14.3.  . . . . . . . klo 19.00 Maria Nurmela – The Days -tanssiesitys
21.3.  . . . . . . . Merellinen ilta, Päivi Lehtinen: Lyökkiläis-

uusikaupunkilaisen merikapteenin Karl 
Adolf Söderlundin elämäntarina, Cruselli 
klo 18, järj. Merihistoriallinen yhdistys

HUHTIKUU
3.4. . . . . . . . . . klo 19.00 Jussi Syren & The Groundbreakers, 

kulttuurikeskus Cruselli
11.4.  . . . . . . . Merellinen ilta, Visa Auvinen: Merivoimiemme 

ensimmäiset 100 vuotta, Cruselli klo 18, 
järj. Merihistoriallinen yhdistys

12.4.  . . . . . . . Pakkahuoneen avajaiset, Uudenkaupungin 
Laulu-Veikot klo 16 alkaen

12.4.  . . . . . . . klo 19.00 Iiro Rantala ”Twelve Months” – 
konsertti, kulttuurikeskus Cruselli

26.4.  . . . . . . . klo 18.00 Tuhkimo lastenooppera, 
kulttuurikeskus Cruselli

27.4.  . . . . . . . Kevätmarkkinat torilla ja Alisellakadulla klo 8–16

TOUKOKUU
4.5. . . . . . . . . . Hyljesafari Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle 

sis. vierailun Isossakarissa
5.5. . . . . . . . . . Linturetki Seksmiilarin saaristoon ja 

Isonkarin majakkasaareen
8.5. . . . . . . . . . Opastettu kotiseutukierros Lokalahdelle 

klo 18–21, järj. Ugin matkailuoppaat
9.5. . . . . . . . . . Eurooppa-päivä torilla ja sen ympäristössä klo 12–18
10.5.  . . . . . . . Pakkahuoneen Terassin ja Puodin avajaiskarnevaali, 

tempauksia ja huipputarjouksia
11.5.  . . . . . . . Hyljesafari Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle 

sis. vierailun Isossakarissa
14.5.  . . . . . . . Opastettu kotiseutukierros Kalantiin 

klo 18–21, järj. Ugin matkailuoppaat
16.5.  . . . . . . . Merellinen ilta, Jussi Heikkilä: Näin me sen teimme, 

Cruselli klo 18, järj. Merihistoriallinen yhdistys

ILOSSI TUALEI
Värikkäät ja hauskat tuolit elävöit-
tävät ja piristävät katukuvaa kesän 

aikana, kaupungin keskustassa. 

Ilossi Tualei  -projektin tuolit on tar-
koitettu istuttavaksi, ihasteltaviksi, 

ihmeteltäviksi ja tietysti myös kuvat-
tavaksi. Tuoleista tehdään hauskoja 

postikortteja, ja niistä saaduilla 
myyntituloilla ilahdutetaan joitakin 

hyviä ja tarpeellisia kohteita.



17.5.  . . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö V aluksella klo 21–23
18.5.  . . . . . . . Hyljesafari Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle 

sis. vierailun Isossakarissa
18.–19.5. . . . MIniFarmi & Kukkamessut la klo 10–17, 

su klo 10-16, Koulupolku 1
19.5.  . . . . . . . Linturetki Seksmiilarin saaristoon ja 

Isonkarin majakkasaareen
25.5.  . . . . . . . Kevätristeily Isonkarin majakkasaareen
27.5.  . . . . . . . Opastettu kotiseutukierros Pyhämaahan 

klo 18–21.30, järj. Ugin matkailuoppaat
30.5.  . . . . . . . Helatorstain kevätristeily Isonkarin majakkasaareen

KESÄKUU
5.–14.6.  . . . . Risteilyjä Isonkarin majakkasaareen 

ke,to ja pe klo 10.30–17.30
7.–9.6.  . . . . . Merefesti –kesäkarnevaali ja markkinat
8.6. . . . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
8.6. . . . . . . . . . Uusikaupunki City Hero Challenge – liikunta- 

ja seikkailutapahtuma Merefesteillä
8.6. . . . . . . . . . Merefesteillä live-musiikkia 

Pakkahuoneella klo 14 alkaen
8.6. . . . . . . . . . Kesäkuun Kutonen – naisten oma iloinen 

kuntotapahtuma, Crusell-puisto
12.6.  . . . . . . . Opastettu kulttuuriretki Taivassaloon klo 

18–21.30, järj. Ugin matkailuoppaat.
15.6.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
15.6.  . . . . . . . Uuden perunan karnevaali, food 

piazza, Pakkahuoneella
21.6.  . . . . . . . Juhannustanssit Pakkahuoneella, livebändi
22.6.  . . . . . . . Juhannuspäivän tanssit Pakkahuoneella, trubaduuri
21.6.  . . . . . . . Juhannusaaton iltaristeily Katanpään 

linnakesaarelle kaljaasi Olgalla klo 16–24
24.6.–9.8.  . . Risteilyjä Isonkarin majakkasaareen 

ma–pe klo 10.30–17.30
26.6.  . . . . . . . Satama soi, Pakkahuoneen iltatorin ja 

Lasten Sataman avajaiset klo 16–19, 
Pekka Laukkarinen trio

26.6.  . . . . . . . Lasten Satama Pakkahuoneella, Pekka 
Laukkarinen trio klo 16, puuhateltta klo 16–18

26.6.–7.8.  . . Ohjelmalliset iltatorit Pakkahuoneen 
rannassa keskiviikkoisin alk. klo 16

27.6.–25.7. . Urkuvartit uudessa kirkossa torstaisin klo 12
28.6.  . . . . . . . Saunaristeily Tiftö V aluksella klo 17–21
29.6.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
29.6.–4.8.  . . Kaljaasi Olga risteilee Katanpään 

linnakesaarelle la ja su klo 10.30–18
30.6.  . . . . . . . Pyhämaa-päivä kotiseutupäivä 

Pyhämaan kirkonkylässä
30.6.–21.7. . ”Vierasta viedään!” – Pyhämaan 

Suviteatterin kesäteatteriesityksiä

HEINÄKUU
2.7.-1.8. . . . . Myllymuorin seikkailuretki lapsille 

tiistaisin ja torstaisin klo 11–12.30
3.7. . . . . . . . . . Opastettu kävelykierros klo 14–15, lähtö 

Pakkahuoneen vierassatamasta
3.7. . . . . . . . . . Mansikkakarnevaalit ja Mikko Alatalo, 

Pakkahuoneen iltatorilla klo 16 alkaen
3.7.–7.8.  . . . Lasten Satama Pakkahuoneen leikkikentällä 

keskiviikkoisin klo 16.30–18

CRUSELL-VIIKKO 
27.7.–3.8.

Uudenkaupungin Crusell-viikko 
järjestetään jo 38. kerran. 

Taiteellisena johtajana toimii toista 
vuotta Suomen Kansallisoopperan 

klarinetisti Tuulia Ylönen. 
Tulevana kesänä Crusell-viikko 
tempautuu fantasiamaailmaan. 

Elämyksiä, kohtaamisia ja 
fantasiaa Uudessakaupungissa. 

Päivän Puhallukset torilla 
viikon ajan päivittäin klo 12. 

Ohjelma ja listätietoja 
osoitteessa www.crusell.fi

KARJUROCK 18.-20.7.
MAAILMAN KOVIMMAT 

MAALAISFESTARIT 
LOKALAHDELLA!

Tämän kesän Karjurockissa 
yleisöä villitsevät mm. Eppu 

Normaali, JVG, Sanni, Stam1na, 
Roope Salminen & Koirat, Ellipsi, 
Lukas Leon ja Steve 'N' Seagulls.

Yksi historian kovimmista 
kattauksista pitää sisällään 

myös glamourista VIP -aluetta 
sekä lähitaikuudesta aina 

trapetsitaiteilijoihin.

Katso koko ohjelma ja lisätiedot: 
www. karjurock.fi

facebook: karjurockofficial 
instagram: karjurockfi



PURJEHTIMAAN 
KALJAASI OLGALLA

Lähde risteilylle upean vanhan 
purjealuksen matkassa.

Juhannusaaton tunnelmallinen 
iltaristeily 21.6. klo 16–24 

Katanpään linnakesaarelle.

Katanpään risteilyt 29.6.–4.8. 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 

10.30–18.00. 

Lasten hurjan hauskat 
Merirosvoristeilyt 5.–26.7. 

heinäkuussa perjantaisin klo 16–18.

Liput verkkokaupasta: 
zupticket.com/visituusikaupunki

Kysy lisää: puh. 050 420 5425, 
050 420 5333 

matkailu@uusikaupunki.fi

TEEMARISTEILYLLE 
TIFTÖN KYYDISSÄ!

Kuutamoristeilyt kohti 
kuunsiltaa ja vilkkuvia väyläjonoja 

Pe 17.5 ja ti 16.7. klo 21–23 
Pe 16.8. klo 20.30–22.30 

Pe 13.9 klo 20–22 
Su 13.10. klo19–21

Saunaristeilyt 
28.6. ja 17.8. klo 17–21 

Venematka saareen, jossa 
saunotaan, uidaan ja grillaillaan.

Kolmensalmen risteilyt – 
sukellus paikallishistoriaan 

Ke 4.9., ke 18.9. ja ke 2.10. klo 18–20

Lisätietoa ja varaukset: 
tiftovene@gmail.com

Mikael 0500 911345 
Leena 050 3513109 

www.tiftov.com   

3.7.–14.8.  . . ”Aina joku eksyy” – Lentävän Lokin 
kesäteatteriesitykset

4.–7.7.  . . . . . Natural High Healing Festival, Narvilinna, 
Nopperlantie 1, Lokalahti

4.7.–1.8.  . . . M/S Kertun Torstaivisa, risteily joka 
torstai klo 18.30–20.30

6.–7.7.  . . . . . Luodolla tuulee – tapahtuma Pyhämaassa
7.7. . . . . . . . . . Annen Piha-Tori-Kirppari, klo 12–15, 

Urholantie 28 (Lepäinen)
6.7. . . . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
8.7. . . . . . . . . . Lasten Soundi, Haapaniemi, 

Tammikehto, Sundholmantie 76
9.7. . . . . . . . . . Kesän Soundi, Haapaniemi, 

Tammikehto, Sundholmantie 76
10.7.  . . . . . . . Opastettu kävelykierros klo 14–15, lähtö 

Pakkahuoneen vierassatamasta
10.7.  . . . . . . . Pakkahuoneen ohjelmallinen iltatori, 

Jani Wickholm klo 16 alkaen
12.7.–2.8.  . . M/S Kertun Perjantairisteily joka 

perjantai klo 18.30–20.30
13.7.  . . . . . . . Jazzia ja pienpanimoita Pakkahuoneella
13.7.  . . . . . . . Lokalahden Suvipäivä järj. Lokalahti-seura
14.7.  . . . . . . . Annen Piha-Tori-Kirppari, klo 12–15, 

Urholantie 28 (Lepäinen)
13.7.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
13.–14.7. . . . Nopperlan Antiikkimarkkinat, Antiikki-Taide 

Klaara, Nopperlantie 1, Lokalahti
16.7.  . . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö V aluksella klo 21–23
17.7.  . . . . . . . Opastettu kävelykierros klo 14–15, lähtö 

Pakkahuoneen vierassatamasta
17.7.  . . . . . . . Ohjelmallinen iltatori Pakkahuoneen 

vierassatamassa klo 16 alkaen
18.–20.7. . . . Karjurock rock-festivaali, Nopperlantie 1, Lokalahti
20.7.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
20.7.  . . . . . . . Ike-hölkkä klo 12.30 ja Kids-juoksu klo 

11, Lokalahden urheilukenttä
21.7.  . . . . . . . Annen Piha-Tori-Kirppari, klo 12–15, 

Urholantie 28 (Lepäinen)
24.7.  . . . . . . . Opastettu kävelykierros klo 14–15, lähtö 

Pakkahuoneen vierassatamasta
24.7.  . . . . . . . Iltatorilla Jazzkukko festivaalin lämmittelykonsertti 

Pakkahuoneella klo 16 alkaen
27.7.–3.8.  . . Crusell-musiikkiviikko, teemana Fantasia
27.7.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
27.7.  . . . . . . . Opastettu kävelykierros klo 11–12.30, 

lähtö Pakkahuoneelta
28.7.  . . . . . . . Annen Piha-Tori-Kirppari, klo 12–15, 

Urholantie 28 (Lepäinen)
31.7.  . . . . . . . Ohjelmallinen iltatori Pakkahuoneen 

vierassatamassa klo 16 alkaen

ELOKUU
1.8. . . . . . . . . . Lyhtyjen Yö - Crusell-viikon 

piknik-konsertti, Pepe Willberg, Vallimäellä klo 21
2.8. . . . . . . . . . Opastettu kävelykierros klo 11–12.30, 

lähtö Pakkahuoneelta
2.8. . . . . . . . . . Pakkahuoneen ohjelmallinen iltatori klo 16 alkaen
3.8. . . . . . . . . . Sanni Winterin opastettu kävelykierros 

klo 11–12.30, lähtö Pakkahuoneelta
3.8. . . . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
4.8. . . . . . . . . . Kalanti-päivä Kalannin kotiseutumuseolla klo 18



7.8. . . . . . . . . . Pakkahuoneen ohjelmallinen iltatori klo 16 alkaen
10.8.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
16.8.  . . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö V aluksella klo 20.30–22.30
17.8.  . . . . . . . Puupaatei Pakkahuoneel –puuvenetapahtuma 

Pakkahuoneen vierassatamassa
17.8.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
17.8.  . . . . . . . Saunaristeily Tiftö V aluksella klo 17–21
17.–18.8. . . . Kansainvälinen majakkapäivä 

Isonkarin majakkasaarella
24.8.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
24.8.  . . . . . . . World Predator Classic viehekalastuskilpailun 

Suomen karsinta ja Jigi cupin osakilpailu
31.8.  . . . . . . . Venetsialaiset Pakkahuoneen vierassatamassa 

ja Kaupunginlahden ympäristössä

SYYSKUU
4.9. . . . . . . . . . Kolmensalmen risteilyt Tiftö V aluksella klo 18–20
7.9. . . . . . . . . . Lähetystori – Tul toril teematoritapahtuma 

torilla klo 9–13
7.–8.9.  . . . . . Uudenkaupungin Vanhat talot klo 10–18
13.9.  . . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö V aluksella klo 20–22
18.9.  . . . . . . . Kolmensalmen risteilyt Tiftö V aluksella klo 18–20
19.9.  . . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18, järj. 

Merihistoriallinen yhdistys

LOKAKUU
2.10.  . . . . . . . Kolmensalmen risteilyt Tiftö V aluksella klo 18–20
4.–5.10.  . . . . Syysmarkkinat Kauppatorilla ja Alisellakadulla
13.10. . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö V aluksella klo 19–21
17.10. . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18, järj. 

Merihistoriallinen yhdistys

MARRASKUU
1.–30.11. . . . Lasten kuu – marraskuu, lapsille 

suunnattuja tapahtumia
14.11. . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18, järj. 

Merihistoriallinen yhdistys
24.11. . . . . . . Uudenkaupungin Joulunavaus ja 

Wanhanajan joulumarkkinat
24.11. . . . . . . Tonttumuorin Satuseikkailut Wanhanajan 

markkinoilla klo 11 ja 13.

JOULUKUU
6.12.  . . . . . . . Itsenäisyyspäiväjuhla kulttuurikeskus 

Crusellissa klo 12
12.12. . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18, järj. 

Merihistoriallinen yhdistys
22.12. . . . . . . Joulun Soundi uusi kirkko klo 19
24.12. . . . . . . Joulurauhan julistus Uuden kirkon portailta klo 12

Tarkemmat tiedot sekä lisää tapahtumia:  
uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri. Muutokset mahdollisia. 
 
Lisätietoja myös matkailutoimistosta, 
puh. 050 420 5329, matkailu@uusikaupunki.fi

RISTEILYJÄ 
M/S KERTULLA

Risteilyt Isonkarin majakkasaarelle   
5.6.–14.6. ke, to, pe 

24.6.–9.8. ma–pe 
Lähtö klo 10.30, paluu klo 17.30

Liput 65 € / 29 € 

Touko-lokakuussa 
tilauksesta. 

Kertun Torstaivisat 
4.7.-1.8. torstaisin klo 18.30-20.30.  

Maksuton, ei ikärajaa!

Perjantairisteilyt 
12.7.-2.8. perjantaisin 

klo 18.30-20.30

Liput alkaen 18 € / 9 €

Kysy myös Kevätristeilyjä, 
hyljesafareja ja linturetkiä!

Lisätietoa ja liput:  
www.isokari.fi 

www.mskerttu.fi

 info@isokari.fi 
 puh. 040 1866 350

TUL TORIL -TEEMA- 
TORIPAHTUMAT

Suositut Tul toril 
-teematoritapahtumat 

viihdyttävät torikansaa 

Kesälauantaisin 8.6.–7.9. (ei 22.6.) 

Tapahtuma-aika on klo 9–13

Luvassa on erilaisilla teemoilla 
höystettyä ohjelmaa, ostoksia sekä 

mukavaa yhdessäoloa!

Tavataan torilla!

uusikaupunki.fi



Uudenkaupungin 
Uimahallissa aistii 
liikunnan ilon, hyvän 
olon tunteen ja yhdessä 
tekemisen meiningin.

Uudenkaupungin uimahalli ei 
ole ainoastaan vesiliikunnan 
keidas. Saman katon alta 
löytyvät allasosaston 
lisäksi mm. kahvio, 
kuntosali, judo 
sali, kokoustila 
sekä hierojan ja 
kosmetologin 
palvelut.

Liikuntaneuvonnasta kannat-
taa hakea lisäpuhtia ja vinkkejä 
omaehtoiseen liikuntaan.

Koko nuoriso- ja liikunta-
palvelujen henkilöstön tavoitat 
uimahallin tiloissa, joten sieltä 
saa kätevästi tietoa ajankohtai-
sista nuorisopalveluista ja paik-
kakunnan liikuntatarjonnasta.

− Nuoriso- ja liikuntatoi-
men henkilöstö toivottaa 

sinulle kivoja liikunta- 
elämyksiä. Tulitpa mistä 
päin tahansa, olet aina 
tervetullut viihtyisään 
uimahalliimme!

HYVÄN OLON JA KUNNON PAIKKA!

Tervetuloa 
uimahalliin 

LIIKUNNAN 
ILOA 

SINULLE

VÄSYMYS 
ON VESI- 

LIUKOISTA!

UUDENKAUPUNGIN 
UIMAHALLI

Koulupolku 5 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 050 420 5203

http://uusikaupunki.fi/
uimahalli

www.facebook.com/ 
UudenkaupunginUimahalli

AVOINNA
Ma klo 8.00––21.30 

Ti klo 6.00–21.30 
Ke klo 11.00–21.30 
To klo 6.00–21.30 
Pe klo 8.00–21.30 

La ja su klo 12.00–17.30

Uintiaika päättyy puoli  
tuntia ennen sulkemista.

Kesätauko 20.6.–19.8.2019 
(kesäkuun viikon- 
vaihteet suljettu)
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Uudenkaupungin kenttä 
tarjoaa sopivasti haastetta 
kaikentasoisille pelaajille.

Uudenkaupungin golfkenttä 
sijaitsee kätevällä paikalla, vain 
kilometrin päässä keskustan 
palveluista ja vierasvene-
satamasta. Täysimittaisen 
kentän leimallisin piirre on 
moninaisuus. Väylien joukosta 
löytyy niin puistoväyliä kuin 
metsäväyliä, ja kentän maas-
tonmuodot ovat vaihtelevia. 

Lisäksi alueen lammet ja lähei-
nen merenlahti tuovat peliin 
oman jännityksensä.

Välineet pidempiin 
swingeihin ja tarkempiin 
putteihin löytyy kentän Pro 
Shopista. Kierroksen päät-
teeksi voi nauttia tasokkaan 
ravintolan antimista ja poiketa 
vaikka saunaan rentoutumaan.

Kauniissa ympäristössä 
sijaitsevan golfkentän pelikausi 
on meren läheisyyden ansiosta 
yksi Suomen pisimpiä, yleensä 

huhtikuulta marraskuulle. 
Järjestämme myös alkeis-
kursseja. Tervetuloa!

PITKÄ PELIKAUSI JA UPEA SIJAINTI 

Uudenkaupungin 
Golfklubi 

UUDENKAUPUNGIN  
GOLFKLUBI

Välskärintie 2H 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 02 841 3060 
ugk@ugk.fi

www.ugk.fi

TASOKAS  
RAVINTOLA JA 

HIENOT 
SAUNATILAT!

Vahterusring tarjoaa 
monia vauhdikkaita ja 
mielenkiintoisia elämyksiä. 
Tule tutustumaan–joko 
yksin tai ryhmässä!

Olipa tyylisi perinteinen 
tai luistelu, hakevat 
Vahterusringin hiihto- 
olosuhteet vertaistaan. 
Reilun kilometrin mittainen 
ja maastonmuodoiltaan 
vaihteleva hiihtoputki 
houkuttelee kuntoilijoita ladulle 
kerta toisensa jälkeen. 

Ympärivuotisesti harras- 
tettaviin lajeihin kuuluvat 

sauvakävely, juoksu, pyöräily 
ja rullaluistelu. Talvilajien 
suosikkeihin hiihdon 
lisäksi kuuluu curling.

Curling on mitä mainioin 
laji esimerkiksi kaveriporukan 
illanviettoon tai yrityksen 
virkistyspäivään. Peli on 
helppo oppia, ja Vahterusringin 
henkilökunta huolehtii että 
jokainen löytää oman tyylinsä. 

Urheiluareenan palvelut 
on suunnattu kaikenikäisille 
kuntoilijoille ja kilpaurheilijoille. 
Myös lapset viihtyvät!

LAJEJA JOK A LÄHTÖÖN 

Iloisen ilmeen
urheiluareena 

VAHTERUSRING
Liljalaaksonkatu 27 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 02 844 3939 
info@kuntoputki.fi

www.vahterusring.fi

LIIKUNTAA 
JA ILOISTA MIELTÄ 

LOISTAVISSA 
PUITTEISSA!
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Voimaannu ja 
virkisty

Tietoja liikuntamahdollisuuksista ja vapaa-
aikapalveluista saa nuoriso- ja liikuntatoimesta, 
Koulupolku 5, puh. 050 383 5303 
uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika 
tai matkailutoimistosta, Rauhankatu 10, 
puh. 050 420 5329 visituusikaupunki.fi

BILJARDI
Bar 88
Saarnitie 2, puh. 045 1858 650.

Bar m´UKI
Koulukatu 2, puh. 040 242 2933.

Hotelli Lännentie
Levysepänkatu 1, puh. 044 7533835.

CURLING

VahterusRing Vakka-Suomen Kuntoputki Oy
Liljalaaksonkatu 27, varaukset ja tiedustelut 
puh. 02 844 3939, info@kuntoputki.fi.
www.vahterusring.fi

FRISBEEGOLF

FrisbeeGolfPark
Ulkofrisbeerata uimahallin maastossa. Lisätie-
toja uimahallista (kesätauko 20.6.–19.8.) puh. 
050 420 5203, nuoriso- ja liikuntatoimesta puh. 
050 383 5303 tai Passarista puh. 050 420 5260.

Lokalahden frisbeegolfrata
Tuppiluodontie 94, Lokalahti. 18-väy-
läinen A 1 –luokkainen metsärata. 
Ratasuunnittelu Seppo Paju/Prodigy
puh. 0445785168/Juha Hukka.

Pyhämaan Frisbee-golf –rata
Pyhämaan koulu, Mäkitarhantie 22, Pyhämaa. 
18-väyläinen, monipuolinen rata. 
Lisätietoja: www.pyhamaa.fi 
tai puh. 045 6519941.

GOLF

Uudenkaupungin Golfklubi
Välskärintie 2 H, puh. 02 841 3060, ugk@ugk.fi. 
Mielenkiintoinen 18-reikäinen golfkenttä 
kävelymatkan päässä Kaupunginlahdelta. 
Tasoitusvaatimus 54. Range, lähipelialue 
ja harjoituskenttä. Myös alkeiskursseja. 
Kahvila, ravintola ja saunatilat. www.ugk.fi

HIIHTOLADUT JA KUNTOPOLUT
Kaupungin ylläpitämät hiihtoladut tehdään 
kuntopoluille ja ne ovat käytettävissä sääolo-
suhteiden mukaan. Kuntopolut: Sorvakko, 

Santtio, Saarnisto, Itäpuisto, Lasamäki, Kalanti, 
Lokalahti, Pyhämaa. Jääladut ajetaan mahdolli-
suuksien mukaan Käätyjärvelle ja Hiunaukkoon. 
Käätyjärven ympäri kiertää kävelyreitti. Ks. myös 
Kuntoputki VahterusRing / hiihto sisätiloissa.

JÄÄHALLI
Koulupolku 1, puh. 044 522 0003, 044 575 7094. 
Jääurheilupaikkana elokuusta huhtikuulle. 
Jääurheilukauden ulkopuolella rullakiekkokent-
tänä. Jääkiekko-, ringette- ja taitoluisteluseura: 
Uudenkaupungin Jää-Kotkat (UJK). 
uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
liikunta/sisaliikunta/jaahalli

KALASTUS
Tietoja kalastuksesta löydät Meri 
ja muu luonto -sivuilta.

KAJAKKIEN VUOKRAUS

Pyhämaan matkailuyhdistys
Pyhämaan Telakanrannan vierassatamassa, 
Pyhämaanranta 37, on 8 kpl uusia, erityyp-
pisiä kajakkeja. Tiedustelut: puh. 040 688 
2605, 045 651 9941. www.pyhamaa.fi

KEILAILU

Hotelli Aquarius
Kullervontie 11 B, puh. 02 841 3123. Neljära-
tainen keilahalli, jossa myös mahdollisuus 
hohtokeilaukseen. Tutustu monipuolisiin 
keilailupaketteihin. 
www.hotelliaquarius.fi

KUNTO- JA HIIHTOPUTKI

VahterusRing 
Vakka-Suomen Kuntoputki Oy
Liljalaaksonkatu 27, puh. 02 844 3939, 
info@kuntoputki.fi. 
Radan pituus on noin 1 km. Hiihtoputkessa voi 
hiihtää perinteisellä tai vapaalla hiihtotavalla, 
kävellä, juosta, yleisurheilla, rullaluistella 
ja jopa pyöräillä ihanneolosuhteissa. Meillä 
on myös Curling-rata. Aukioloajat ja 
hintatiedot: www.vahterusring.fi

KUNTOSALIT, LIIKUNTAKESKUKSET

Kuntostudio Naisvoima
Koulukatu 7, puh. 0400 765 789, 
laura@naisvoima.com. 
Kuntosaliharjoittelua naisille ryhmissä 
tai omaan tahtiin laitteilla. 
www.naisvoima.com

Total Gym
Vuorikatu 3, puh. 044 545 0749. Monipuoliset 
ja nykyaikaiset laitteet kuntosaliharjoitteluun. 
Tilamme sopivat niin aloittelijoille kuin koke-
neemmillekin treenaajille. Nyt uutuutena uusi 
ja upea kaupungin ainoa toiminnallinen sali.
www.totalgym.fi
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Uudenkaupungin Urheilukeskus
Mältintie 10, puh. 044 7047799. 
info@ukinurheilukeskus.fi 
Kuntosali, ryhmäliikunnat ja palloiluhalli.

Uimahallin kuntosali
Koulupolku 5, puh. 050 420 5203. 
Kesätauko 20.6.–19.8.

Kalannin kuntosali
Urheilutie 2, Kalanti.

Lokalahden kuntosali
Erkontie 57, Lokalahti

Pohitullin voimailusali
Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki

Lisätietoja: uusikaupunki.fi/
kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/
sisaliikunta/kuntosalit

LEIKKIPUISTOT
Uudenkaupungin keskustan alueelta 
löytyy useita leikkipuistoja. Laajin näistä 
on Leijonapuisto, Kaupunginlahden 
etelärannalla, lähellä Bonk-keskusta.

MAASTOAUTOSAFARIT
Jumissa.com
Elämyksellisiä maastoautosafareita ympäri 
vuoden yksityisille ja yrityksille. Saunatilat 
ja kokouspalvelut. Tiedustelut ja varaukset: 
0500 744 668, info@jumissa.com. 
www.jumissa.com

MELONTA
Pyhämaan matkailuyhdistys
Pyhämaan Telakanrannan vierassatamassa, 
Pyhämaanranta 37, on 8 kpl uusia, erityyppisiä 
kajakkeja. Tiedustelut: puh. 040 688 2605, 
045 651 9941. www.pyhamaa.fi

MELONTALAITURI
Melojille ja pienveneille on oma laituri 
Kaupunginlahdella, aivan kaupungin 
keskustan tuntumassa. Sijainti Rauhankadun 
päässä, lähellä vedenottopistettä.

Haimion yleisen saunan laituri
Haimiontie 351 (yleinen uimaranta).

POLKUPYÖRÄNVUOKRAUS
Matkailutoimisto, Rauhankatu 10. 
Hinnat: 2 €/tunti, 10 €/päivä, 30 €/viikko. 
Sähköpyörät, 5 kpl, 7 €/tunti, 30 €/päivä.

RATSASTUS, MANEESI
Sami Nurminen
Kaivoistentie 67, Vinkkilä, Vehmaa. 
Puh. 044 515 0279 
www.lounais-suomenkuljetus.fi

Wasaborgin talli
Lokalahdentie 200, puh. 044 585 9234, 
wasaborgin.talli@luukku.com 
Ratsastustunteja, karsinapaikkojen vuokrausta, 
ratsastusleirit kesällä, talutusratsastusta 
ja kärryajelua tapahtumiin, ponisynttärit, 
polttarit ym. Käytössä uusi maneesi, kaksi 
kenttää ja maastoesterata. Maksuvälineenä 
käyvät Smartum-liikunta- ja -kulttuurisetelit, 
Tyky-kuntosetelit, Edenredin mobiilimaksu sekä 
E-passi. SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu. 
www.wasaborgintalli.fi

TILAUSSAUNOJA

Hotelli Aquarius
Kullervontie 11 B, puh. 02 841 3123.

Hotelli Lännentie
Levysepänkatu 1, puh. 044 7533835.

Jumissa.comin sauna
Häähäntie 835, Kalanti, puh. 0500 744 668. 
Sauna n. 20 henkilölle ja ruokailutilat 
ryhmille tilauksesta. Palju noin 15 henk., 
minikeittiö, 2 erillistä pukuhuonetta, 50 
tuuman TV. Myös maastoautosafareja.

Kartanon Karkuri Oy
Karsluodontie 14, puh. 044 091 1980. 
Rantasauna merenrannassa. Toinen sauna luon-
nossa katajien keskellä, jossa grillikota 20–25 
henkilölle, kotasauna 12–15 henkilölle sekä 
palju. Pukuhuoneena toimii tynnyrinmallinen 
rakennus. Samassa pihapiirissä myös laavu. 
www.kartanonkarkuri.fi

VOIMAANNU JA VIRKISTY

53



Nopperlan Narvilinna ja rantasauna
Nopperlantie 1, Lokalahti, puh. 040 5959 581. 
Saunatilat 16 henkilölle, kylpypalju 
12 henk. Tilauksesta ryhmille. Ti-
lausravintola, elämyspalvelut.

Ravintola Pyhämaan Pirtti
Pyhämaanraitti 35, Pyhämaa, puh. 02 873100, 
050 537 9860, aaltoleena@outlook.com 
Tilaussauna sekä kokous- ja juhlatilat 
(n. 30 henk.) maalaismiljöössä. 
Sopii hyvin myös perheille. 
www.pyhamaanpirtti.fi

Santtiorannan leirintäalue
Kalalokkikuja 14, tied. matkailutoimisto 
puh. 050 420 5329.

Eräinenkari
Eräistenkarintie 31, Lokalahti. 
Meren rannalla. Saunaa hoitaa Lokalahti–seura 
ry. Varaukset Petri Haltia puh. 0442013357 
www.lokalahtiseura.fi

Haiduksen saari
Vanha kalastajatila, isompi ja pienempi 
sauna (savusauna), kylpytynnyri sekä 
ohjelmapalveluihin sopivaa tarjontaa. Palveluita 
ja kuljetuksia Janne Laitinen puh. 0500 223 570.

Isokari (saaressa)
puh. 0440 998 299, www.isokari.fi 
Majakkamestarin pihasauna on vuokrattavissa 
esim. juhlien, kokousmatkan tai yksityisen 
hyljesafarin yhteyteen. Saunan vieressä 
majakka sekä majakkasaaren majoitus-, 
kokous- ja juhlatilat. Kulku saareen 
tilauskuljetuksella tai omalla veneellä; 
veneilijöiden saunavuorot 30 €/tunti.

Vasikmaan kalastajatila (saaressa)
Jouko Aalto, Vasikkamaa60. 
Puh. 0400 717 450, vasikmaa@gmail.com

Hallun koulun sauna
Maxinpolku 15, Kalanti. Täysin uusitut 
sauna- ja kokoustilat, tarvittaessa myös 
majoitusmahdollisuus. Saunaa hoitaa HAKAVA. 
Tiedustelut ja varaukset puh. 0400 910 990.

Haimion saunat
Haimiontie 351, Uusikaupunki. Kalannissa, 
Makeanvedenaltaan rannalla.

Haimio / Metsälehto
Saunaa hoitaa Vakka-Suomen Latu ry. 
Varaukset arkisin klo 9-18 
puh. 050 3060775 tai 0440 755 789. 
http://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ 
metsalehdon-sauna

Haimio / pikkusauna + aitta
Saunaa hoitaa Kalannin Jokisivun Ns ry. 
Varattavissa 1.5.–30.9. Varaukset 
puh. 045 132 6524.

Karparanta
Karpankuja 27, Lokalahti. 
Järven rannalla. Saunan omistaa Pinipajun 
koulupiirin kyläyhdistys. 
Varattavissa 1.5.–30.9. Ei yöpymis-
mahdollisuutta. Varaukset puh. 044 
343 4422, sami.vuori@gmail.com.

Lautvesi
Paalamäentie 105, Uusikaupunki. 
Sundholmassa, meren rannalla. 
Saunan omistaa Haapaniemen kyläyhdistys. 
Varattavissa 2.5.–30.9. Varaukset 
puh. 0400 979 601.

Santtis saunamökki
Lintuluoto 158, Pyhämaa, puh. 044 0999 030. 
Saunaa hoitaa Pyhämaan VPK. 
Viihtyisä mökki kaikilla mukavuuksilla 
kahdeksalle hengelle meren rannalla. Mökissä 
iso puulämmitteinen sauna. www.santtis.fi

Taipaleenjärvi
Saunapolku 8, Kalanti. Taipaleenjärven rannalla. 
Saunan omistaa Kalannin Eteläkulman 
Metsästysseura. 
Varattavissa 2.5.–31.8. Varauk-
set puh. 045 639 8981.

SAUNAT YLEISESSÄ KÄYTÖSSÄ

Eräinenkari
Eräistenkarintie 31, Lokalahti. 
Meren rannalla. Saunaa hoitaa Lokalahti–seura 
ry. Avoinna kesä–elokuussa ti ja to klo 17–21. 
www.lokalahtiseura.fi

Haimio, vapaasauna
Haimiontie 351, Uusikaupunki. Saunaa hoitaa 
Kalannin Jokisivun Ns ry. 
Auki 1.6.–31.8. klo 9–22 (syyspuolella 9–21).

Kaukjärvi
Kaukjärvenranta 8, Kalanti. Kaukjärven rannalla. 
Saunaa hoitavat HAKAVA ja Sairisten Pvy. 
Auki kesä–elokuussa klo 16–21, la klo 16–19.

Karparanta
Karpankuja 27, Lokalahti. Järven rannalla. 
Pinipajun koulupiirin kyläyhdistys. 
Kyläsauna avoinna juhannuksen jälkeen 
elokuun lopulle tiistaisin klo 18–21.

Taipaleenjärvi
Saunapolku 8, Kalanti. Taipaleenjärven rannalla. 
Saunan omistaa Kalannin Eteläkulman 
Metsästysseura. Sauna avoinna kesäkuusta 
elokuun puoliväliin joka tiistai.

SUKELLUS

Uudenkaupungin Sukelluskeskus Oy
Puh. 0440 906 371/Sauli Lalla, info@divecenter.fi 
Sukelluselämyksiä tilauksesta Uudenkaupungin 
saaristossa. Laitesukelluskoulutuksia ja 
sukelluskokeiluja. www.divecenter.fi
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TENNIS

Hotelli Aquarius
Kullervontie 11, puh. 02 841 3123. 
Kaksi asfaltoitua ulkokenttää.

Pietolan tenniskentät
Kolme asfalttikenttää vapaasti käytettävissä.

Vakka-Suomen sairaalan kentät
Kaksi massakenttää. Varaukset ja avaimet 
Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 D. 
Yksittäiset vuorot puh. 02 841 3060, 
vakiovuorot puh. 0400 720099.

UINTI
Uimahalli
Koulupolku 5, puh. 050 420 5203. 
Kesätauko 20.6.–19.8. uusikaupunki.fi/uimahalli

UIMARANNAT
Uudenkaupungin alueella on 11 kaupungin 
ylläpitämää yleistä uimarantaa, joista osa on 
meren ja osa järvien rannoilla. Lähimpänä 
kaupungin keskustaa sijaitsevat Santtionranta 
ja Hiunranta. Uimarantoja hallinnoi 
Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimi.

Hiu, Hiuntie 214; Santtionranta, 
Kalalokkikuja 14; Karhuluoto, Lepäistentie 
271; Lautvesi, Paalamäentie 105.

Kalannissa: Haimio, Haimiontie 351; Kaukjärvi, 
Kaukjärvenranta 8; Taipaleenjärvi, Saunapolku 8.

Lokalahdella: Eräinenkari, Eräistenkarintie 31.

Pyhämaassa: Raulio, Pyhämaantie 300; 
Pyhämaa, Pyhämaanranta 37; 
Vintri, Lyökintie 726.

TALVIUINTI
Talviuintia järjestetään Kalannissa 
Haimion Metsälehdon saunalla ja 
Vapaasaunalla. Lisätietoja nuoriso- ja 
liikuntatoimesta puh. 050 383 5303 tai 
uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
liikunta/ulkoliikunta/avantouinti.

VELHOVEDEN RENGASTIE
Pyöräilyreitistö Uudenkaupungin pohjoiseen 
saaristoon, Makeanvedenaltaan ympäri. 
Pääreitin pituus noin 50 km. Reitistön varrelta 
löydät majoitus- ja ravitsemuspalveluita, 
maisema- ja levähdyspaikkoja 
paikallishistoriasta kertovine tarinoineen 
sekä uimarantoja ja suoramyyntipisteitä. 
Lisätietoja matkailutoimisto puh. 050 
420 5329, matkailu@uusikaupunki.fi.

Pyörävuokraus: matkailutoimisto, Rauhankatu 
10. uusikaupunki.fi/velhovedenreitti

VENEVUOKRAUS

Tuulenhauki
2 kpl Suomi 475Cat -veneitä 15 hv Suzuki 
-perämoottorilla, gps/sonar, vapatelineet, 
5 hlö/vene. Lisäksi soutuvene Suomi 520 
-perämoottorilla. Lisätietoja puh. 0440 232 324, 
wohde@tuulenhauki.fi www.tuulenhauki.fi
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Ketunkallion liikekeskuksessa 
toimiva Vakka-Suomen 
Varaosakeskus Oy palvelee 
autoilijoita, maanviljelijöitä 
ja veneilijöitä vuosien 
kokemuksella.AD-ketjuun 
kuuluvan liikkeen kattavat 
valikoimat pitävät sisällään 
paitsi varaosat erilaisiin 
autoihin, traktoreihin ja 
muihin kulkupeleihin myös 
paljon muuta koneiden 
kimpussa viihtyville ja muille 
remonttireiskoille.

Vakka-Suomen Varaosa-
keskuksen omistaja Marko 
Säikkä toivottaa uudet ja 
vanhat asiakkaat tervetulleeksi 
tuotevalikoimaltaan entistä 
runsaampaan myymälään. 
Myös eri hintaryhmistä on nyt 
yhä enemmän vaihtoehtoja.
– Meiltä löytyy esimerkiksi 
työvaatteita, suojaimia ja 
kiinnitystarvikkeita moneen 
lähtöön, Säikkä kertoo.
Jos autoilevan matkailijan 
kulkupeli kaipaa varaosaa 
tai vaikka uusia öljyjä, 
Varaokeskuksesta löytyy 
varmasti apu. Tarjolla on myös 
IKH-ketjun maahantuomia 
traktorin osia ja työkaluja. 

− Panostamme hyvään 
asiakaspalveluun ja haluamme 
palvella myös matkailijoita mo-
nipuolisesti. Uusi akku autoon 

tai vaikka veneeseenkin hoituu 
helposti meidän kauttamme.

Pitkäjänteinen ja asiakas-
ystävällinen yrittäjän työ tuotti 
viime syksynä tulosta, kun 
omistaja ja yrittäjä Marko Säikkä 
palkittiin kuntakohtaisella 
Yrittäjä-palkinnolla. 

Vakka-Suomen Varaosa-
keskus sijaitsee kätevällä 
paikalla hyvien kulkuyhteyksien 
päässä, ja se tekee yhteistyötä 
monien hyvien autokorjaa- 
mojen kanssa. Myymälässä on 
helppo poiketa pikaisesti 
vaikka mökkireissun varrella.
– Meiltä löytyy kaikkea.
Tervetuloa!

VAKKA-SUOMEN  
VARAOSAKESKUS OY

Ketunkalliontie 3, 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 02 846 6300 
myynti@varaosakeskus.net

AVOINNA
Ma–pe 8–17, la 9–13

www.varaosakeskus.net

MEILTÄ K AIKKI VARAOSAT, TYÖK ALUT JA PALJON MUUTA!

Vakka-Suomen Varaosakeskus
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ANNA MEIDÄN HUOLEHTIA SINUSTA

Uusi apteekki 
Uudenkaupungin Uuteen 
apteekkiin tullessasi voit 
valita laajoista valikoimista 
tuotteet niin sairauden- kuin 
terveydenhoitoon kuin 
muuhun hyvinvointiin. 
Meiltä saat asian- 
tuntevaa palvelua 
– kuin apteekin hyllyltä! 

Uusi apteekki sijaitsee 
S-marketin yhteydessä 
Vakka-Suomenkadulla. Meillä 
voi asioida esteettömästi 
niin lastenvaunujen kuin 
liikunta-apujen kanssa. 
Uusien tilojen myötä 
pidensimme aukioloaikaamme: 
Palvelemme viikolla 

maanantaista perjantaihin 
joka ilta kello 20 asti.

Pyhärannan palvelu- 
pisteessämme Salen yhteydessä 
voit myös asioida joka päivä.

Tule tutustumaan entistä 
laajempaan valikoimaamme !

UUDENKAUPUNGIN 
UUSI APTEEKKI

Vakka-Suomenkatu 18 
Puh. 02 842 6100

AVOINNA
ma–pe klo 8.30–20,  

la klo 9–16. Parillisina 
viikkoina myös sunnuntaisin ja 

pyhäpäivisin klo 11–15. 

PYHÄRANNAN PALVELUPISTE
PAJAMÄENTIE 3

ma–pe 9–20, la 9–18, su 11–16

www.uginuusiapteekki.fi

MEILLÄ ON 
HELPPO 
ASIOIDA!

IHANUUKSIEN A ARREAITTA

Amalinda  
Vaateliike Amalinda on värikäs 
ja persoonallinen lifestyle- 
puoti täynnä silmänruokaa.

Löydät meidät helposti 
keltaisten teippausten 
perusteella Ugin bussiasemaa 
vastapäätä. Olemme koonneet 
teille mielenkiintoisen 
kattauksen naisten ja lasten 
vaatetta sekä asusteita, 
ekologisia kierrätystuotteita, 
ripauksen paikallisuutta, 
luonnonkosmetiikkaa ja paljon 
muuta. Valikoimissamme ovat 
myös naisten alusasut.

Tuotemerkeistä 
naisille löytyvät mm. Paapii, 
Suomen Puuvillatehdas ja 
alusasuista puolestaan Tamsilk, 
Miss Mary of Sweden ja Abecita. 
Lapissa käsityönä tehdyt Ruska-
lastenvaatteet ovat pientuot-
tajan rakkaudella valmistamia 
korkealaatuisia, ihastuttavan 
värikkäitä ja iloisia vaatteita 
vauvoille ja leikki-ikäisille.

Beauty Garden ja Boho-
tuotteiden ohella luonnon- 
kosmetiikkavalikoimassa 
laajalla kirjolla tuotteita pyyk-
kietikasta erilaisiin hemmotte-
lutuotteisiin. Meiltä löydätkin 
hyvällä tavalla erilaiset lahjat 
ja tuliaiset ilahduttamaan 
läheisiä tai ihan itselle!

Palvelemme tilauksesta 
myös ryhmiä, kysy lisää! 
Lämpimästi tervetuloa!

AMALINDA OY
Rauhankatu 8 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 044 722 5110 

tanja.valimaki@amalinda.fi

AVOINNA
ma–pe 10–18, 

la 10–15

www.amalinda.fi
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ASIANTUNTEVA A PALVELUA JA ILOISTA MIELTÄ

Uudenkaupungin 1. apteekki 
Uudenkaupungin 1. apteekki 
eli vanha apteekki on 
perustettu vuonna 1779, 
ja se on toiminut samassa 
rakennuksessa vuodesta 1901. 
Se on aikanaan valittu 
myös maan kauneimmaksi 
apteekkirakennukseksi.

Apteekki palvelee keskeisellä 
paikalla lähellä toria. Olemme 
hyvän palvelun apteekki, johon 
on aina helppo poiketa kysy-
mään neuvoja asiantuntevilta 
apteekkialan ammattilaisilta.

Pääasiallisia tuotteitamme 
ovat lääkkeet ja lääkeneuvonta, 

ja toimintamme kivijalkana on 
ammattitaitoinen, innostunut 
ja iloinen henkilökunta. 
Perustehtävämme on huolehtia 
turvallisesta, tehokkaasta, 
taloudellisesta ja laadukkaasta 
lääkehuollosta sekä tarjota 
lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä 
edistävää tietoa ja palveluita 
sekä hyvinvointituotteita

Lääkkeiden lisäksi löydät 
meiltä monia terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyviä tuotteita, 
kuten suunhoitotuotteita, 
apteekkikosmetiikkaa, 
tuotteita odotusaikaan ja 
vauvanhoitoon, ravinto-

valmisteita, tukisukkia 
sekä apuvälineitä.

UUDENKAUPUNGIN 
1. APTEEKKI

Alinenkatu 28 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 02 842 6200 
uginvanha@apteekit.net

Avoinna arkisin klo 8.30–18.00 
lauantaisin klo 9.00–15.00 

Parittomien viikkojen 
sunnuntait ja pyhäpäivät 

klo 11.00–15.00

www.uginvanhaapteekki.fi

NÄE MA AILMA TARKEMPANA KUIN KOSK A AN

Fenno Uusi-Optiikka 
Uusi-Optiikka on pitänyt 
jo yli 40 vuoden ajan huolta 
kaupunkilaisten näöstä.

Laaja, muodikas ja rohkeakin 
kehysmallisto sekä laadukkaat 
Rodenstockin linssit ovat 
palvelumme perusta, kertoo 
optikko Tarja Semenius. 
Liikkeen silmänterveyden 
palvelut ovat varattavissa myös 
nettiajanvarauksen kautta.  

− Uutta huipputeknologiaa 
hyödyntämällä voimme tarjota 
entistä yksilöllisempiä tuotteita. 
Meiltä saat näöntarkastukset, 
työnäöntutkimukset, 
kuivan silmän tutkimukset, 
piilolasisovitukset ja silmä-
lääkäripalvelut samasta 
paikasta, myyjä Paula Kuusjärvi 
listaa yrityksen tarjonnan.

Hyvä palvelu on ollut 
tärkeintä liikkeen toiminnan 

alusta asti. − Tunnemme 
asiakkaamme hyvin. Henki-
lökohtainen, yksilöllinen ja 
kiireetön palvelu, ammattitaito 
sekä laadukkaat tuotteet 
takaavat parhaan lopputuloksen. 
Ei myöskään sovi unohtaa 
kotimaisuutta  ja paikallisuutta, 
Uudestakaupungista itsekin 
kotoisin oleva optikkoyrittäjä 
Anna Pietilä sanoo. Tervetuloa 
hyvän näön kaupoille!

UUSI-OPTIIKKA
Alinenkatu 22 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 02 842 2888 
tai 050 528 1500 

uusioptiikka@fennooptiikka.fi

AVOINNA
ma–pe 9–17, la 10–13 
Sunnuntaisin ja kesä- 
lauantaisin suljettu.

www.uusioptiikka.fi

UUDENLAINEN 
NÄÖNTUTKIMUS 

UPOUUDELLA 
SKANNERILLA
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Puotien Paris
Luettelossa ovat mukana ne liikkeet, jotka ovat 
osallistuneet vuoden 2019 Uudenkaupungin 
matkailuoppaaseen. Useimmat niistä sijait-
sevat aivan kaupungin keskustassa lähellä 
toisiaan. Lisätietoja ostosmahdollisuuksista 
saa matkailutoimistosta, puh. 050 420 5333.

ALKOHOLILIIKE

Alko
Ketunkalliontie 1, puh. 020 711 2221. Samassa 
rakennuksessa K-Supermarket Itäpoijun kanssa.

ANTIIKKIA, VANHAA TAVARAA, 
KIRPPUTORI

Antiikki PP
Blasieholmankatu 13, puh. 0400 521 818. 
Keräily-, taide- ja koriste-esineet. 
Huonekalut ym. irtaimet, kuolin- ja 
muuttopesät. www.antiikkipp.fi

Antiikki-Taide Klaara
Nopperlantie 1, Lokalahti, puh. 040 566 9705. 
Eri aikakausien antiikkia monipuolisesti. 
Avoinna ympäri vuoden. Antiikkimarkkinat 
13.–14.7. www.antiikkiklaara.fi

Henrikin Tuote
Pienteollisuustie 10, Henrik Helpiö 
puh. 0400 813 018. henrik.helpio@gmail.com 
Avoinna sopimuksen mukaan. 
Ostaa ja myy vanhaa tavaraa.

Kesäkauppa Pikku Putik
Kirkkokatu 1, puh. 040 580 8700. 
Kesäkauppa sijaitsee 1800-luvun idylli-
sessä puutalomiljöössä, Vanhan kirkon 
kupeessa. Wanhaa ja uutta tavaraa moneen 
makuun. Avoinna "Seilorin" päivystäessä 
portin edessä ja sopimuksen mukaan.

Kirpputori KAUPPAPAIKKA
Kurjenpolku 2, p. 0400 104 197. 
info@kaupanpaikka.fi 
Avoinna ma–pe klo 10–18, la klo 10–14. Tarkista 
kesän ja pyhien aukioloajat nettisivuiltamme.

1000m²  itsepalvelukirpputori – yli 200 
asiakaspaikkaa! Monipuoliset valikoimat 
hyväkuntoista ja siistiä käyttötavaraa. Astioita ja 
ruuanlaittovälineitä mm. kotimaisia laatumerk-
kejä. Vaatteita, kenkiä, laukkuja mm. ulkomaisia 
brändituotteita. Vintagea ja nostalgiaa eri 
vuosikymmeniltä. Tauluja, mattoja, valaisimia, 
huonekaluja mm. antiikkia, retroa ja designia. 
Keräily- ja sisustustavaraa. Design- ja taide-
lasia. Kirjoja, lehtiä, leluja, pelejä, LP-levyjä, 
musiikkilaitteita, kodinkoneita ja työkaluja. 
Tervetuloa tutustumaan laajaan valikoimaam-
me! Ajankohtaiset tiedot: www.kaupanpaikka.fi

Osto- ja myyntiliike Nelly
Tunnelitie 4, Kalanti, puh. 044 938 0411. 
Avoinna ti–pe klo 11–18, la aukioloajat 
nettisivuilta. Meiltä käytetyt huonekalut 
ja kodin tavarat. Myös antiikkia, taide-
lasia ym. www.ostojamyyntinelly.fi

APTEEKKEJA

Uudenkaupungin I Apteekki
Alinenkatu 28, puh. 02 842 6200. 
uginvanha@apteekit.net 
Avoinna: ma–pe klo 8.30–18, 
la klo 9–15. Parittomina viikkoina 
sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 
11–15. www.uginvanhaapteekki.fi

Uudenkaupungin Uusi Apteekki
Vakka-Suomenkatu 18, puh. 02 842 6100. 
Avoinna: ma–pe klo 8.30–20 ja la klo 9–16. 
Parillisina viikkoina myös sunnuntaisin ja 
pyhäpäivisin klo 11–15. www.uginuusiapteekki.fi

Pyhärannan palvelupiste, Sale
Paja mäentie 3, Pyhäranta, puh. 02 8330760 
Avoinna ma–pe klo 9–20, la klo 
9–18 ja su klo 11–16.

Kalannin sivuapteekki
Pankkitie 3, Kalanti, puh. 02 874 102. 
kalannin.sivuapteekki@apteekit.net 
Avoinna ma–pe klo 9–16.30.

HUONEKALUJA

Uudenkaupungin Huonekaluliike
Orivon suurmyymälä, Kalustekuja 5 (n. 4 km 
tietä nro 43), puh. 02 842 4233. 
uusikaupunki@stemma.fi 
Huonekalut, matot, valaisimet, kesäkalusteet 
laajasta valikoimasta. Ma–pe klo 9–18 ja la 9–14. 
www.uudenkaupunginhuonekaluliike.fi

KALANMYYNTIÄ

Rannikon Kalatuote
Pakkahuoneentori A 1, puh. 02 842 3004.
Avoinna: ti–pe klo 9–17, la klo 9–14. Kesä–
elokuussa auki myös maanantaisin. Kalakauppa 
ja savustamo. www.rannikonkalatuote.fi

KANKAITA, VERHOJA, 
KÄSITYÖLIIKKEITÄ, OMPELIJOITA

Elina ompelu &asuste
Koulukatu 5, puh. 050 550 7799, 
elina.telin@hotmail.com.
Mittatilausompelu, korjauspalvelu. 
Lisäksi myynnissä naisten vaatteet, 
huivit, lakit, korut ym. asusteet. Avoinna 
ma–pe klo 10–17.30 ja la 10–13.30.
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www.karmiini.fi

Karmiinista 
asennettuna laadukkaat,

KOTIMAISET

050 569 7495, 
info@karmiini.fi
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Kodin Kangastus
Alinenkatu 19, puh. 044 272 7206, 
kodinkangastus@gmail.com 
Kankaita, käsityötarvikkeita, neule-
lankoja, superlonvanu, vahakankaita, 
kodin tekstiilit, ompelupalvelu.

KENKÄKAUPPA

Alina
Alinenkatu 36, puh. 02 844 3553, 040 7043553. 
outi.nurmi@alina.fi 
Laatua jaloille! Erittäin monipuolinen 
kenkävalikoima, laukkuja. Avoinna ark. 
9–17.30, la 9–14. Kesä- ja heinäkuun 
ark. 9–19, la 9–15 ja su 12–15. Katso 
kenkävalikoima netistä: www.alina.fi

KIRJAKAUPPA, 
TOIMISTOTARVIKKEITA

Kirja-Vakka
Alinenkatu 25, puh. 02 842 7400. 
info@kirja-vakka.fi 
Kirja- ja paperikauppa. Askartelutuotteita. 
Merikarttoja. www.kirja-vakka.fi

KIERRÄTYSKESKUS

Kierrätyskeskus
Liljalaaksonkatu 10, puh. 02 841 2844. 
Käytetyn tavaran vastaanotto, myynti ja välitys. 
Pienimuotoiset korjaustyöt. 
Avoinna: ma 9–16, ti–to 9–15, pe 9–13. 
uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/
asuminen/jatehuoltopalvelut/kierratyskeskus

KODINKONELIIKKEET, PUHELIMIA, 
TIETOTEKNIIKKAA

Expert Uusikaupunki
Alinenkatu 29, puh. 02 841 8766. Avoinna 
ma–pe klo 9–17, la 9–13. Palveleva 
kodinkoneliike. www.expert.fi

Euronics/VSP Shop Uusikaupunki
Rauhankatu 6, puh. 010 5815 900 
Avoinna arkisin klo 9–17, lauantaisin klo 9–13. 
www.euronics.fi

  

Veikon Kone Uusikaupunki
Ketunkalliontie 3, puh. 02 844 3090, 
esa.nordqvist@veikonkone.fi. 
Avoinna: ma–pe klo 9.30–17.30, la klo 9–15. 
Laajat valikoimat kodintekniikan tuotteita 
mm. puhelimet, televisiot, pienkoneet, 
kylmälaitteet ja pesukoneet. www.veikonkone.fi

KUKKAKAUPPOJA, PUUTARHAMYYMÄLÄ

Kurjenpolun Taimipalvelu Ky
Kurjenpolku 8, Uusikaupunki, 
puh. 02 842 2729, 050 557 9114. 
harri.saarikko.taimipalvelu@gmail.com 
Avoinna arkisin klo 9–17 ja lauantaisin klo 
9–14. Tarkemmat sesonkien aukioloajat 
ja uutiset löydät Facebookista. Kaikkea 
pihaan, puutarhaan ja kotiin ympäri vuoden. 
www.kurjenpoluntaimipalvelu.com

Siivosen Hautaustoimisto ja Kukkapirtti 
Sisustus ja lahjavintti
Alinenkatu 9, puh. 0440 702110. 
kukkapirtti@siivosenkukkapirtti.fi 
Laadukkaat kukat iloon ja suruun. Kaikki 
hautaukseen liittyvät palvelut. Sisustus- ja lahja-
tavarat kotiin ja kylään. Palvelemme kesäaikaan 
ma–pe klo 9–17, la 9–14, su suljettu, talvella 
myös su 10–13. www.siivosenkukkapirtti.fi

KULTASEPÄNLIIKKEITÄ

Järven Kello ja Kulta 90 vuotta
Torin kulmalla, Alinenkatu 30, puh. 02 841 2157. 
Kulta- ja hopeakorut, kellot, lahjatavarat, 
kaiverrus-, kulta- ja kellosepäntyöt. 
Perheyritys yli 90 vuotta. 
myynti@kellojakultaonline.fi 
www.kellojakultaonline.fi

Uudenkaupungin Kultakello
Alinenkatu 29, puh. 02 841 2242. 
uudenkaupunginkultakello@gmail.com 
Kellot, kulta- ja hopea-korut, lahjatavaraa. 
Kello- ja kultasepän sekä kaivertajan palvelut. 
www.kultakello.eu

LAHJATAVAROITA, KÄSITÖITÄ, 
SISUSTUSTUOTTEITA, TAIDETTA JA 

TEKSTIILEJÄ

Kesäkauppa Pikku Putik
Kirkkokatu 1, puh. 040 580 8700. 
Kesäkauppa idyllisessä 1800-luvun puutalo-
miljöössä, Vanhan kirkon kupeessa. Wanhaa ja 
uutta tavaraa. Avoinna "Seilorin" päivystäessä 
portin edessä ja sopimuksen mukaan.

Pikkukylän Puoti
Ylinenkatu 38 B, puh. 040 708 4776. 
meku@pikkukylanpuoti.fi 
Paikallisia käsityötuotteita ja taidetta idyllisellä 
puutaloalueella. Avoinna ke klo 16–19 ja la 
klo 11–15. Kesäkuussa vaihtelevia aukioloja. 
Heinäkuussa ke–pe klo 11–17 ja la klo 11–15. 
Tammikuussa suljettu. 
Muulloin sopimuksen mukaan, 
muutokset mahdollisia. 
www.korttelinkulmassa.blogspot.fi
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Siivosen Hautaustoimisto ja Kukkapirtti 
Sisustus ja lahjavintti
Alinenkatu 9, puh. 0440 702 110. 
kukkapirtti@siivosenkukkapirtti.fi 
Sisustus- ja lahjatavarat kotiin ja kylään. 
www.siivosenkukkapirtti.fi

Sisustus Ulpukka
Alinenkatu 30, puh. 02 848 4801. 
ulpukka@ulpukka.eu 
Laadukkaan sisustamisen ostopaikka. 
Valikoimissa: Alessi, Gant, Bruka, Kartell, 
Lexington, Linum, Pappelina, Pelle P ym.

Vihreä Lammas Ky/SLAM
Työhuone ja puoti, Alinenkatu 23, 
puh. 050 588 6677. 
kirsti@vihrealammas.fi 
Veneily-, sisustus-, terveys- ja hemmottelu-
tuotteita kotiin, merelle, mökille ja lahjaksi. 
Yksilölliset lampaanturkisasusteet ja –tuotteet. 
Ekologisia ja kulutusta kestäviä vaatteita ja asus-
teita. SLAM-tuotteiden varastoloppuunmyynti. 
www.vihrealammas.fi

LEIPOMOITA JA LEIPOMOMYYMÄLÖITÄ

Askondi Oy leipomo-konditoria Uusikaupunki
Alinenkatu 27, puh. 02 841 6450, kahvio. 
Avoinna ma–pe klo 8–16, la 9–13.

Vinkkilä
Koivukuja 2, puh. 02 433 2500.Myymä-
lä-kahvio leipomorakennuksessa. Avoinna 
ma–pe klo 6–17, la 8–13. www.askondi.fi

Kotileipomo Taina Vuorio
Kettelintie 137, Pyhämaa, puh. 0400 717 157, 
vuorio.taina@gmail.com 
www.tainavuorio.fi

Kotileipomo Ukin Pullapirjot
Koulukatu 13 A, puh. 02 847 7400. 
info@pullapirjot.com 
Avoinna ma–pe klo 6.15–16. Pullat, leivät, 
täytetyt sämpylät ym. Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut. www.pullapirjot.com

Ugin Marenki
Asemiehentie 5, puh. 050 300 5713. 
marenki@uginmarenki.fi 
Leipomosta maankuulua Uudenkaupungin 
marenkia tilauksesta. Myyntipisteet Ugissa: 
K-Supermarket Itäpoiju, K-market Eteläpoiju, 
Lounas-kahvila Rosamunda, Sale Koulu-
katu ja S-market Vakka-Suomenkatu.

LEMMIKKIELÄIMIÄ JA -TARVIKKEITA

Kurjenpolun Taimipalvelu Ky
Kurjenpolku 8, Uusikaupunki, 
puh. 02 842 2729, 050 557 9114. 
harri.saarikko.taimipalvelu@gmail.com 

Avoinna ma−pe klo 9−17, la klo 9−14. Tarkemmat 
sesonkien aukioloajat ja uutiset löydät Faceboo-
kista. Lemmikit, lemmikkieläintarvikkeet sekä 
ruoat. Akvaariokalat ja tarvikkeet. 
www.kurjenpoluntaimipalvelu.com

Ugin Lemmikkipuoti Oy
Ylinenkatu 26 B, puh. 0400 244 390, 
uginlemmikkipuoti@gmail.com 
Valikoimamme on monipuolinen ja 
palvelemme ammattitaidolla ja iloisella 
asenteella kaikkia lemmikkejä. 
Avoinna: ma–pe klo 10–17, la 
10–14. www.lemmikkipuoti.fi

LUONTAIS- JA HYVINVOINTITUOTTEITA

AITO Hyvän Olon kauppa
Sepänkatu 4, puh. 044 988 9864. Luontaistuot-
teet, ravintolisät. Hyvän olon hoitotuotteita. 
Avoinna: ma–pe 10–17 ja la 10–14.

MARKETIT JA ELINTARVIKEKAUPAT

K-Market Kalanti
Pankkitie 2, Kalanti. Puh. 044 2377 271. 
ma–pe klo 8–22, la 9–21 ja su 10–18

K-Market Kaunisranta
Hiuntie 120, Uusikaupunki. Puh. 044 972 0325.

K-Market Lokalahti
Varanpääntie 10, Lokalahti. Puh. 044 243 3120. 
Kaunisranta ja Lokalahti ovat avoinna: 
ma–pe klo 8–21, la 9–21 ja su 10–18. 
www.k-market.fi FB-merkki

K-Supermarket Itäpoiju
Ketunkalliontie 1, puh. 020 799 1231. 
Plussakortti. Avoinna ma–la klo 7–23, su 9–22. 
Laajasta valikoimastamme löydät kaiken 
tarvitsemasi niin arkeen kuin juhlaankin 
ja varmasti edulliseen hintaan. Saatavilla 
lisäksi paljon paikallisia ja lähiseudun 
tuotteita. Herkkutorilla myynnissä joka 
päivä tuoretta kalaa, lihaa, salaatteja, 
leikkeleitä ja valmisruokia ystävällisen ja 
ammattitaitoisen henkilökunnan tarjoamana. 
etumyymälässä sijaitsee Alko. Verkkokauppa 
avoinna 24/7. www.k-supermarket.fi

Sale Koulukatu
Koulukatu 1, puh. 010 764 4520. 
Avoinna: ma–la klo 7–21, su 10–21.

S-Market
Vakka-Suomenkatu 18, puh. 010 764 4470. 
Päivittäistavaramyymälä. S-pankin asiakaspal-
velupiste. Avoinna: ma–la klo 7–23, su 9–23.
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Pakkahuoneen Puoti
Pakkahuoneentori 1. Avoinna 10.5.–31.8.2019. 
Kattava valikoima tuoreita kasviksia lähituot-
tajien tiloilta. Paikallisten yrittäjien tuotteita.

Peterzens ruokakauppa
Parattulan Rantatie 16, Kustavi, 
puh. 050 4653387. 
Peterzens satamassa uusi ruokakauppa 
avoinna sesongin aikana. Vastapaahdettu 
leipä ja korkeatasoinen valikoima.

MATKATOIMISTO

Matka Galleria Oy
Alinenkatu 29, 2 krs (Ugin Sanomien 
lehtitalo) Puh. 044 774 7903, 044 7747901 
mgtravel@matkagalleria.fi. Kattavaa 
matkatoimistopalvelua vuodesta 1989. Mm. 
lentoliput, hotellivaraukset, matkapaketit, 
laivaliput, liikematkat, ryhmämatkat, 
messumatkat. Avoinna ma–pe klo 9–17. 
Heinäkuussa viikot 29 ja 30 puhelin- ja 
sähköpostipäivystys. www.matkagalleria.fi

PANIMO

Vakka-Suomen Panimo Osakeyhtiö
Välttitie 2, puh. 02 8400 400, info@vasp.fi, 
www.vasp.fi. 
Prykmestar-tuotemerkistä tunnettu 
pienpanimo. Laadukkaat kausi- ja 
erikoisoluet, myös siidereitä sekä muita 
alkoholijuomia. Uusi panimorakennus 
sijaitsee Sannolla, lähellä katsastusasemaa. 
Panimon myymälästä voi ostaa mietoja 
juomia. Ryhmille tutustumisia sopimuksen 
mukaan. Tarkista aukioloajat: www.vasp.fi

PESULAPALVELU

Kempika Nordman Oy
Liljalaaksonkatu 14, Uusikaupunki. Puh. 02 
8424203. pesula.kempika@hotmail.com 
Pikapesula. Avoinna arkisin 
klo 9–17. www.kempika.fi

NETTILIITTYMÄT, TV JA VIIHDE

Euronics/VSP Shop Uusikaupunki
Rauhankatu 6, puh. 010 5815 900 
Meiltä voit tilata huipputehokkaat valokuitu-
liittymät ja kaapeli-TV-liittymät sekä kattavat 
kanavapalvelut. 
www.vspshop.fi

PYÖRÄLIIKE

Ugin Pyörä
Sepänkatu 4, puh. 02 842 1110. 
Polkupyörät, varaosat, huollot. Moottorisahat, 
ruohonleikkurit, varaosia, tarvikkeita.

SISUSTUS JA KUNNOSTUS, 
RAKENTAMINEN, UUNIT

Karmiini
Kullervontie 16 B, puh. 050 569 7495/Jussi 
Zenger. info@karmiini.fi 
Täyden palvelun kaihdinliike. Mittaus-, 
asennus- ja suunnittelupalvelu. 
Sälekaihtimet, rullaverhot, markiisit. Kaikki 
toimittamamme kaihdinalan tuotteet ovat 
100% suomalaista työtä. www.karmiini.fi

K-Rauta Uusikaupunki
Ketunkalliontie 6, puh. 02 842 7100. 
Plussakortti. Vuokrauspiste Ramirent, laitteiden 
ja koneiden vuokrausta. Kahvila. Avoinna ma–pe 
klo 7–18, la 8–14. www.k-rauta.fi/uusikaupunki

PK-Puu Uusikaupunki
Poraajantie 5 B, Uusikaupunki. 
Puh. 050 308 5900, uusikaupunki@pk-puu.fi 
Täyden palvelun puutuotteiden erikoisliike 
ja rautakauppa. Liikkeet myös Vehmaalla ja 
Taivassalossa. Avoinna: arkisin 7–18 ja la 8–14. 
www.pk-puu.fi

Vakka-Suomen Varaosakeskus Oy
Ketunkalliontie 3, puh. 02 846 6300, 
myynti@varaosakeskus.net 
Avoinna: ma–pe 8–17, la 9–13. Auton ja 
traktorien varaosat, työkalut, työvaatteet, öljyt, 
suodattimet, suojaimet, kiinnitystarvikkeet, 
akut, hydrauliikka. IKH ja AD. Laajat valikoimat 
eri tuoteryhmissä. 
www.varaosakeskus.net

Warma-Uunit Oy
Tehtaanmyymälä, Lokalahdentie 1, 
puh. 02 844 1576. 
Korkealaatuiset ja kotimaiset varaavat takat ja 
puuhellat. Täyden palvelun tulisijatalostamme 
kaikki kodin ja vapaa-ajan asunnon tulisijat 
asennettuina. Myös hormit, palomuurit ym. 
tarvikkeet. www.warmauunit.com

Väriuki Oy
Alinenkatu 19, puh. 02 841 3228. 
uusikaupunki@varisilma.fi 
Avoinna ma–ke ja pe 7.30–17, to 7.30–19, la 9–14. 
Tervetuloa – Värisilmä auttaa! Meiltä löydät 
mm. tapetit, maalit, venemaalit, kaakelit, 
parketit, laminaatit, vinyylit, muovimatot, 
käytävä- ja kuramatot, listat, pinkopahvit 
tarvikkeineen, kylpyhuonekalusteet, työvälineet 
ja tarvikkeet. Tunnetila suunnittelu – ja 
asennuspalvelu. www.varisilma.fi

Peterzens Seaside sisustuspuoti
Parattulan Rantatie 16, Kustavi, 
puh. 050 4653387. 
Riviera maison,House Doctor, Lene 
Bjarre,Gripsholm ja monen monet Lauran 
itse suunnittelemat esineet pitävät huolen 
siitä että tuotevalikoima on yksilöllinen.
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SILMÄLASILIIKE, OPTIKKO

Uusi-Optiikka
Alinenkatu 22, puh. 02 842 2888, 
uusioptiikka@fennooptiikka.fi 
Avoinna: ma–pe klo 9–17, la 10–13, kesälauan-
taisin suljettu. Uusi-Optiikka tarjoaa laadukasta 
palvelua. Merkkikehykset ja huippuluokan 
linssit. Näöntarkastukset. Työnäköoptikon 
palvelut. Työpaikkakäynnit. Piilolinssisovitukset, 
Silmälääkäripalvelut. www.uusioptiikka.fi

SUUTARI

Suutari ja avainpaja Väärti Oy
Linja-autoasema (torin reunalla), puh. 041 502 
2426. Valikoimiimme kuuluvat monipuoliset 
suutaripalvelut, avainten valmistus, kaiver-
rukset, teroituspalvelu sekä tarvikemyynti.

TORIT

Kauppatori
Avoinna kesäaikana 1.5.–31.8. ma–pe klo 7–18, 
la 7–14, muulloin ma–to ja la klo 7–14, pe 7–17. 
8.6.–7.9. Tul toril -teematorit lauantaisin 
klo 9–13. Torivalvoja puh. 050 523 2759.

Torikauppa Lundelin
Kauppatori, puh. 0500 717 150. Kesä–elokuu, 
vihanneksia, marjoja, hedelmiä, kukkia.

Iltatori
Pakkahuoneen vierassataman rannassa, 
puh. 044 712 3500/Pakkahuoneen kahvio. 
Iltatorit juhannuksesta elokuun alkupuolelle 
ma–la klo 16–21. 26.6.–7.8. keskiviikkoisin 
ohjelmallinen iltatori klo 16 alkaen ja omaa 
ohjelmaa lapsille Lasten Satama klo 16.30–18.

URHEILU- JA VAPAA-AJANLIIKE

Kesport Uusikaupunki
Alinenkatu 23, puh. 02 848 8000. 
kesportuki@kesportuki.fi 
Täyden palvelun urheiluliike Uudenkaupungin 
keskustassa. Myös kalastustarvikkeet ja 
metsästyspatruunat. Avoinna ma–pe klo 
9–17.30 ja la klo 9–14. Plussakortti.

 

UkiSport Uusikaupunki
Koulukatu 7, puh. 02 842 7700. 
urheiluuki@gmail.com 
Paikallinen urheilukauppa palvelee sinua 
aurinkoisesti ja ammattitaitoisesti. 
Avoinna ma–pe klo 9.30–18 ja la 9–14.

VAATETUSLIIKKEITÄ
Amalinda Oy
Rauhankatu 8, puh. 044 722 5110, 
tanja.valimaki@amalinda.fi 
Persoonallinen ja värikäs lifestylepuoti. 

Naisten ja lasten vaatteita, asusteita, 
luonnonkosmetiikkaa ym. Myös naisten 
alusasuja. Avoinna ma–pe klo 10–18, 
la 10–15. www.amalinda.fi

 

Elina ompelu &asuste
Koulukatu 5, puh. 050 550 7799, 
elina.telin@hotmail.com.
Myynnissä naisten vaatteet, huivit, lakit, korut 
ym. asusteet. Mittatilaus- ja korjausompelu. 
Avoinna ma–pe klo 10–17.30 ja la 10–13.30.

Putiikki Sik-Sak
Torinkulma, linja-autoasema puh. 02 841 2409. 
mekkeputiikkisiksak@gmail.com 
Naisten ja miesten palveleva vaatetus-
liike. Sisä- ja ulkovaatteita arkeen ja 
juhlaan. Mm. Modelia, Voglia, Nanso, Buzo, 
Pont Neuf. MAC- ja Very Nice-farkut sekä 
Seidensticken ja Casamoda paidat.

Reinholm
Sepänkatu 1, puh. 044 307 3917. 
reinholm@gmail.com. Palveleva vaateliike 
tarjoaa jokamenoon sopivaa yksilöllistä 
rentoa meininkiä ja laatua aikuiseen makuun. 
Korjaus- ja ompelupalvelu. Mm. Adini.co.uk, 
Elton, Niccolei, Claire, Masai, Fransa, Marc Lauge 
ja kookkaille Zhenzi ja 2-BIZ. www.reinholm.fi

Sisustus Ulpukka
Alinenkatu 30, puh. 02 848 4801. 
ulpukka@ulpukka.eu 
Laadukkaat vapaa-ajan vaatteet naisille, 
miehille ja lapsille: Boomerang, Gant, 
Lexington, Marc O Polo ja Pelle P

Studio 25
Alinenkatu 30, puh. 050 462 3789. 
uusikaupunki@studio25.fi 
Laadukkaita muotivaatteita naisille ja miehille. 
Your personal stylist. www.studio25.fi

Peterzens designshop Kustavissa
Parattulan rantatie 16 Kustavi, 
puh. 050 4653387. 
Designshop, ne tärkeimmät merkit 
merihenkiseen kesävaatetukseen. 
Gant, Holebrook, Pelle Pettersson.
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Alinenkatu 23, 23500 UUSIKAUPUNKI 

02 848 8000 – kesportuki@kesportuki.fi 

Avoinna: ma-pe 9.00-17.30, la 9.00-14.00 
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VALOKUVAUSLIIKKEITÄ

Kuvaamo Erja
Koulukatu 7, puh. 02 841 3747, 
0500 925 675. info@kuvaamoerja.com 
Meiltä kuvat jopa tunnissa, myös kännyköistä 
ja tableteista. Voit tilata omia kuviasi 
verkkokaupastamme. Käy tutustumassa: 
kuvaamoerja.kuvatilaus.fi/tilaa. 
Avoinna ma–pe 9–17 ja la 9–13. 
Muina aikoina ajanvaraus. 
www.kuvaamoerja.com

Kuvamestarit Studio FotoMika
Alinenkatu 25, puh. 02 842 1690, 0400 999 441. 
fotomika@fotomika.fi 
Kaiken kattavaa kuvapalvelua. Passikuvat. 
Yksilöidyt lahjat omista kuvista, 
mm. sisustustaulut, pyyhkeet, mukit, 
tuopit, hupparit. www.fotomika.fi

SUORAMYYNTITILAT JA REKO 
SUORAMYYNTIKANAVA

REKO on lähiruoan suoramyyntikanava netissä. 
Mukaan pääset liittymällä REKO Uusikaupunki 
Facebook-ryhmään osoitteessa 
www.facebook.com/groups/687060364771544/

Ryhmän tarkoitus on saada lähiruoka 
liikkumaan jouhevasti ilman välikäsiä tuottajalta 
kuluttajalle, ennalta sovittuna aikana ja ennalta 
tehtyjen sitovien tilausten mukaan. Tilatut 
tuotteet toimitetaan kerran viikossa, aina 
torstaisin klo 18–18:30. Tuotteiden jakopaikka 
on Uudenkaupungin torilla, linja-autoaseman 
puoleisella reunalla. Mikäli et jostain syystä 
pysty liittymään Facebook-ryhmään, voit myös 
tulla jakoaikana paikan päälle tutustumaan 
tuottajiin ja heidän tarjontaansa ja tekemään 
tilauksia seuraavaan jakokertaan.

Kangasniemi Seppo
Puh. 040 512 4789. Kuivat klapit 
ympäri vuoden. Kotiinkuljetus.

Ketolan tila
Taivassalontie 565, Lokalahti, 
puh. 041 466 2493, 050 549 5840. 
Punaherukkamarjat, perunat ja sipulit. 
Saaristolaisleipä. Polttopuut ja halot. 
Marjat itse poimien kesällä. Muut 
tuotteet ympäri vuoden. Itsepalvelupiste 
Kuusisaarentien varrella, Vartsaaren 
pajan luona juhannuksesta alkaen.

Laivo Olli ja Satu
Elkkyistentie 302, Uusikaupunki, 
puh. 050 5976 326. 
Herukat ja varhaisperunat kesällä. 
Polttopuita klapeina ympäri vuoden. 
Tilauksesta polttopuille myös katos.

Luotosen marjatila
Jokisivuntie 567, Kalanti, 
puh. 0400 834 104/Hanna, 0400 933 566/Juhana. 
Palkoherneet, mansikat ja vadelmat 
satokautena. 
www.luotosenmansikkatila.com

Suojaston tila
Lokalahdentie 1125, Lokalahti. 
Hannu Länsipaltta puh. 040 556 1000 ja Minna 
Länsipaltta puh. 040 737 5202. 
Kananmunien suoramyynti. Itsepalvelu.

Mty Heinonen Toni ja Timo
Peteksentie 155, Kalanti as. 
Puh. 050 5434070, 050 3427014. 
Vapaan kanan munat ympäri vuoden. Perunat, 
salaatit, kurkut, tomaatit ym. juurekset ja 
vihannekset satokautena. Itsepalvelu klo 8–21.

Mty Tyykilä
Häähänraitti 31, Kalanti. 
Naudanliha, täys- ja purkkiliha sekä makkara 
ympäri vuoden. Vapaan lattiakananmunia. 
Puh. 0400 922 662/Kirsi. Heinän kaato ja 
paalaus, lannan levitys. Naudan- sekä 
kananlanta. Puh. 040 7012 888/Paavo.

Tapiolan tila
Palomäentie 79, Lokalahti, puh. 0400 822 238 
Isto Laaksonen. isto.ktlaaksonen@gmail.com 
Perunat, avomaankurkut, sipulit, 
herneet satokautena.

Wanha Viinikkala
Heinäistentie 23, Pyhämaa, puh. 050 4093262. 
majoitus@wanhaviinikkala.fi 
Viinikkalan tuvassa leivottua Perinneleipää, joka 
on Pyhämaassa kasvaneeseen viljaan leivottua, 
paikkakunnan omaa leipää. Leivontapäivät 
ovat torstai ja perjantai, jolloin toimitamme 
leipiä lähiseudun kauppoihin. Perjantaisin 
leipien suoramyyntiä on Wanhan Viinikkalan 
parkkipaikalla, Pyhämaantien varressa. Leipiä 
myös tilauksesta. Lisätietoja FB-sivuiltamme.

Makuvakka Osuuskunta
Viikaistenkatu 1 (Ammattiopisto Novidan 
tilat), Uusikaupunki, tarjoaa elintarvikealan 
yrittäjille ja alkutuotannon tuottajille tiloja 
ja vertaistukea elintarvikkeiden jalostuksen 
aloittamisessa. Osuuskunta vuokraa tilaa, 
koneita ja laitteita tarvittavaksi zajaksi ja 
neuvoo niiden käyttöön. Tilojen käyttö 
ei edellytä jäsenyyttä osuuskunnassa 
mutta jäsenille palvelu on edullisemmin 
hinnoiteltu. Soita ja kysy lisää 
puh. 044 7653241 / Paul-Erik Hakkarainen 
tai 040 7308033 / Heidi Jaakkola.
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Loma- ja perhehotelli Aquarius 
toivottaa sinut tervetulleeksi 
Uuteenkaupunkiin.

Hotelli Aquarius sijaitsee aivan 
meren rannalla, kävelymatkan 
päästä Uudenkaupungin 
vilkkaasta torielämästä. 
Kaupungin keskustasta löydät 
hyvin palvelevia pikkupu-
tiikkeja sekä erikoisliikkeitä. 
Kaupunginlahden rannalla 
näet paatteja ja purjeveneitä 
vilkkaan vierasvenesataman 
äärellä, sekä kauniita 
makasiinirakennuksia.

Aquariuksessa saunat ja 
suurin osa huoneista on 
uusittu vuonna 2015. 
Hotellin palveluihin kuuluvat 
mm. leikkipaikka perheen 
pienimmille, tenniskentät sekä 
keilahalli, jossa on mahdolli-
suus myös hohtokeilaukseen. 

Hyvinvoinnistasi huolehtivat 
myös hotellin tiloista löytyvä 
Hoitopiste Kastanja sekä 
kauneushoitola Alissa.

Perheravintola 
Castellossa saat nauttia 
maukkaita lounaita ja á la carte 
-annoksia. Hotellissa on 
myös nuorempaan menoon 
yökerho Night Club Reeina.

Hotelli Aquarius on 
avannut idyllisen Ravintola 
Makasiini 1617:n Uuden- 
kaupungin keskustan 
tuntumaan, Kaupunginlahden 
rannalle. Ravintolan nimi 
muistuttaa Uudenkaupungin 
perustamisesta, josta on 
kulunut jo yli 400 vuotta.

Tule hyvän unen 
hotelliin–toivotamme 
sinulle hyvää yötä!

VIIHTYISÄ JA VALOISA, ENEMMÄN KUIN HOTELLI 

Hotelli Aquarius   

HOTELLI AQUARIUS
Kullervontie 11 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 02 841 3123

www.hotelliaquarius.fi

TIEDUSTELUT 
JA VARAUKSET: 

hotelli@hotelliaquarius.fi
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PERSOONALLINEN HOTELLI UUDENKAUPUNGIN SYDÄMESSÄ

Hotelli Gasthaus Pooki  
Viehättävä hotelli-majatalo 
toimii Ravintola Pookin 
graniittirakennuksen 
hirsirunkoisessa lisäsiivessä. 
Vanhat lautalattiat, 
korkeat huoneet ja loistava 
sijainti aivan kaupungin 
keskustassa, monipuolisilla 
palveluilla luovat huikeat 
puitteet rentouttavalle 
hotellikokemukselle.

Viihtyisiä huoneita on neljä. 
Kaikissa huoneissa on kaksi 
vuodetta, oma suihku ja wc, tv, 
minibar, sekä maksuton wifi ja 
parkkipaikka. Osaan huoneista 

saa myös 1–2 lisävuodetta. 
Hintaan kuuluu aina runsas 
aamiainen, joka valmiste-
taan itse varhain aamulla, 
juuri asiakkaita varten.

Hotellin vastaanotto toimii 
ravintolan yhteydessä sen 
aukioloaikoina. Huonevarauksia 
voi tehdä suoraan verkko-
sivujen kautta tai ottamalla 
yhteyttä puhelimitse tai 
sähköpostilla. Tervetuloa 
rentoutumaan Hotelli Gasthaus 
Pookiin–meillä unikin maistuu 
astetta paremmalta!

HOTELLI 
GASTHAUS POOKI

Ylinenkatu 21 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 02 8477 100

pooki@ravintolapooki.fi 
www.ravintolapooki.fi

AVOINNA
Ympäri vuoden aamusta iltaan 

ma–pe 11– la–su 12–

Samassa osoitteessa myös 
Ravintola Pooki sekä lounas- ja 

tilausravintola Juhlapooki.
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HERKULLISTA RUOK A A, VIIHDETTÄ JA VIIHTYISÄ Ä OLOA

Hotelli Lännentie 
Uudenkaupungin keskustan 
läheisyydessä sijaitseva 
Hotelli Lännentie tarjoaa 
mukavaa majoitusta, 
maistuvaa ruokaa, viihtyisän 
ravintolan sekä aurinkoista 
asiakaspalvelua.

Uusitut ravintolatilat ja remon-
toidut huoneet luovat kotoisan 
ja persoonallisen tunnelman, 
jossa on helppo viihtyä.

Lännentien ravintolassa 
asiakkaille tarjoillaan herkullisia 
aterioita aamusta iltaan. Moni-
puolinen aamiainen katetaan 
päivittäin ravintolatiloihin. Run-
sas lounaspöytä jälkiruokineen 
kutsuu herkuttelemaan arkisin 
klo 11–15. Iltapäivästä ilta-
myöhään on mahdollista tilata 
ravintolan à la carte  -listalta 
meheviä burgereita, tulisia win-
gsejä sekä muuta maisteltavaa.

Lännentien tyylikkäät saunatilat 
sekä reilun kokoinen poreallas 
antavat loistavat puitteet ren-
toutumiseen. Saunatiloja ja 20 
hengen kokoustiloja vuokrataan 
tarjoiluineen myös erilaisiin 
tilaisuuksiin. Illanistujaiset, 
juhlaruokailut ja kokoukset on 
mahdollista räätälöidä tarpeen 
mukaan ryhmälle sopivaksi.

Lännentiellä ei ole 
unohdettu musiikkia, viihdettä 
ja tanssin iloja. Hotellin avarat 
ravintolatilat jakautuvat 
kahteen kerrokseen. Yläkerrassa 
iltavirkkuja viihdyttää tyylikäs 
yökerho Highway ja alakerrassa 
sijaitsee tunnelmallinen 
ravintola. Viikonloppuisin 
estradille astuvat esiintyjät 
antavat sykettä iltaan. 
Esiintyjistä ja tapahtumista voi 
lukea Lännentien Facebook-
sivuilta sekä verkkosivuilta.

Kesällä Lännentien kesäterassit 
ja kattoterassi kutsuvat 
nauttimaan auringosta ja 
rennosta fiiliksestä. Liikunnan 
ja aktiviteettien ystäville on 
tarjolla beach volley -kenttä, 
jossa voi porukalla käynnistää 
leppoisan lentopallo-ottelun.

Kysy lisää Hotelli 
Lännentien majoituksesta 
ja muista palveluista!

LÄNNENTIEN 
LAADUKAS 
LOUNAS- 

BUFFET 9 €

HOTELLI LÄNNENTIE
Levysepänkatu 1  

23500 Uusikaupunki

Hotellin vastaanotto 
Puh. 044 753 3835 
info@lannentie.fi

Aamupala 6,50 € 
ma–pe klo 6.30–9.30 

la–su 7.30–10.00

Lounasbuffet 9 € 
ma–pe klo 11–15

À la carte 
ma-la klo 12–21.30

facebook.com/ 
hotellilannentie

www.lannentie.fi
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Hyvin varustellut hirsimökit 
sopivat niin perheille, 
pariskunnille, omaa 
rauhaa kaipaaville kuin 
työporukoillekin.

Pekka Siuttilan lomamökit 
sijaitsevat Pyhärannassa noin 
10 minuutin ajomatkan päässä 
Uudestakaupungista. Mökkialue 
koostuu yhdeksästä siististä 
ja hyvin varustellusta 4−5 
hengen hirsimökistä, 
joista viisi on myös 
talvikäytössä. 
Autotie vie 
mökkien luokse 
perille asti ja alue 
on helppokulkuis-
ta kalliomaastoa. 
Mökkien etäisyys toi-
sistaan on 40−50 metriä.

Kaikkien mökkien 
varustukseen kuuluu oma 
puulämmitteinen sauna sekä 
suihku, hyvä perusastiasto, 
TV, mikroaaltouuni, 

jääkaappi,keittotasot, 
grilli ja puuhella.

Mökkien läheisyydessä 
on kalliopohjainen lampi, 
johon voi pulahtaa kuuman 
kesäpäivän virkistykseksi. 

Läheisellä metsäjärvellä 
voi soudella ja sen rannalla 
sijaitsevalle hirsilaavulle voi 
ottaa vaikka eväät mukaan.

– Lyhyen matkan päästä 
löytyy myös Sirppujoki, 

joka tarjoaa monia 
mahdollisuuksia 

melojille, Pekka 
Siuttila sanoo.

Alueen 
harrastusmah-
dollisuudet ovat 

monipuoliset: 
kesällä esimerkiksi 

lento- ja sulkapalloa 
sekä kalastusta, syksyllä 

marjastusta ja sienestystä, 
talvella puolestaan hiihtoa ja 
mäenlaskua. Alueella on myös 
hyvät lenkkeilymahdollisuudet. 

Lapsiperheiden pienimmille 
löytyy leikkimökki varustuksi-
neen sekä liukumäki ja keinut.

− Ja mitä olisikaan 
suomalainen kesä ilman 
grillausta. Sen harrastaminen 
onnistuu meillä mainiosti, 
Siuttila summaa.

MAJOITUSTA MAASEUDUN RAUHASSA

Pekka Siuttilan lomamökit

PEKKA SIUTTILAN 
LOMAMÖKIT

Radansuuntie 60 
(Raumantietä 10 km, 

Sannainen 600 m) 
Pyhäranta

Puh. 050 526 9612 
pekka@siuttila.fi

www.siuttila.fi

Mökkejä vuokrataan 
myös pidemmäksi ajaksi 

sopimuksen mukaan.

MONIA MAHDOLLI-
SUUKSIA RAUHOIT-

TUMISELLE JA 
HARRASTUKSILLE
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Sillan kupeessa sijaitseva 
Hotelli Aittaranta tarjoaa 
viehättävän vaihtoehdon 
tavanomaiselle hotelli- 
majoitukselle. Upeista 
huoneista avautuu näköala 
suoraan Kaupunginlahdelle.

Hotellin sijainti on loistava, 
sillä keskustan palvelut ja 
tori ovat vain muutaman 
sadan metrin päässä. Samassa 
rakennuksessa toimii kahvila 
ja lounasravintola Café Aitta, 

ja Kaupunginlahden varrelta 
löytyy muita ravintoloita ja 
baareja iltaelämää kaipaaville.

Kesällä 2018 valmistu-
neessa hotellirakennuksessa 
on 16 laadukasta kahden 
hengen huonetta, joissa 
osassa myös sauna. Lisäksi 
kaksi hyvin varusteltua 
sviittiä sijaitsee Café Aitan 
yläkerrassa. Varauksen voit 
tehdä helposti myös hotellin 
omilta verkkosivuilta.

MERELLISTÄ IDYLLIÄ PARHAIMMILLA AN

Hotelli Aittaranta  

HOTELLI AITTARANTA
Aittaranta 2 

23500 Uusikaupunki 
info@hotelliaittaranta.fi 

Puh. 044 982 1720 

hotelliaittaranta.fi

Ihala Camping tarjoaa 
22 hehtaaria tilaa ja luon-
nonrauhaa alueella, joka 
tunnetaan kauneudestaan 
sekä mainioista kalavesistään. 
Merellinen ympäristö tarjoaa 
paljon erilaista puuhaa myös 
lapsiperheille.

Majoitusta kaipaavat voivat 
valita yösijakseen teltan lisäksi 
mökin, asuinraken-nuksen tai 
saapua omalla asuntovaunul-
la. Alueella on 12 kappaletta 
neljän hengen hirsimökkejä 
joihin myös lemmikit ovat 

tervetulleita. Asuinraken-
nuksissa on neljän hengen 
huoneita ja yksi kahdeksan 
hengen huone. Sähköistettyjä 
matkailuajoneuvopaikkoja 64.
Siistit ja nykyaikaiset 
huoltorakennukset.

Tervetuloa viihtymään!

LUONNONRAUHAA UUDESSAKAUPUNGISSA

Ihala Camping  

MAJOITUSHINNAT
Mökit ja 8 hengen 

huone 79 € /vrk 
4 hengen huoneet 64 € /vrk

SÄHKÖISTETYT VAUNUPAIKAT 
AJALLE 1.5.–1.9.2019

Perusmaksu 19,90 € /vrk 
SFC kortilla 17,90 € /vrk 

Hinnat sis. sähkön.

Aikuiset 4,50 € /vrk 
Lapset 0–17 v 1,50 € /vrk

MATKAILUAJONEUVON  
KESÄPAKETTI 1.5.–1.9.2019
250,00 € / kk (ei sis. sähköä) 

Sis. samassa taloudessa 
asuvien yöpymismaksut.

Talvikaudella 1.9.–30.4. 
150 € /kk (ei sis. sähköä, sähkö 

omalla kiinteällä mittarilla)

IHALAN LEIRINTÄALUE
Lepäistentie 825 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 050 464 6800 

info@ihalacamping.com 
www.ihalacamping.com
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ASUNTOVAUNULLA TAI -AUTOLLA LIIKKUVA MATKAILIJA

Tule viihtymään Rairantaan  
Rairanta kutsuu karavaana-
reita Uudenkaupungin etelä-
puolelle kauniin merenlahden 
rantaan. Taitavan talkoo- 
porukan ylläpitämä Rairanta 
on saanut vuosien varrella 
monenlaista tunnustusta.

Rairanta on viihtyisä 
14 hehtaarin karavaanarialue, 
joka sijaitsee kauniin meren-
lahden rannalla noin 7 km 
Uudestakaupungista etelään. 
Taivassalon ja Uudenkau-
pungin väliseltä tieltä löytyy 
Rairantaan selkeät opasteet. 

Aktiivisen ja taitavan 
talkooporukan ylläpitämä 
Rairanta on saanut leirintäaluei-
den laatujärjestelmän mukaisen 
Vankkurihymiön, joka kertoo 
alueen korkeasta laadusta ja 
turvallisuudesta. Rairanta onkin 
valittu vuoden karavaanari-
alueeksi kaikkiaan kolme ker-
taa, vuosina 1994, 1997 ja 2008. 

Rairanta on avoinna ympäri 
vuoden, ja alueella on jatkuva 
isäntäpäivystys. Toimiston 
yhteydessä on kioski, josta voi 
ostaa mm. kahvia, jäätelöä, 
makeisia ja joitakin matkailijan 
perustarvikkeita. Matkai-
lijoiden käytössä on myös 
uusi, tilava keittiö/ruokailutila, 
jossa on runsaasti pöytätilaa 
ja istumapaikkoja.

Rairannassa on 270 
matkailuajoneuvopaikkaa, ja 
jokainen niistä on sähköistetty. 
Telttaan ei Rairannassa ole 
mahdollista majoittua. 

Rairannassa on yleiset 
saunat miehille ja naisille sekä 
kolme hyvätasoista tilaussau-
naa. Rairannassa on lisäksi 
matala hiekkaranta, joka on tur-
vallinen myös lapsille. Rannalla 
on käytettävissä myös useita 
veneitä esim. kalastamiseen. 

Ylempänä Rainkallioilla on 
10-väyläinen frisbeegolf-rata. 

Rata on monipuolista ja 
vaihtelevaa kalliomaastoa, 
ja siksi mielenkiintoinen 
ja haastava. Kiekkoja saa 
lainata toimistosta. Kesävii-
konloppuisin monitoimihalli 
Railakassa on orkesteritansseja 
ja karaokea–oikeaa rantala-
vatunnelmaa. Tervetuloa!

RAIRANTA
Vanhakartanontie 216 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 02 841 7400 

toimisto@rairanta.fi 
www.rairanta.fi

HINNAT
Yöpymishinta vaunukunnalta 

20 € /vrk SFC:n jäseniltä ja 
muilta 25 €, ei henkilömaksuja. 

Rairanta kuuluu caravan-
huippuihin, joten joka 

kuudes vrk on ilmainen.
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Majoitus
Uusikaupunki

HOTELLIT
Hotelli Aittaranta
Aittaranta 2, puh. 044 9821720, 
info@hotelliaittaranta.fi 
Aittaranta sijaitsee Kaupunginlahden 
rannalla, sillan kupeessa. Merellistä idylliä 
parhaimmillaan! 
2 sviittiä (á 4 henkilöä) Cafe Aitan yläkerrassa. 
16 kpl kahden hengen huoneita (osassa sauna). 
Lisätietoja ja online-varaus: hotelliaittaranta.fi

Hotelli Aquarius
Kullervontie 11 B 
Puh. 02 841 3123, faksi 02 841 3540. 
hotelli@hotelliaquarius.fi 
www.hotelliaquarius.fi 
Finlandia Hotelli FH

Huoneet alkaen 89 €/vrk

Superior ja standard huoneita, sviitit, huoneisto-
ja myös pitkäaikaismajoittujille. Osa huoneista 
remontoitu 2015. Asukassaunaremontti 2015. 
Huoneissa TV, minibaari, langaton nettiyhteys ja 
tallelokero. Merenrantahotelli. Kulttuurikeskus 
Crusellin kokous-, koulutus- ja teatteritilat 
samassa rakennuksessa. Hinta sis. aamiaisen 
ja asukassaunan. Saunaosasto porealtai-
neen. Golf- ja hiihtoputkipaketteja. Hotellin 
yhteydessä keilahalli, jossa mahdollisuus 
hohtokeilaukseen. Uusi kuntosali valmistuu 
alkuvuodesta, itsepalvelupesula, hoitopiste 
Kastanja sekä kauneushoitola Alissa.

Gasthaus Pooki
Ylinenkatu 21, puh. 02 847 7100 
pooki@ravintolapooki.fi 
www.ravintolapooki.fi

1 hh 85 €/vrk, 2 hh 120 €/vrk 
Lisävuode 30 €/hlö. Hinnat sis. aamiaisen

4 kpl 2 hh. Huoneissa TV, langaton 
nettiyhteys. Viihtyisä, kodikas majatalo torin 
laidalla, aivan kaupungin keskustassa.

Hotelli Lännentie
Levysepänkatu 1, puh. 044 7533835. 
info@lannentie.fi, www.lannentie.fi

Hinnat alkaen 1 hh 85 € ja 2 hh alkaen 95 € 
Lisävuode 15 €. Lisävuode alle 
14 v./vauvansänky 15 €, 
lemmikki 10 €/yö tai 20 €/varaus.

24 siistiä, täysin remontoitua hotellihuonetta. 
Kokonaisvuodemäärä 50. Kaikissa huoneissa 
TV, WC, suihku, langaton netti, oma parveke tai 
patio. Hintaan sisältyy runsas hotelliaamiainen, 
vapaa pysäköinti, asiakassauna sovittuina 
päivinä. Ruokaravintola. Pidemmät majoittu-
miset sopimuksen mukaan: info@lannentie.fi

LOMAMÖKIT, BED & BREAKFAST, 
MUU MAJOITUS

Hiidentupa Bed and Breakfast
Levanteentie 36, Kalanti 
Puh. 050 306 0871 
mervi.h.lalla@gmail.com

Etäisyys keskustasta n. 12 km Laitilan 
suuntaan (opasteet tieltä nro 43). Kallelan 
tienhaarasta 3 km Levanteentielle.

2 kpl 2 hh, 1 kpl 4 hh. 
Majoitus 2 henkilöä 50 €/huone, 1 henkilön 
huone 35 €. Lisävuode 15 €. 
Aamiainen mahdollista tilata lisämaksusta. 
Liinavaatteet ja pyyhkeet 5 €/hlö. Keittiö 
vapaasti käytettävissä. Sauna yhteiskäytössä. 
Avoinna ympäri vuoden. Pidempiaikainen 
majoitus sopimuksen mukaan.

Huoneisto Ruustinna
Alinenkatu 11, Uusikaupunki. 
Puh. 044 271 2696, esa.pirkola@gmail.com

  Airbnb

Huoneisto Ruustinna tarjoaa yöpymistä 
idyllisessä puutalomiljöössä aivan keskustassa 
palvelujen ja Kaupunginlahden läheisyydessä. 
Tarjoamme tilavaa, viihtyisää, vanhan ajan 
henkeen remontoitua huoneistoa mukavuuksin. 
Paikoitustilaa on runsaasti kadun varrella. 
Huoneistossa k+mh+kh (2hlöä). Kesäksi 
2019 valmistuu k+oh+mh+kh (4hlöä)

https://www.airbnb.fi/rooms/26351916?s=51 
https://m.facebook.com/huoneistoruustinna/ 
https://www.facebook.com/huoneistoruustinna/
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Kirkkokadun Amanda ja Olga
Kirkkokatu 14 B, Uusikaupunki 
Puh. 0400 698 366 
katsu.laine@gmail.com 
www.pikkuvilla.fi

Keskustan puutaloalueella idylliset asunnot yli 
100-vuotiaassa puutalossa, omalla pihalla.

Romanttinen Amanda: 55 n, k + huone, 
kuisti. Majoitusmahdollisuus 2+2.

Merellinen Olga: 45 n, huone keittiöllä, parvi ja 
sauna, kuisti. Majoitusmahdollisuus parvella 
1 + 1 + 1 (tai 2+1), alakerrassa 
vuodesohva kahdelle.

Asuntojen hinnat: 
1 vieras 85 €/yö, 2 vierasta 115 €/yö, 
lisähenkilöt 30 €/vrk.

Molemmat asunnot ovat täysin kalustettuja ja 
varusteltuja. Hintaan sis. lakanat, pyyhkeet ja 
loppusiivous. Tarjoamme myös pitkäaikaisma-
joitusta. Viikko- ja kuukausihinnat erillissopi-
muksen mukaisesti. 
Varauskalenteri: Booking.com, Airbnb

Lomakylä MeriKoivula
Koivulantie 198, Lokalahti, Pitkäluoto, 
puh. 0440 872 875, info@merikoivula.fi. 
Etäisyys keskustasta n. 16 km.

Yrityksille kokoukset, virkistystilaisuudet, 
illanvietot ym. Ryhmille polttarit, häät, muut 
juhlat ym. Lomailijoille viihtyisät kesämökit. 
Kysy myös pitkäaikaisia vuokrauksia!

Vuokramökit alkaen 250 €/viikko. 
Myös lyhyemmät vuokra-ajat.

10 kpl (2–4 hengen) majoituspaikkoja. 
Lomailijoiden käytössä tilava grillikatos. 
Aktiviteetit: kalastus, veneily, lasten leikkikenttä, 
tennis, lentopallokenttä, jalkapallokenttä yms. 
Rantasauna asiakkaiden käytössä päivittäin. 
Kaksi juhlatilaa ja saunatilat vuokrattavissa 
erilaisiin tilaisuuksiin. Majoituspaikkojen 
kuvaukset: www.merikoivula.fi

Majatalo Pirtin kammari
Pyhämaanraitti 35, Pyhämaa 
Puh. 02 873 100, 050 537 9860 
aaltoleena@outlook.com 
www.pyhamaanpirtti.fi

Hinnat: 35 €/vrk/henkilö 
(sis. saunan ja liinavaatteet). 
Aamiainen tilattavissa.

Majatalo sijaitsee samassa pihapiirissä 
Pyhämaan Pirtin ravintolan kanssa. 
Majatalostamme löydät tilaussaunan, 
kokoustilat sekä nukkumapaikat 
noin 15–20 hengelle. Yläkerrassa 
3 erillistä huonetta. Kahdessa huoneessa 
makuupaikat 4 henkilölle ja yhdessä 
kahdelle henkilölle. Alakerran kokoustilaa 
voidaan myös käyttää majoitustilana.

Pekka Siuttilan Lomamökit
Radansuuntie 60 (Raumantietä 10 km, 
Sannainen 600 m) Pyhäranta 
Puh. 050 526 9612 
pekka@siuttila.fi 
www.siuttila.fi

70−85 €/vuorokausi 
140−170 €/viikonloppu 
450−500 €/viikko

Vuokrattavana 9 siistiä hirsimökkiä, joissa kaikki 
mukavuudet. Viisi mökkiä talvikäytössä. Mökeis-
sä puulämmitteinen sauna ja suihku. Uintimah-
dollisuus lammessa/järvessä, soutuvene käy-
tettävissä. Hirsilaavu järven rannalla. Avoinna 
ympäri vuoden. Etäisyys kaupungin keskustasta 
n. 10 km Raumantietä nro 196, Sannainen 600 
m (opasteet Raumantieltä). Mökkejä vuokrataan 
myös pidemmäksi ajaksi sopimuksen mukaan.

Pirkholma
Pirkholmantie 137 
Puh. 044 3567233 
info@pirkholma.fi,  
www.pirkholma.fi

Etäisyys kaupungista n. 10 km Hiuntietä -  
Lepäistentietä (opasteet ennen 
Pirkholmantien risteystä).

200 – 300 €/viikonloppu 
490 – 870 €/kesäviikko

Hotellitasoisia siistejä lomamökkejä rannalla 
saaristomiljöössä. 6 mökkiä á 2–6 vuodetta. 
Jokaisessa mökissä oma sauna, takka, TV, 
pedatut vuoteet, pyyheliinat, soutuvene, 
ulkogrilli, keittiö, liesi uunilla, jääkaappi 
pakastimella, astianpesukone, mikro, 
kahvinkeitin, vedenkeitin ja astiat kuudelle. 
Lisäksi kaikissa mökeissä myös lämmin ja kylmä 
vesijohtovesi, suihku, wc ja ilmalämpöpumppu. 
Autotie perille kaikkiin mökkeihin. Avoinna 
ympäri vuoden. Tarkemmat hinnat, 
varaustilanne ja lisätiedot: www.pirkholma.fi

Santtis lomamökki
Lintuluoto 158, Pyhämaa, puh. 0440 999 030. 
info@santtis.fi, www.santtis.fi

Kesä-, heinä- ja elokuussa: 
Viikko 680 €, viikonloppu 300 €, 
arkivuorokausi 90 €

Muina aikoina aika (1.9.−31.5.): 
Viikko 550 €, viikonloppu 220 €, 
arkivuorokausi 70 €

Viihtyisä mökki kaikilla mukavuuksilla 
kahdeksalle hengelle meren rannalla. 
Mökissä iso puulämmitteinen sauna. 
Loivasti syvenevä hiekka- ja kivipohjainen 
ranta. Soutuvene käytettävissä.

Wanha Viinikkala
Heinäistentie 23, Pyhämaa 
puh. 050 409 3262 
majoitus@wanhaviinikkala.fi 
www.wanhaviinikkala.fi
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Wanha Viinikkala on kunnostettu, vanha iso 
maalaistalo, jossa on 3 kamaria, iso sali, tupa-
keittiö ja sauna, kaikilla mukavuuksilla. Taloa voi 
vuokrata kokonaan tai huonekohtaisesti, myös 
kuukausivuokraus mahdollista. Majoituspalvelu 
toimii ympäri vuoden. Hinnat, varaukset ja 
tiedustelut: majoitus@wanhaviinikkala.fi 
tai puh 050 4093262

Wanhan Viinikkalan talossa leivotaan 
perinneleipää, joka on Pyhämaassa 
kasvaneeseen viljaan leivottua paikkakunnan 
omaa leipää. Leivontapäivät ovat torstai 
ja perjantai, jolloin toimitamme leipiä 
lähiseudun kauppoihin. Perjantaisin on myös 
leipien suoramyyntiä Wanhan Viinikkalan 
parkkipaikalla Pyhämaantien varressa. 
Lisätietoja leivistä Facebook-sivuiltamme.

Villa Wohde
Vohdensaarentie 92, puh. 0440 232 324. 
wohde@tuulenhauki.fi

Keskustasta 7 km Lepäistentietä Voh-
densaarelle, autotie perille. Majoitusta, 
venevuokrausta ja kalastusta meren äärellä.

Meren ja makeanvedenaltaan tuntumassa 
vuokrattavana Villa Wohde. 12 vuodepaikkaa 
(4 per huone), kaikki mukavuudet, sauna, 
soutuvene. Viikko- ja viikonloppuvuok-
rauksia. Rauhallinen sijainti vanhassa 
perinteikkäässä miljöössä. Kalastusretkiä. 
Venevuokrausta: 2 kpl Suomi 475Cat -ve-
neitä 15 hv perämoottorilla, gps/sonar.

Hinnat, varaustilanne ja lisätiedot: 
www.tuulenhauki.fi

KALUSTETUT ASUNNOT

Majoitus Oy
Kalustettuja rivi- ja kerrostaloasuntoja sopi-
muksen mukaan Uudenkaupungin keskustan 
alueella. Hintatiedot, varaukset ja lisätietoja: 
jussi.salin@majoitus.net tai puh. 0400 468 558.

LEIRINTÄ- JA 
ASUNTOVAUNUALUEET

Ihala Camping
Lepäistentie 825, Uusikaupunki 
Puh. 050 4646800 
info@ihalacamping.com 
www.ihalacamping.com

Tilaa ja luonnonrauhaa yli 22 hehtaarin 
alueella, joka tunnetaan mm. kauneudestaan 
sekä mainioista kalavesistään. Alueella on 
12 kpl neljän hengen mökkejä, asuinra-
kennuksissa on neljän hengen huoneita ja 
yksi kahdeksan hengen huone. Sähköistettyjä 
vaunupaikkoja on 64. Ihalassa voit leiriytyä 
myös omalla teltalla. Alueella majoittuville 
lauantaisin ilmainen yleinen saunavuoro.

Majoitushinnat: 
Mökit ja 8 hengen huone 79 €/vrk 
4 hengen huoneet 64 €/vrk

Sähköistetyt vaunupaikat ajalle 1.5.–1.9.: 
Perusmaksu 19,90 €/vrk (SFC kortilla 17,90 €/
vrk), sisältää sähkön 2 kw/h. 
Aikuiset 4,50 €/vrk, lapset 0–17 v 1,50 €/vrk.

Matkailuajoneuvon kesäpaketti ajalle 1.5.–1.9. 
250 €/kk, ei sis. sähköä. Sisältää kyseisellä 
aikavälillä samassa taloudessa asuvien yöpymis-
maksut. Talvikaudella 1.9.–30.4. 150 €/kk, ei sis. 
sähköä. Katso hinnat www.ihalacamping.com. 
Tampereella asuville mökki-, huone-, 
vaunupaikkojen perus-, henkilö- ja 
kesäpakettimaksuista 15 % alennus.

Santtiorannan leirintäalue
Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki.

Meren rannalla, lähellä keskustan palveluita. 
6 leirintämökkiä, paikkoja 
matkailuajoneuvoille ja teltoille, sauna. 
Ks. lisätiedot: visituusikaupunki.fi

Rairanta SF-Caravan
Vakka-Suomi ry matkailuvaunualue 
Vanhakartanontie 216 
Puh. 02 841 7400, 0500 825 899 
toimisto@rairanta.fi 
www.rairanta.fi 
Avoinna ympäri vuoden.

Vuorokausimaksu 20 €/vrk, sis. valosähkön, 
suihkut, WC:t, sauna yleisellä vuorolla. 
Kuukausipaikka kesä−elokuu 240 €/kk (ei 
sis. valosähköä), muut kuukaudet 180 €/kk. 
Kausipaikka omalle jäsenistölle syys−huhtikuu 
300 € ja touko−elokuu 320 €. Vuosipaikka oman 
yhdistyksen jäsenelle 500 € /vuosi. Saunat 13 €/
tunti. 
Alueella 270 sähköistettyä vaunupaikkaa. Meren 
rannalla, matkaa kaupungin keskustaan n. 8 
km. Kolme tilaussaunaa, pyykinhuoltotilat, 
uimaranta, kaasumyynti, soutu- ja polkuveneitä, 
kalastusmahdollisuus, sisäoleskelutiloja. 
Vastaanotossa kahvio ja kioski. Sulkapallo- ja 
lentopallokentät sisätiloissa. Vuoden 1994, 
1997 ja 2008 Caravan-alue. Koko alueen 
kattava Wlan-verkko ja yhteisantenni.

Majoitustietoja – 
Kustavi, Taivassalo 

ja Vehmaa

Juuvannin merenrantamökit
Vartsala, Viliskerintie 27, Kustavi 
Puh. 0400 539 916, 040 744 5916 
juuvanni@juuvanni.fi

Hintatiedot omistajalta. 
Hirsimökkejä meren rannalla lyhyt- ja pitkäaikai-
seen käyttöön, kalastus- ja retkeilymahdollisuus, 
veneenlaskupaikka, kanoottivuokrausta. 
www.juuvanni.fi
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Kesähotelli Isokari
Isonkarin majakkasaari 
www.isokari.fi, info@isokari.fi, 
puh. 040 1866 350 
Isonkarin päiväristeilyllä näet paljon, mutta 
jäämällä saareen yöksi koet vielä enemmän! 
Aurinko laskee rannattomaan horisonttiin, 
majakan valo syttyy valoisimpinakin 
kesäöinä, ja saaressa on runsaasti tilaa 
ja tekemistä sekä rentoutujille että 
retkeilijöille. Isonkarin kesähotelli toimii 
vanhassa majakkamiljöössä majakan alla, 
ja on avoinna kesä–elokuussa, ryhmille 
myös touko- ja syys-lokakuussa.

Huoneistomme ovat: 
2 hlön sviitit (2 kpl) Majakkamestarin talossa 
2 hh huoneistot (4 kpl) Majakkamestarin 
talon piha-aitassa 
Hinnat alkaen 195 €/vrk/sviitti; 135 €/
vrk/aittahuoneisto, sisältää aamiaisen.

Keskikesällä kulku saareen M/S 
Kertulla (huomioi aikataulut, liput voi 
varata hotellivarauksen yhteydessä), 
keväisin ja syksyisin eriteemaisia 
matkapaketteja: esim. lintumatkoja 
ja kansainvälinen majakkapäivä.

Lisätietoa ja varaukset: www.isokari.fi, 
info@isokari.fi ja puh. 040 1866 350

Isonkarin vanha luotsitupa
Isonkarin majakkasaari

Isonkarin vanha luotsitupa on rakennettu 
1858 ja se on yksi Saaristomeren parhaiten 
säilyneitä luotsitupia. Luotsituvan 
palvelusaika päättyi vuonna 1965 kun 
Isonkarin uusi luotsiasema valmistui.

Toukokuussa ja elo–lokakuussa tupaa 
vuokrataan viikko tai viikonloppu 
kerrallaan, vaihtopäivät perjantai 
ja sunnuntai. Tupaan voi majoittua 
maks. 4 henkilöä. Ainutlaatuinen 
mahdollisuus luontoharrastajalle – retkeillä 
vaikka kokonainen viikko Isossakarissa!

Hinta 500–700 € sisältäen meno-paluu-
kuljetuksen saareen 1–4 hlölle:

2 vrk pe–su hinta 500 €
5 vrk su–pe hinta 500 €
7 vrk pe–pe tai su-su hinta 700 €

30.5.–16.8. luotsitupa on Isonkarin 
lammaspaimenten käytössä. Saarella 
laiduntaa kesäisin lauma lampaita, joiden 
hyvinvoinnista lammaspaimenet omalla 
panoksellaan vastaavat. Paimeneksi 
voi tulla yksin, kaksin tai maks. neljän 
henkilön porukalla. Lammaspaimenviikon 
hinta on 600 € + meno-paluukuljetus 
50 €/hlö. Lammaspaimenviikkojen 
varaus alkaa tammikuussa.

Lisätietoa ja varaukset: info@isokari.fi, 
puh. 040 1866 350, www.isokari.fi

Katanpään linnakesaari, Kustavi
Historiallisessa Upseerintalossa kaksi 
huoneistoa, joiden tiloihin voi majoittua 
isompi tai pienempi ryhmä.

Majoituskasarmi, jossa erikokoisia 
huoneita isoista ryhmähuoneista 
kahden hengen makuusoppiin.

Tiedustelut ja varaukset: Merja Siekkinen 
puh. 045 128 3508, info@captainstable.fi, 
www.captainstable.fi, www.katanpaa.fi.

Peterzéns Boathouse
Parattulan Rantatie 16, Kustavi, 
puh. 050 465 3387.

Peterzensin satamassa on yhteensä 14 
Boathousea (maks. 4 henk./Boathouse) joissa 
jokaisessa oma wc, terassi ja merinäköala. 
Boathousin sijainnista riippuen niitä voi varata 
joko aamuaurinko tai ilta-aurinko terassilla. 
Majoitus sis.saunan, aamiaisen ja liinavaat-
teet. Wifi sekä aamiainen ravintolassa.

Uudet hotellitasoiset kaislakattoiset 
Boathouse majat 14 kpl. 
Runkopatjasänky 140 cm, ulosvedettävä sohva, 
lisävuodemahdollisuus lapselle. 
Oma wc,osassa tv ja jääkaappi. Langaton 
netti ulkotiloissa. Ilta-aurinkoiselta terassilta 
näkymä satamaan ja merelle. Sauna ja 
suihku erillisessä rakennuksessa. Lisäksi 
perhemajoitusyksikkö missä suihku ja keittiö.

Tiedustelut ja varaukset: 
peterzens.fi/hotelli 
tai puhelimitse 050 465 3387.

Lomatorpat Oy
Tuomoistentie 170, Taivassalo. 
Puh. 02 879 432, 0400 820 601 
info@lomatorpat.com 
www.lomatorpat.com 
Ajo-ohje: Uudestakaupungista tietä nro 196 
25 km Taivassaloon päin, oikealle Helsinginranta 
(6 km), vasemmalle Tuomoistentie. 
18−35 €/hlö/vrk

Mökki- ja rivitalomajoitusta. Kalastusmatkailijat, 
polttarit, leirikoulut, luokkakokoukset ym. 
Grillit ja uimaranta. Skeittiramppi. Sauna, 
savusauna, lämminvesiallas, kokoontumistilat. 
Majoittuville kalastajille veneitä, vaatteiden 
kuivatus, kalan savustus ja pakastus.

Kiinteistö Oy Lahtivuo
Vinkkilä, Vehmaa. Loma-asuntoja kaikilla 
mukavuuksilla meren ja järven rannalla. 
Majoitushuoneet 2–12 henkilöä.

Lisätiedot, hinnat ja varaukset: 
0400 224 793, lahtivuo@lahtivuo.fi 
www.lahtivuo.fi
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Uudenkaupungin ja 
koko Varsinais-Suomen 
ehdottomiin helmiin 
lukeutuva Gasthaus Pooki on 
tunnettu laadukkaasta, mutta 
rennosta ruoasta ja palvelusta.

Ravintola toimii jyhkeässä 
graniittirakennuksessa, joka 
valmistui pankkikonttoriksi 
vuonna 1911. Näissä tiloissa 
perinteikäs Ravintola Pooki 
on tarjonnut monipuolisia 
palveluitaan kohta 50 vuotta. 
Palveluihin kuuluvat à la carte, 
lounas, pitopöytä, saaristolais-
pöytä, kokouspalvelut, juhlati-
lat, pitopalvelu, persoonallinen 
hotelli, sekä upea kesäterassi 
omalla Kievarillaan, josta 
löytyy upeat keskieurooppa-
laistyyliset oluthuoneet.

Ravintola Pookin 
ruoanlaittofilosofia perustuu 
puhtaisiin makuihin ja selkeisiin 
annoksiin: turhaa prosessointia 

vältetään, tehdään itse mahdol-
lisimman paljon, laadukkaista 
raaka-aineista. Lisäksi koska 
sijainti on lähellä merta, on 
luontevaa että kalaruoat ovat 
ruokalistoillamme näkyvässä 
roolissa. Myös liha ja kasvis-
ruokien ystävät, sekä hyvää 
burgeria metsästävät ilahtuvat 
varmasti sesongin mukaan 
vaihtuvista ruokalistoistamme, 
joiden lisäksi ympäri vuoden on 
tarjolla erilaisia teemoja, jotka 
täydentävät tarjontaamme. 
Myös juotavalista on laadukas ja 
monipuolinen. Intohimonamme 
onkin yhdistää ruoka ja juoma 
täydelliseksi kokonaisuudeksi, 
joten listalta löytyy monipuo-
linen valikoima vaihtoehtoja 
jokaiselle ruoalle. Huomioimme 
myös erillisellä juomalistalla 
kauden raaka-aineet, joista 
valmistamme mielenkiintoisia 
drinkkejä.
Kesäisin Pookin puistomainen 

pihaterassi on ehdoton 
nähtävyys! Huikean miljöön 
kruununa on monipuolinen 
palvelutarjonta, josta löytyy 
varmasti jokaiselle jotakin. 
Laadukas juotavavalikoima, 
upea lounasbuffet, legen-
daarinen saaristolaispöytä 
ja Niilonpojan Kesäkievari 
upeilla oluthuoneilla. Pookista 
löytyy varmasti jokaiselle 
jotakin – Tervetuloa Pookiin kun 
haluatte astetta parempaa!

RENNOSTI ASTETTA PAREMPA A TORIN KULMALLA

Ravintola Pooki 

RAVINTOLA POOKI
Ylinenkatu 21 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 02 8477 100 

pooki@ravintolapooki.fi 
www.ravintolapooki.fi

AVOINNA
Ympäri vuoden aamusta iltaan 

ma–pe 11– la–su 12–

WALLILAN KARTANO
Alinenkatu 41 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 044 331 1820

info@wallilankartano.fi 
www.wallilankartano.fi

Upea tilausravintola Wallila 
Ukin parhaalla paikalla. Huikeat 

juhla- ja kokoustilat jopa 150 
henkilölle ympäri vuoden.

RAVINTOLAT, RUOKAPAIKAT JA KAHVILAT
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Golfkentän tuntumassa 
toimivasta ravintolasta 
saat ympäri vuoden arkisin 
vaihtuvan kotiruokalounaan, 
juhlakausien erikoismenut, 
sekä ammattitaitoisia 
tilauspalveluita.

Uudenkaupungin Golfravintola 
& Catering tarjoaa ravintola-
elämyksiä upeissa puitteissa 
golfkentän laidalla, vain 
parin draivin päässä kaupungin 
torilta. Ammattitaitoinen 
henkilökunta 
hoitaa tyylikkäästi 
sekä arki-, että 
juhlatilaisuudet 
ravintolassa 
tai asiakkaan 
omissa tiloissa. 
Käytettävissä 
on kabinettitilat 
kokouksille, tilavat 
saunaosastot naisille ja 
miehille, sekä katettu, lasitettu 
terassi, jolta avautuu idyllinen 
näkymä golfkentän viheriölle.

− Toimintamme lähtökohtana 
on herkullinen ruoka ja 
iloinen palvelu. Raaka-aineiden 
valinnassa panostamme 
aina laatuun ja tuoreuteen, 
ja kasvikset hankimme 
aina lähitiloilta, Tapio Pääkkö 
ravintolasta kertoo.

Osaavat caddiemasterit 
palvelevat golfkentän pelaajia 
aina aamukahdeksasta lähtien. 
Caddiemasterien toimiston 
puolella on myös tarjolla kahvi-

lapalveluita ja pientä suolaista 
ja makeaa purtavaa.

Ravintolan 
maistuvaa lounasta 
tarjoillaan arkisin 
klo 11−15 ympäri 
vuoden. Kesäaikaan 
ravintolan ovet ovat 

avoinna joka päivä 
iltamyöhään asti.

− Valoa tunnetusti 
Suomen kesässä riittää. Meille 
voi siis poiketa iltapalalle kier-
roksen jälkeen tai ihan muuten 
vaan. Kaikki ovat tervetulleita! 

Talviaikaan ravintola on 
avoinna iltaisin ja viikonlop-
puisin, sopimuksen mukaan.

Golfravintola järjestää 
myös vaihtuvia teemapäiviä 
läpi vuoden–lisätietoa löytyy 
osoitteessa www.karilla.fi.

R AVINTOLAELÄMYKSIÄ K AIKILLE UPEISSA PUITTEISSA

Uudenkaupungin 
Golfravintola & Catering  

UUDENKAUPUNGIN 
GOLFRAVINTOLA & CATERING

Välskärintie 2H,  
23500 Uusikaupunki 

Puh. 010 328 9444 
(caddiemaster 02 841 3060) 

golfravintola@karilla.fi

KEITTIÖ AVOINNA
ma–pe 11–15 lounas

Kesäaikaan keittiö 
avoinna iltaan asti, muina 

aikoina tilauksesta.

www.karilla.fi

 AMMATTI- 
TAITOISIA JA 
TARPEISIISI 

RÄÄTÄLÖITÄVIÄ 
CATERING- 
PALVELUITA

RAVINTOLAT, RUOKAPAIKAT JA KAHVILAT
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Kauan kaupungissa 
vaikuttaneet ravintolat 
Kahveli ja Kirsta löytyvät 
molemmat Uudenkaupungin 
aittarannasta.

Ravintola Kahvelin listalta 
löydät pizzat, burgerit 
sekä muita herkullisia à la carte 
-annoksia. Lapsille löytyy omat 
annokset. Lämpimällä ilmalla 
mikään ei voita terassitunnel-
maa ja merellisiä näkymiä.

Seurustelu- ja juomaravintola 
Kirstassa uljas terassi ja 
kylmä olut toivottavat sinut 
tervetulleiksi. Paras sijainti, 
oma venepaikka, paikalliset 
oluet ja herkulliset pizzat 
takaavat viihtymisesi. Elävää 
musiikkia tarjolla kesällä 
ravintoloiden yhteisellä 
terassilla. Molemmat 
ravintolat ovat auki ympäri 
vuoden. Tervetuloa!

KAUPUNGIN SUURIN TERASSI JA HIENOT MERINÄKYMÄT

Ravintola Kahveli ja Kirsta 
RAVINTOLA KAHVELI

Aittaranta 4–6 
Puh. 010 764 5491 

raflaamo.fi/fi/uusikaupunki/
ravintola-kahveli

RAVINTOLA KIRSTA
Aittaranta 4–6 

Puh. 010 764 5490 
raflaamo.fi/fi/ 

uusikaupunki/kirsta

Hotelli Aquariuksen 
alakerrassa toimivassa 
Night Club Reeinassa 
sinua viihdyttävät 
artistit ympäri maan! 
Järjestämme teemabileitä, 
joissa pidetään mahtavia 
kilpailuja ja jaetaan vieläkin 
mahtavampia palkintoja. 

Jos kaipaat kunnon menoa, 
voit tanssia yökerhossa DJ:n 
parhaiden hittien tahdissa. 

Suomirock- ja iskelmäpuolella 
on taas tarjolla kovan luokan 
suomikaraokea. Yökerhossam-
me on iso aurinkoinen terassi, 
josta avautuvat upeat 
näkymät merelle.

Ajankohtaiset tiedot 
Reeinan artisteista ja tapah-
tumista löydät Facebook-
sivuiltamme osoitteesta 
facebook.com/nightclubreeina. 
Tervetuloa viihtymään 
kanssamme!

LAATUVIIHDETTÄ JA VAUHDIKASTA YÖELÄMÄÄ

Night Club Reeina 

NIGHT CLUB REEINA
Kullervontie 11B 

23500 Uusikaupunki 
 045 185 8650 

randevuband@gmail.com

AVOINNA
pe–la 23–04.30

YÖKERHO, 
TEEMABILEITÄ 

JA SUOMI- 
KARAOKEA!

RAVINTOLAT, RUOKAPAIKAT JA KAHVILAT
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Hetki aikaa itselle tai ystäville. 
Tuoreen sämpylän tuoksua ja 
vasta keitetyn kahvin kutsuvia 
kiehkuroita. Cafe Aitta saa 
asiakkaansa nauttimaan 
elämästä kupposen äärellä.

Kaupunginlahden 
rannalla sijaitseva kodikas 
Cafe Aitta tarjoaa perinteisten 
kahvilaherkkujen lisäksi 
tuoretta aamiaista ja raikkaan 
salaattibaarin sekä maittavaa 
kotiruokaa arkilounaalla. 

Kun haluat nauttia 

kiireettömästä aamuhetkestä, 
istahda kahvilan runsaalle 
aamiaiselle. Monipuolinen 
aamiaisbuffet aloittaa 
päivän onnistuneesti.

Cafe Aitta ilahduttaa 
kulkijaa kauniissa rantamai-
semassa keskellä Aittarantaa. 
Saavu helposti veneellä, 
autolla tai kävellen viihtymään 
kahvilassa. Kesäisin ehdit 
nauttia kahvilan antimista 
pitempään, sillä Cafe Aitta 
palvelee iltaan saakka, kunnes 
saariston ilta tummenee. 

RANTAK AHVILA K AIKILLA HERKUILLA

Cafe Aitta   
CAFE AITTA

Aittaranta 2, Hotelli 
Aittarannan yhteydessä 

Puh. 044 9821720 
info@hotelliaittaranta.fi

Aamiainen ma–pe 
klo 7–10, la–su klo 8–11

Lounas noutopöydästä 
arkisin klo 11–15

www.cafeaitta.fi

Ravintolat, 
ruokapaikat ja 

kahvilat
RAVINTOLAT

Bar 88
Saarnitie 2, puh. 045 1858 650. 
Bar 88 on monipuolinen peli- ja viihderavintola 
entisen Haka Pubin tiloissa, Hakametsässä. 
Meillä voi seurata erilaisia urheiluohjelmia 
screeniltä tai pelata biljardia, pelikoneita tai 
erilaisia lautapelejä. Ruokalistamme on moni-
puolinen pienestä suureempaankin nälkään. 
Elävää musiikkia, karaokea, bingo ja tietovisa. 
Maanantaisin suljettu, ti–su palvelemme 02:een!

Bar m'UKI
Koulukatu 2, Uusikaupunki, puh. 040 2422933. 
Halusitpa istahtaa kupilliselle kahvia, 
lukemaan päivän lehdet, tulla illalla pelaamaan 
biljardia tai heittämään Datrzia, seuraamaan 
urheilua, Bar m'UKI on oikea paikka. Meiltä 
kaupungin suurimpia juoma valikoimia sekä 
parhaat pannupizzat. Viikonloppuisin on 
tarjolla vaihtuvia live artisteja ja bändejä. 
Tapahtumamme löydät Facebookista. Barmuki.fi

Bistro Bay
Aittaranta 10. puh. 044 770 8888 
bistrobay@bistrobay.fi  Olohuone, nautiskelu- ja 
seurustelupaikka ihan kaikille. Muuttuva 
ruokalista, laaja juomavalikoima, hyvää fiilistä ja 
huikea palvelu. Nähdään! 
www.bistrobay.fi

  

Captain’s Makasiini
Aittaranta 12, puh. 02 841 3600. 
info@captainsmakasiini.fi 
Upean kaupunginlahden rannalla, uudistunut 
ruoka ravintola, meillä myös uusi kokkabaari 
jossa Live musiikkia tarjolla! Iso lasitettu terassi. 
Palvelemme teitä aina äitienpäivästä syyskuun 
puoleen väliin asti. 
www.captainsmakasiini.fi

Gasthaus Pooki ja Juhla Pooki
Ylinenkatu 21, puh. 02 847 7100. 
pooki@ravintolapooki.fi 
Monipuolinen ja rento ruokatarjonta upeassa 
100-vuotiaassa kiinteistössä. Laadukkaisiin 
raaka-aineisiin panostava keittiö. A la carte, 
buffetlounas, saaristolaispöytä, kokous- ja 
juhlatilat, täyden palvelun pitopalvelu, 
hotelli ja viihtyisä puistomainen kesäterassi. 
Sisäpihan liiterissä ”Salakapakka”. Avoinna 
ympäri vuoden. www.ravintolapooki.fi
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Hotelli Aittaranta/Cafe Aitta
Aittaranta 2, puh. 044 982 1720. 
info@hotelliaittaranta.fi 
Kahvila Kaupunginlahden rannalla. Aamiainen 
ma–pe klo 7–10, la–su klo 8–11. Lounas arkisin 
klo 11–15 noutopöydästä. www.cafeaitta.f

 

Hotelli Aquariuksen ravintolat
Kullervontie 11 B, puh. 02 8413 123. Tanssia, 
nimekkäitä esiintyjiä ympäri vuoden. Ravintola 
Meritähti, ruokaravintola Castello. 
Night Club Reeina. Keilahalli. 
www.hotelliaquarius.fi

Hotelli Lännentien ravintolat
Levysepänkatu 1, puh. 044 7533835. 
info@lannentie.fi 
Ravintola ja café Länkkäri. Hotelliaamiainen 
arkisin klo 6.30–9.30 ja la–su 7.30–10. Lounas 
arkisin klo 11–15 ja a´la carte ma–la 12–21.30. 
Kesäterassit, kokoustilat, tilaussauna ja 
juhlapalvelut. Hotellimajoitusta. 
 www.lannentie.fi

Kahvila-ravintola Vihreä valo/Tepen Tupa
Erkontie 8, Lokalahti, puh. 02 872 869, 044 551 
0876. teija.vuorinen@vihreavalo.fi 
Arkisin lounasruokaa, pizza-uuni, pito-
palvelu, juhlatila. www.vihreavalo.fi

Makasiini Ravintola 1617
Aittaranta 8, puh. 02 8413 124. ravintola@1617.fi 
Viihtyisä ruoka- ja seurusteluravintola Kaupun-
ginlahden rannalla. Venepaikkoja asiakkaille. 
Kesäterassi. Ajoittain ohjelmallisia iltoja. 
www.1617.fi

Night Club Reeina Ay
Kullervontie 11 B, puh. 045 1858650, 
randevuband@gmail.com 
Yökerhoravintola samassa rakennuksessa 
Hotelli Aquariuksen kanssa. Avoinna pe 
ja la klo 23–04.30. Artisteja, karaokea, 
teemabileitä ja kilpailuja.

Ravintola Kahveli
Aittaranta 4–6, puh.010 764 5491. 
kirsta.kahveli@sok.fi 
Kaupunginlahden rannalla. Oma laituri, vene-
paikkoja asiakkaille. Katettu, osittain lämmitetty 
kesäterassi. lämmitetty. Ilmainen WLAN-yhteys 
asiakkaille. S-etukortti. 
raflaamo.fi/fi/uusikaupunki/ravintola-kahveli

Ravintola Kirsta
Aittaranta 4–6, puh. 010 764 5490. Kaupungin 
suurin kesäterassi Kaupunginlahden rannalla. 
S-etukortti. raflaamo.fi/fi/uusikaupunki/kirsta

Ravintola Pyhämaan Pirtti
Pyhämaanraitti 35, Pyhämaa, puh. 02 873 100, 
050 537 9860. aaltoleena@outlook.com 
Rento ruoka- ja seurusteluravintola. Arkisin 
lounasruokaa, pizzaa ym. Sunnuntaisin suosittu 
Saaristolaispöytä. Tammi–helmikuussa suljettu. 
Ravintolamme toimii myös tilausravintolana. 
Lisäksi majatalossa tilaussauna sekä kokous- ja 
juhlatilat (maks. 30 henkilöä). Kesäterassi. 
www.pyhamaanpirtti.fi

Turkkilainen Keittiö
Ylinenkatu 16, puh. 044 747 7400. 
info@turkkilainenkeittio.fi 
Avoinna ma–pe klo 10–22, la–su 11–22. 
Lounas ma–pe 10–15, la–su 12–18. 
Aidot turkkilaiset ruukku- ja grilliruoat. 
www.turkkilainenkeittio.fi

Uudenkaupungin golfravintola & Catering
Välskärintie 2 H, ravintola 050 571 8803, 
myyntipalvelu 040 526 3116, (caddiemaster 02 
841 3060) golfravintola@karilla.fi 
Lounas arkisin klo 11–15 läpi vuoden. Kesällä 
avoinna joka päivä aamusta iltamyöhään. Muina 
aikoina tilauksesta. Meillä järjestät myös juhlat, 
kokoukset ja saunaillat. Vaihtelevia teemapäiviä. 
www.karilla.fi

 

MUUT RUOKAPAIKAT

Eka Kebab Pizzeria
Linja-autoasema (torin laidalla), 
puh. 02 844 1188. 
Avoinna ma–pe klo 10.30–22, la–su 
11.30–22. Joka päivä lounasbuffet 10 €, 
sis. 0,4 l juoma ja kotiinkuljetus 2,50 €.
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Kotipizza
Linja-autoasema, puh. 02 462 8180. 
fi00199@kotipizza.fi 
Meiltä herkulliset pizzat ja salaatit. Avoinna 
ma–la klo 11–22, su klo 12–21. Lounas 
arkisin klo 11–14. www.kotipizza.fi

Tura-Kebab Pizzeria
Liljalaaksonkatu 3, puh. 02 8422800 Avoinna 
ma–pe klo 11–22, la–su klo 12–22. Lounastarjous 
arkisin klo 11–15 kebabit nrot 1–9 ja pizzat nrot 
1–16 hinta 7,50 € ja sis. juoman 8,50–9,50 €. Myös 
kotiinkuljetus. 
www.turakebab.com

KESÄRAVINTOLAT

Pakkahuoneen terassi
Pakkahuoneentori 1. Avoinna 
10.5.–31.8. joka päivä. Terassilta suositut 
lankkupizzat ja muut terassiruoat.

Purjehdusseuran Paviljonki
Pietarinkarin saaressa, puh. 050 575 6060, 
uginpaviljonki@gmail.com 
Ravintola soveltuu isoillekin ryhmille, juhlat, 
kokoukset, häät (120 henkilöä). Ilmaiset vene-
paikat, tilaussauna. Katso aukiolot ja lisätiedot: 
www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi

Isonkarin kasarmiravintola (saaressa)
Aamiainen, lounas tai vaikka juhlapäiväl-
linen Isossakarissa – onnistuu! Isonkari 
kasarmiravintola palvelee risteilymatkustajia, 
saaren kesähotellissa majoittuvia ja tänä 
kesänä myös veneilijöitä. Ravintola on avoinna 
alku- ja loppukesästä ennakkovarausten ja 
kysynnän mukaan, heinäkuussa päivittäin. 
Lisätietoa: www.isokari.fi, ryhmävaraukset 
ja tiedustelut puh. 0440 998 299.

Peterzens saaristoravintola
Parattulan rantatie 16, Kustavi, 
puh. 050 4643387. Avoinna 26.4.–1.9. 
Kaislakattoinen aurinkoterassi laiturilla. Silmää 
hivelevät maisemat eläväiseen satamaan. 
Herkullinen Buffetpöytä klo 12–18.00 ja a la carte 
21.00 asti. Paljon ohjelmaa ja elävää musiikkia 
koko kauden. Kansainvälinen tunnelma. 
Katso ohjelmat: peterzens.fi/ohjelmat.

KAHVILAT JA LOUNASKAHVILAT

Askondi Oy leipomo-konditori
Alinenkatu 27, puh. 02 841 6450. 
Avoinna ma–pe klo 8–17, la klo 9–13. 
www.askondi.fi

Café Frans
Alinenkatu 23, puh. 044 240 
9098,nikulantaina@gmail.com 
Kodikas kahvila keskustan vanhassa puutalossa.

Maistuvat suolaiset ja makeat herkut, vali-
koimissamme olemme huomioineet myös 
erityisruokavaliot. Meiltä löytyvät myös kaikki 
Uudenkaupungin Vanhat Talot -tuotteet!

Lounas-Kahvila Rosamunda
Koulukatu 5, puh. 02 842 4833, 0400 857 123. 
Torin laidalla. 
Lounas ma–la klo 11–15. Tilauksesta 
kakkuja ja ruokia kotiin. Myynnissä oman 
keittiön Saaristolaislimppua, herkullista 
Ugin marenkia ja Esa Kankaan lisäaineetonta 
ruishapankorppua Yläneeltä. Avoinna ark. 
klo 8–17, la klo 8–15. www.rosamunda.net

Saga´s Café Oy
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Puh. 040 7166400. 
taitel59 @gmail.com 
Koiraystävällinen kahvila kaupungin 
keskustassa. Ma suljettu. Avoinna ti–su.

Teboil Uusikaupunki
Ylinenkatu 6, puh. 02 842 6000. 
Avoinna ark. klo 5.30–20, la 8–16, su 9–16. 
www.tbuki.fi

Uimahallin kahvio
Koulupolku 5, puh. 050 420 5203. 
Kesätauko 20.6.–19.8.

Ukin Pullapirjot
Koulukatu 13 A, puh. 02 847 7400. 
Leipomo samassa rakennuksessa. 
Avoinna ma–pe klo 6.15–16.00. 
www.pullapirjot.com

KESÄKAHVILAT

Pakkahuoneen vierassataman kahvila
Pakkahuoneentori 2, puh. 044 712 3500. 
Iltatorit. Avoinna 12.4.–6.10. joka päivä.

Kotileipomo Taina Vuorio/
Kahvila kuppi & Tassi
Kettelintie 137, Pyhämaa puh. 0400 717 157, 
vuorio.taina@gmail.com 
Samassa yhteydessä kotieläinpiha. 
Pitopalvelua. Avoinna kesä–elokuussa 
ma–la klo 9–17 ja su klo 12–17. Toukokuussa 
viikonloppuisin. www.tainavuorio.fi

Kesäkahvila Riskilä
Isokari (saaressa). Kylmiä juomia, kuumaa 
kahvia, jätskiä ja matkamuistoja. Isonkarin 
paras terassi on avoinna alku- ja loppukesästä 
risteilyjen ja –retkien sekä kysynnän mukaan 
ja heinäkuussa joka päivä, säävarauksella. 
Keskikesällä aukioloajat ovat noin klo 9–19. 
Lisätietoja ja mahd. muutokset aukioloajoissa 
p. 0440 998 299. Tuhdimpaa evästä saatavana 
myös Isonkarin kasarmiravintolasta.
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KOKOUS- JA JUHLAPAIKKOJA, 
TILAUSRAVINTOLOITA

Kartanon Karkuri Oy
Karsluodontie 14, Uusikaupunki. 
Puh. 044 091 1980. tuula@kartanonkarkuri.fi. 
Juhla-, kokous-, sauna- ja elämystilat idyllisessä 
1800-luvun kivirakennuksessa. Tiloissamme 
vietät upeat ja unohtumattomat häät, 
syntymäpäivät tai vaikka sukujuhlat. Hienot 
puitteet myös koulutuksiin, kokouksiin ja 
asiakastilaisuuksiin. Tilat soveltuvat jopa n. 160 
henkilölle, ei anniskeluoikeuksia. 
Saunatilat löytyvät sekä merenrannasta että 
luonnosta katajien keskeltä. Keskellä luontoa 
elämyksellinen ja ihastuttava 20–25 hengen 
grillikota, 12–15 hengen kotasauna, palju 
ja pukuhuoneena toimii tynnyrin mallinen 
rakennus. Kotasaunan läheisyydestä löytyy 
myös laavu. Rantasaunan tilat sopivat 
parhaiten 4–10 hengelle. Elämyspalveluina mm. 
hyvinvointiluontopolku, paintball sekä hauskat 
”maalaisolympialaiset”. www.kartanonkarkuri.fi

MeriKoivula
Koivulantie 198, Lokalahti, 
Pitkäluoto, puh. 0440 872 875. 
info@merikoivula.fi Kaksi juhlatilaa 
ja saunatilat vuokrattavissa erilaisiin 
tilaisuuksiin. Yrityksille kokoukset, 
virkistystilaisuudet, illanvietot ym. 
Ryhmille polttarit, häät, muut juhlat 
ym. Aktiviteetit: kalastus, veneily, lasten 
leikkikenttä, tennis, lentopallokenttä, 
jalkapallokenttä yms. Etäisyys keskustasta 
n. 16 km. www.merikoivula.fi

Nopperlan Kartano
Nopperlantie 1, Lokalahti, puh. 040 595 9581. 
Edustustilaisuudet, yritysten tapahtumat, 
perhejuhlat, TYHY-päivät, kokoukset, polttarit 
ym. Tarjolla useita korkeatasoisia tiloja 
käytön ja henkilömäärän mukaan mm. uusi 
tunnelmallinen Juhlanavetta. Saunatilat, 
kylpyhulju. Audiovisuaaliset mahdollisuudet. 
Tilausravintola. Elämyspalvelut. Rantasauna. 
www.nopperla.fi

Tilausravintola Pryki
Vakka-Suomenkatu 19, Uusikaupunki, puh.050 
560 3266, info@pryki.fi Asiakaspaikkoja jopa 
190 hengelle Ruokolanjärven rannalla sijaitseva 
tunnelmallinen juhlatila, Uudenkaupungin 
keskustassa. Ei anniskeluoikeuksia. www.pryki.fi

Uudenkaupungin Työväentalo
Ylinenkatu 12, Uusikaupunki. Edustava juhla-
sali, kokous- ja kahviotilat, sijainti kaupungin 
keskustassa. Tarjoilukeittiö. Tilat noin 300 
henkilölle. Soveltuu erinomaisesti perhejuhliin, 
tansseihin, näyttely- ja myyntitapahtumiin, 
teatteri- ja musiikkiesityksiin sekä kokouksien 
pitopaikaksi. Vuokrattavissa myös pienempiä 
kokoustiloja. Tiedustelut, varaukset ja esittely 
puh. 044 511 5119/Pirjo Pesola. 
Lisätietoja: uusikaupunki.sdp.fi

Ystävyystalo
Orivontie 10, Uusikaupunki. Suomi-Venäjä 
Seuran Uudenkaupungin osasto ry. järjestää 
Ystävyystalossa kansojenvälistä ystävyystoimin-
taa. Lisätietoa puheenjohtaja Lasse Myllyseltä 

Maittava 
kotiruokalounas

koko perheelle ma-la klo 11–15

★   Oman keittiön 
Saaristolaislimppu

★  Kankaan lisäaineettomat 
Hapankorput

★  Maankuulu 
U:gin Marenki

Koulukatu 5, Uki 
P. 02 842 4833
Av. ark. 8-17, la 8-15

Tervetuloa!

Nappaa mukaasi myös  
mökkituliaiset!

Palvelemme teitä kesällä.

Tervetuloa 
Captain’s Makasiiniin

Aittaranta 12 • p. 02 8413 600
info@captainsmakasiini.fi
captainsmakasiini.fi
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puh. 040 584 0456 tai sihteeri Pertti Haveriselta 
puh. 040 5845765. Taloa vuokrataan juhla- ja 
kokoustilaisuuksiin. Talossa on hyvä keittiö ja 
kokous- juhlatilat noin 100 henkilölle. Rauhal-
linen sijainti ja iso pysäköintialue. Varaukset ja 
tiedustelut Irmeli Kangas puh. 050 593 5940.

Wallilan kartano
Alinenkatu 41, puh. 044 331 1820. 
info@wallilankartano.fi 
Upea tilausravintola, kaupungin keskustassa. 
Huikeat juhla- ja kokoustilat jopa 150 henkilölle 
ympäri vuoden. www.wallilankartano.fi

Vasikmaan Kalastajatila (saaressa)
Jouko Aalto, Vaakuan Vasikkamaa 60, 
puh. 0400 717 450. vasikmaa@gmail.com. 
Tilauksesta Uudenkaupungin saaristossa 
idyllisellä kalastajatilalla ruokailut, sau-
na ja palju sekä kuljetukset.

M/S Kerttu
Risteily Kertulla on omaperäinen ja helppo 
tapa pitää kokous, juhlat tai juhlien etkot! 
Kerttu miehistöineen on varattavissa 
yksityistilaisuuksiin koko avovesikauden ajan, 
jäiden lähdöstä joulukuun alkuun. Aluksella on 
keskuslämmitys, vesivessat ja muu varustus 
mukavaan matkantekoon. Hyvä äänentoisto: 
musiikki laivan kaiutinjärjestelmään 
bluetoothilla esim. omasta Spotifysta, ja 
mikrofoni ja sen äänentoisto erikseen puheita 
varten. Ohjelmapalvelut sovittavissa, esim. 
juonnettu tietokilpailu, merimerkkibongaus, 

pieni bändi yms. Ruokapalvelut Kertun 
yhteistyökumppaniverkoston kautta, aluksella 
täydet anniskeluoikeudet.

Matkalle mukaan pääsee maks. 
100 henkilöä, ruokatarjoilun sisältäville 
risteilyille maks. 30–50 henkilöä. Lisätietoa: 
www.mskerttu.fi, puh. 040 1866 350

Isokari (majakkasaari)
Isokari tarjoaa hienot puitteet asiakastilaisuuk-
siin, kokouksiin ja juhliin. Olo on kuin maailman 
laidalla, mutta 4G-yhteydet pitävät halukkaat 
kiinni maailman menossa. Kokoustiloistamme 
löytyy wifi ja projektori. Unohtumaton hääpäivä 
tai syntymäpäivät on nekin helppo pitää saares-
sa: Kerrankin on aikaa olla yhdessä, ja tarvitse-
manne ruoka- ja ohjelmapalvelut räätälöidään 
toiveidenne mukaan. Isostakarista löytyy 
hotellitasoista majoitustilaa maks. 12 henkilölle.

Yhdessäolo ainutlaatuisissa merimaisemissa ja 
vierailu majakassa riittävät tekemiseksi monelle, 
mutta järjestämme myös monipuolista ohjel-
maa: saarisuunnistusta, pihapelejä, paljasjal-
kakävelyä, linturallin, rentoutushetken kalliolla 
tai vaikka hyljesafarin. Juhla- ja kokoustilamme 
ovat Majakan vahtihuone (6 henkilölle), Majak-
kamestarin talon sali (14 henkilölle) sekä ka-
sarmiravintolan sali (40 henkilölle). Kuljetukset 
saareen taksiveneellä (maks. 12 henkilön ryh-
mät) ja/tai matkustaja-alus M/S Kertulla (yli 12 
henkilön ryhmät) tai asiakkaan omalla veneellä. 
Lisätietoa: www.isokari.fi, puh. 040 1866 350.
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Tärkeitä palveluita 
– hyvä tietää

APTEEKIT

Uudenkaupungin I Apteekki
Alinenkatu 28, puh. 02 842 6200. 
uginvanha@apteekit.net 
Avoinna: ma–pe klo 8.30–18, la klo 9–15. 
Parittomina viikkoina sunnuntaisin ja pyhäpäi-
visin klo 11–15. www.uginvanhaapteekki.fi

Uudenkaupungin Uusi Apteekki
Vakka-Suomenkatu 18, puh. 02 842 6100. 
Avoinna: ma–pe klo 8.30–20 ja la klo 9–16. 
Parillisina viikkoina myös sunnuntaisin ja 
pyhäpäivisin klo 11–15. www.uginuusiapteekki.fi

Pyhärannan palvelupiste, Sale
Paja mäentie 3, Pyhäranta, puh. 02 8330760 
Avoinna ma–pe klo 9–20, la klo 
9–18 ja su klo 11–16.

Kalannin sivuapteekki
Pankkitie 3, Kalanti, puh. 02 874 102. 
kalannin.sivuapteekki@apteekit.net 
Avoinna ma–pe klo 9–16.30.

ASUNNON- JA 
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIÄ

Kiinteistövälitys Kari Toivonen Oy
Oinaankuja 1, Uusikaupunki. Puh. 0400 502 700, 
toimisto@kiinteistovalityskaritoivonen.fi 
Hyvää paikallistuntemusta ja osaavaa 
välittämistä vuosien kokemuksella. 
www.kiinteistovalityskaritoivonen.fi

Lounaisrannikon OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Palveluverkosto: Uusikaupunki, Rantakatu 27 
puh. 010 253 9807, Laitila, Keskuskatu 20 puh. 
044 280 9096, Masku, Keskuskaari 5 puh. 040 571 
5727, Taivassalo, Kustavi, Lokalahti, puh. 040 571 
5727. Ammattitaitoista kiinteistönvälityspalvelua 
alueen suurimmalta välitysliikkeeltä. Meiltä 
myös arvioinnit ja vuokravälityspalvelut. 
www.op-koti.fi

RE/MAX OmaanKotiin
Viilarinkatu 5, 2. krs, Turku. Salla Kaarakainen, 
kiinteistönvälittäjä, LKV, VN Puh. 044 026 2590, 
salla.kaarakainen@remax.fi Hyvän paikallis-
tuntemuksen omaava uusikaupunkilainen 
LKV-tutkinnon suorittanut varanotaari hoitaa 
vaativatkin välitystehtävät tehokkaasti ja 
ammattitaitoisesti. Meiltä saat yksilöllisen 
kodinmyyntisuunnitelman, laadukkaat kuvat 
nettiin, tyylikkäät esitteet, maailmanlaajuisen 
näkyvyyden sekä erinomaisen palvelun.

Ei ole sama, kuka myy arvokkainta omaisuuttasi. 
Välittäjällä on väliä! www.remax-omaankotiin.fi

Vakka-Suomen Kiinteistöspesialisti Oy
Alinenkatu 22, puh. 050 3508343, 
info@kiinteistospesialisti.fi 
Täyden palvelun ammattitaitoista kiinteistön-
välityspalvelua. Kunnia-asiamme on turvata 
ostajan ja myyjän tyytyväisyys elämän tärkeim-
mässä kaupassa. 
www.kiinteistospesialisti.fi

Asunnonvälityksen nettipäivystäjät 
www.etuovi.com, www.oikotie.fi

AUTOKORJAAMO, HUOLTO, 
MYYNTI JA VARAOSAT

Huolto Rengas Laiho (Neste)
Autotehtaankatu 9, puh. 02 842 4500. Huolto, 
kaasut, Euromaster-rengasmyyntipiste. Pika-
pesu. AD autokorjaamo. Plussakortti. Avoinna: 
ma–pe klo 7–17, la klo 8–14. www.nesteuki.fi

Kanervan Autoliike Ky
Kumputie 1, puh. 02 841 2556/AD Autokorjaamo, 
varaosat. Avoinna korjaamo ma–pe klo 8–16, 
varaosat ma–pe klo 8–17. Lomalla 8.–19.7.2019.

KS-Autohuoltokorjaamo Tmi
Timo Koskensalo, Peteksentie 348. 
23660 Kalanti as, puh. 040 354 7098, 
posti@ks-autohuoltokorjaamo.fi 
Auton huollot ja korjaukset. Avoinna ma–pe klo 
8.30–12 ja 13–17. 
www.ks-autohuoltokorjaamo.fi

Teboil Uusikaupunki
Täyden palvelun Autoasi-autokorjaamo. 
Ylinenkatu 6, puh. 02 842 6000. Avoinna 
arkisin klo 5.30–20, la 8–16, su 9–16. 
Varaosat, akut, renkaat, tarvikkeet. 
Pikapesu, polttonesteet, voiteluaineet, 
nestekaasut. Hinauspalvelu. www.tbuki.fi

Vakka-Suomen Varaosakeskus Oy
Ketunkalliontie 3, puh. 02 846 6300, 
myynti@varaosakeskus.net. Avoinna: ma−pe 
8−17, la 9−13. Auton ja traktorien varaosat, työ-
kalut, työvaatteet, öljyt, suodattimet, suojaimet, 
kiinnitystarvikkeet, akut, hydrauliikka. IKH ja AD. 
www.varaosakeskus.net

AUTOVUOKRAUS JA -MYYNTI

Auto-Jusa
Sorvarintie 4 B, puh. 02 841 8700, 
0400 468 558, info@autojusa.fi 
Vuokrattavana myös paketti- ja henkilöautoja. 
www.nettiauto.com/yritys/autojusa
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LÄÄKÄRI JA MUUT SAI-
RAANHOITOPALVELUT 

LABORATORIO 

KUVANTAMINEN 

FYSIOTERAPIA 

TYÖTERVEYSHUOLTO 

AJANVARAUS 
 
Yksityisasiakkaat 010 414 00 
Työterveysasiakkaat 010 414 0666  
Verkossa mehilainen.fi 
 
MEHILÄINEN UUSIKAUPUNKI 
Koulukatu 1, 23500 Uusikaupunki 

HUIPPU-
TARJOUS!
Nyt 4 kk lehdet

Soita numeroon
02 842 6313 
– saat tilauksesi alkamaan 
haluamastasi ajankohdasta

55€VAIN
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ELOKUVATEATTERI

Kuvala
Alinenkatu 16, puh. 0400 821 752. Kuvala 
on digitaalinen ja nykyaikainen ensi-iltaelo-
kuvateatteri. Noin 70 paikkaa. Lisätietoja 
ja ohjelmisto: www.kuvatahti.fi

ELÄINLÄÄKÄRI

Evidensia Kalanti
Yrittäjäntie 1, Kalanti. Puh. 020 1800790. Pien-
eläinlääkäriasema. Tallikäynneillä hoidetaan 
myös hevosia. Avoinna ma–to klo 8–18, 
pe klo 8–16. www.evidensia.fi

ENSIAPU, HÄTÄNUMEROT 
JA LÄÄKÄRI

Yleinen hätänumero 112

Ambulanssi, palokunta, poliisi 112

Poliisipäivystys 029 541 7300 
(ma–to klo 8.–16.15)

Ensiapupoliklinikka 02 314 1111

TYKS Vakka-Suomen sairaala
Terveystie 2, 02 314 1000

Terveysasemien ajanvarausnumerot
Puhelut ohjautuvat vastaajaan. Jätä asiastasi 
lyhyt viesti, nimesi ja puhelinnumerosi. Kaikki 
puhelut käsitellään ja soitetaan takaisin 
saman päivän aikana. Puhelinnumerot 
ovat käytössä arkisin klo 8–15.

Uudenkaupungin (myös Kalanti) 
pääterveysasema, Terveystie 4 
puh. 02 8451 2400.

Vehmaan (Margareetantie 15), Taivassalon 
(Apulanpolku 1) ja Kustavin (Kaljaasikuja 
4) terveysasemat puh. 02 8451 2401.

Pyhärannan terveysasema, Retkentie 6, 
puh. 02 8451 2403.

Mielenterveys- ja päihdeasiat, Terveystie 4, 
puh. 02 8451 2700.

Fysioterapia / apuvälinelainaamo, 
Terveystie 4, puh. 02 8451 2402.

Laboratoriovastaukset ja reseptit, klo 13 – 15 
välisenä aikana puh. 02 8451 2500.

Yhteispäivystys, Terveystie 2, 
joka päivä klo 08–22 puh. 02 313 8800

Yöpäivystys, Savitehtaankatu 1, 20520 Turku 
Yöaikana klo 22– 8 Tyks T-sairaala, 
puh. 02 313 8800.

Mehiläinen Oy
Koulukatu 1, Uusikaupunki. Puh. 010 414 00. 
Lääkäripalvelut, muut sairaanhoidon palvelut, 
laboratorio, kuvantaminen, fysioterapia ja työ-
terveyshuolto. Avoinna ma–to 8–18 ja pe 8–16. 

Ajanvaraus puhelimitse yksityis- 
asiakkaat 10 41400, työterveysasiakkaat 
010 414 0666 tai verkkoajanvarauksen 
kautta: www.mehiläinen.fi

HAUTAUSTOIMISTO

Siivosen Hautaustoimisto ja Kukkapirtti
Alinenkatu 9, puh. 0440 702 110. 
kukkapirtti@siivosenkukkapirtti.fi. 
Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut. 
Laadukkaat kukat iloon ja suruun. 
www.siivosenkukkapirtti.fi

HEVOS- JA PONIAJELUT, HEVOSTALLI

Lounais-Suomen kuljetus S. Nurminen
Kaivoistentie 67, Vinkkilä. Puh. 044 515 0279. 
sami.nurminen@luukku.com 
Hevoskyydit.

Wasaborgin talli
Lokalahdentie 200, puh. 044 585 9234. 
wasaborgin.talli@luukku.com. 
Ratsastustunteja, karsinapaikkojen vuokrausta, 
ratsastusleirit kesällä, talutusratsastusta ja 
kärryajelua tapahtumiin, ponisynttärit, polttarit 
ym. Käytössä uusi maneesi, kaksi kenttää 
ja maastoesterata. Maksuvälineenä käyvät 
Smartum-liikunta- ja -kulttuurisetelit, Tyky-kun-
tosetelit, Edenredin mobiilimaksu sekä E-passi. 
SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu. 
www.wasaborgintalli.fi

HUOLTOASEMAT, 
TANKKAUSPISTEET, LÄMMITYSÖLJYT

Huolto Rengas Laiho (Neste)
Autotehtaankatu 9, puh. 02 842 4500. Huolto, 
kaasut, Euromaster-rengasmyyntipiste. 
Pikapesu. Plussakortti. Avoinna: ma–pe klo 
7–17, la klo 8–14. www.nesteuki.fi

ST 1 Uusikaupunki
Betorantie 2. Lämmitysöljyt 
edullisesti puh. 040 419 6678.

Teboil Uusikaupunki
Ylinenkatu 6, puh. 02 842 6000. Varaosat, akut, 
renkaat, tarvikkeet. Pikapesu, polttonesteet, 
voiteluaineet, nestekaasut, veikkaus. 
www.tbuki.fi

INTERNET
Uudenkaupungin kotisivu: uusikaupunki.fi 
Uudenkaupungin matkailu: visituusikaupunki.fi 
Uudenkaupungin kaupungin sosiaalisen 
median kanavat: uki.fi/some

Internet asiakkaille:
- Matkailutoimisto ja Yhteispalvelupiste Passari, 
Rauhankatu 10, asiakaskone ja WLAN-verkko. 
- Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, 
asiakaskoneita ja langaton WLAN-verkko.
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- Pakkahuoneen vierassatama, 
Pakkahuoneentori 2, asiakaskone ja langaton 
WLAN-verkko. 
- Hotelli Aquarius, Kullervontie 11 B, asiakaskone 
ja langaton WLAN-verkko. 
- Hotelli Lännentie, Levysepänkatu 1. 
- Gasthaus Pooki, Ylinenkatu 21, langaton 
WLAN-verkko. 
- Ravintola Kahveli ja Kirsta, Aittaranta 4–6, 
WLAN-verkko. 
- Kalannin kirjasto, Pankkitie 2, asiakaskone ja 
langaton WLAN-verkko. 
- Santtiorannan leirintäalue, Kalalokkikuja 14. 
WLAN-verkko

ISÄNNÖINTIPALVELUT

Lounaisrannikon OP – Isännöinti Oy
Uusikaupunki, Rantakatu 27 puh. 010 253 9904 
Laitila Keskuskatu 20 puh. 010 253 9986 
ISA-auktorisoitu isännöintiyritys. 
Laatua 40 vuoden kokemuksella.

KAIVUUTYÖT

Tmi Tapio Puonti
Kudilankuja 6, Kalanti, 
puh. 0400 822 816, tapio.puonti@kudila.fi.

KIERRÄTYSKESKUS

Kierrätyskeskus ja Aktivointikeskus Puusti
Liljalaaksonkatu 10, puh. 02 841 2844. 
Käytetyn tavaran myynti ja välitys. 
Pienimuotoiset korjaustyöt. 
Avoinna: ma 9–16, ti–to klo 9–15, pe 9–13. 
Samassa rakennuksessa toimivat myös 
kuntouttava ryhmätoiminta Puustin tupa, 
työpaja Väiski sekä Moniosaajat –yhdistys. 
uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/
asuminen/jatehuoltopalvelut/kierratyskeskus

KIRJASTOT

Uudenkaupungin kirjasto
Alinenkatu 34. Puh. 044 700 5382. 
kirjasto@uusikaupunki.fi 
Internet ja wlan-verkko. Kirjasto avoinna: ma–pe 
klo 10–19, la klo 10–14 ja aattoina klo 10–17. 
(heinäkuussa lauantaisin suljettu). 
uusikaupunki.fi/kirjasto, vaskikirjasto.fi

Kalannin kirjasto
Pankkitie 2. Puh. 050 420 5378. 
Ma, ke–pe: Omatoimiaika klo 8–10, henkilökun-
ta paikalla 10–16, omatoimiaika 16–20. 
Tiistai: Omatoimiaika klo 8–14, henkilökunta 
paikalla 14–20. 
Lauantai ja sunnuntai: Omatoimiaika klo 8–16.

Kirjastoauto
Puh. 0500 946 166. Aikataulu kirjastoissa 
ja kotisivulla: uusikaupunki.fi/kirjasto

KULJETUKSIA SAARISTOSSA

Tmi Tapio Puonti
Kudilankuja 6, Kalanti, puh. 0400 822 816, 
tapio.puonti@kudila.fi 
Tarjoamme mökkiläisille saaristoon 
tarvikkeiden, mökkipakettien, murskan 
ja mullan toimituksia proomulla. 
Pienemmät määrät menevät hinaajan 
kannella. Tyhjennämme jätevedet. 
Puiden hakkuut ja kuljetukset mantereelle 
metsänomistajille. Käytössä traktori ja 
peräkärryt, kaivinkoneet ja metsäkoneet.

KULTTUURIKESKUS CRUSELLI
Kullervontie 11 A. Kokous- , konsertti- ja 
näyttelytilat sekä Uudenkaupungin 
teatteri. Sijainti samassa rakennuksessa 
hotelli Aquariuksen kanssa.

Liput: Lippuja Crusellin tilaisuuksiin 
Yhteispalvelupiste Passarista ja 
lippu.fi:n myyntikanavista.

Tilojen varaukset ja tiedustelut: 
Uudenkaupungin kulttuuritoimisto 
puh. 050 420 5401 
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi 
Kulttuurikoordinaattori Petri 
Hatakka puh. 0500 743073, 
petri.hatakka@uusikaupunki.fi

Liljelund-hallin 
näyttelytilojen haku, tiedustelut: 
Puh. 0500 718 557 Uudenkaupungin 
museo, Mari Jalava.

KULTTUURI- JA 
CRUSELL-VIIKON TOIMISTO

Rauhankatu 10, puh. 050 420 5401, 0500 743 073. 
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi

LIIKENNE
Bussiliikenne
Bussit Turkuun/Turusta kulkevat lähes tunnin 
välein. Turussa on jatkoyhteys Helsinkiin/
Helsingistä. Bussiyhteys Raumalle ajetaan 
joko Laitilan tai Pyhärannan kautta.

Taksi
Uudenkaupungin Taksiasema 
Rauhankatu 10 B, puh. 02 106 0120.

Rautatie
Uuteenkaupunkiin ei ole henkilöjunaliiken-
nettä. Lähin rautatieasema on Turussa.

Lentokenttä
Lähin lentokenttä on Turussa (80 km).

Lounais-Suomen kuljetus S. Nurminen
Puh. 044 515 0279, sami.nurminen@luukku.com. 
Tilausliikennöinti, linja-autoliikenne, taksi.
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LIPPUPISTEEN JA TICKETMASTERIN 
LIPPUKAUPPA

Valtakunnallisen Lippupisteen ja Ticketmas-
terin lippukauppa toimii yhteispalvelupiste 
Passarissa, Rauhankatu 10, puh. 050 420 
5260. www.ticketmaster.fi, www.lippu.fi

LÄÄKÄRI

Mehiläinen Oy
Koulukatu 1, Uusikaupunki. Puh. 010 414 00. 
Lääkäripalvelut, muut sairaanhoidon palvelut, 
laboratorio, kuvantaminen, fysioterapia ja 
työterveyshuolto. Avoinna ma–to 8–18 ja pe 
8–16. Ajanvaraus puhelimitse yksityisasiakkaat 
10 41400, työterveysasiakkaat 010 414 0666 tai 
verkkoajanvarauksen kautta: www.mehiläinen.fi

LÖYTÖELÄIMET

Tmi Terve Tassu
Päivystävä numero 044 245 0332 arkisin klo 
8–20, la–su 12–18. Tmi Terve Tassuun voi 
toimittaa löydetyt lemmikkipieneläimet 
Uudestakaupungista ja Laitilasta.

Kadonneiden koirien etsintäpalvelu
www.etsijakoiraliitto.fi

LÖYTÖTAVARAT

Poliisilaitos
Välskärintie 2 C, puh. 029 541 7300 
ma–to klo 8–16.15.

MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS 
(KAATOPAIKKA)

Lassila & Tikanojan 
materiaalinkäsittelykeskus
Kaatopaikantie 1, puh. 050 385 9545. 
uki.vaaka-asema@lassila-tikanoja.fi. 
www.lassila-tikanoja.fi

MATKAHUOLTO

Matkahuoltoasiamies
Koulukatu 5, Uusikaupunki. Lipunmyynti, 
matkakortin ostaminen ja lataus, paketin nouto 
ja lähettäminen. Pakettipalvelut avoinna: Ma–la 
8–21 ja su 10–21. Aikataulut ja hinnat: 0200 4000 
(1,99 €/min + pvm.) avoinna 24/7. Pakettipalve-
lujen palvelunumerot: Kuluttajille 0800 132 582 
(numero on ilmainen). 
www.matkahuolto.fi

MATKATOIMISTO

Matka Galleria Oy
Alinenkatu 29, 2 krs (Ugin Sanomien 
lehtitalo) Puh. 044 774 7903, 044 7747901 
mgtravel@matkagalleria.fi. Kattavaa 
matkatoimistopalvelua vuodesta 1989. Mm. 
lentoliput, hotellivaraukset, matkapaketit, 
laivaliput, liikematkat, ryhmämatkat, 

messumatkat. Avoinna ma–pe klo 9–17. 
Heinäkuussa viikot 29 ja 30 puhelin- ja 
sähköpostipäivystys. www.matkagalleria.fi

MOBIILIKUNTA-SOVELLUS
Uudenkaupungin kaupunki on mukana Mobiili-
kuntapalvelussa, jonka avulla välitetään tietoa 
kaupunkia koskevista häiriö- ja kriisitilanteista 
asukkaiden älypuhelimiin. Asukas voi myös itse 
lähettää kaupungille raportteja havaitsemistaan 
vikatilanteista sovelluksen avulla. Lataa Uusikau-
punki-sovellus puhelimeesi: www.mobiilikunta.fi

NESTEKAASUALAN 
PALVELUT JA HUOLLOT

Vakka-Kaasu Oy
Puh. 0400 534 150, ari.ruoho@vakka-kaasu.fi. 
Kaasulaiteasennukset, pullohuolto ja 
lämpökuvaus. www.vakka-kaasu.fi

NUOHOUSPALVELUT

Uudenkaupungin Nuohous E. Hurme Tmi
Ruokolantie 7, Uusikaupunki. Puh. 040 082 
3744. Nuohoukset koko Uudenkaupungin 
alueella. ja saaristossa. Keskuslämmityskattilat 
ja puhdistukset. Hormitarkastukset.

PAIKALLISLEHDET

Uudenkaupungin Sanomat
Alinenkatu 29, puh. 02 588 8300. 
Ilmestyy tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. 
www.uudenkaupunginsanomat.fi

Seutusanomat, Vakka
Toimitus 040 722 8991 Rainer Tähtinen 
Ilmestyy Postin jakelussa joka toinen viikko 
torstaisin koko Vakka-Suomeen,  jaettuna myös 
alueen yrityksiin.   www.seutusanomatvakka.fi

Vakka-Suomen Sanomat
Rauhankatu 8 A, puh. 02 842 6313. 
toimitus@vakka.fi 
Ilmestyy tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. 
Toimisto auki arkisin klo 8–16. 
www.vakka.fi

PANKIT

Kalannin Säästöpankki
Puh. 010 841 5900. Uusikaupunki, Alinenkatu 26. 
Kalanti, Pankkitie 4. Laitila, Vihtorinkatu 14. Tai-
vassalo, Keskustie 13. Vehmaa, Vinkkiläntie 26. 
www.saastopankki.fi/varaa-aika

 

Lokalahden Osuuspankki
Erkontie 16, Lokalahti. Puh. 010 255 5401 
www.op.fi
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OP Lounaisrannikko
Puhelinpalvelu 010 253 9801 
Palveluverkosto: Uusikaupunki, Koulukatu 1. 
Laitila, Keskuskatu 20. Kustavi, Kivimaantie 
20. Masku, Keskuskaari 5. www.op.fi

Otto-automaatit
Ketunkalliontie 1 ja Rauhankatu 4

TalletusOtto-automaatti
Koulukatu 1

PARTURI-KAMPAAMOJA

Parturi-kampaamo Aijaleena
Linja-autoasema, katutaso. puh. 040 575 8100. 
www.aijaleena.com

Parturi-Kampaamo RosAnja
Anja Poskiparta 
Liljalaaksonkatu 5, 
puh. 02 8423788, posti@rosanja.fi 
Ammattitaitoinen ja yksilöllinen palvelu Sinulle 
ja hiuksillesi. Aukioloajat: ti–pe 9–17 ja la 8–14. 
Myynnissä olevat tuotesarjat: mm. SEBASTIAN, 
Moroccanoil, Id-hair Me', Cutrin. www.rosanja.fi

Hiushuone Wilhelmiina
Koulukatu 5,puh. 02 230 1100. 
Avoinna sopimuksen mukaan.

PERÄKÄRRYT JA TRAILERIT

Aarreaitta ja Vuokrausparatiisi
Puh. 044 2993991. Peräkärryjen, trailereiden, 
paljujen, mobiilisaunan ja juhlatelttojen 
vuokrausta. www.vuokrausparatiisi.fi

PESULA

Kempika Nordman Oy
Liljalaaksonkatu 14, Uusikaupunki. 
Puh. 02 8424203. pesula.kempika@hotmail.com 
Pikapesula. Avoinna arkisin klo 
9–17. www.kempika.fi

PIHA- JA MAANRAKENNUSTYÖT

V-S Pihakivi Oy
Hiuntie 329. Puh. 040 503 3718/Sauli 
Suvitie, posti@kiviasennus.com Betoni- ja 
graniittikiviasennukset, piha- ja vihertyöt, 
salaojat ym. maanrakennustyöt. 
Talvikunnossapito, auraus. 
www.kiviasennus.com

POLKUPYÖRÄ- JA KONEHUOLTO

Ugin Pyörä
Sepänkatu 4, puh. 02 842 1110. Polkupyörät, 
varaosat, huollot. Moottorisahat, 
ruohonleikkurit, varaosia, tarvikkeita.

PYSÄKÖINTI
Uudessakaupungissa pysäköinti on maksu-
tonta, eikä käytössä ole pysäköintikiekkoa. 
Aikarajoitukset kannattaa huomioida.

LINJA-AUTOPYSÄKÖINTI
Keskusta-alueelta löytyy muutamia 
isoja pysäköintialueita, joissa on yleensä 
tilaa linja-autojen pysäköintiin.

RAKENTAMINEN, UUNIT

Finn Beam Building Oy
Perkiöntie 414, puh. 0400 535 506. 
info@finnbeambuilding.fi. Riskitöntä 
rakentamista. Asuinrakennukset, loma-
asunnot, perustaminen, muuraus ja laatoitus, 
korjausrakentaminen. Rakennamme myös 
saaristoon. www.finnbeambuilding.fi

Warma-Uunit
Lokalahdentie 1, puh. 02 844 1576. Uusikaupun-
kilaiset, korkealaatuiset varaavat takat, kaake-
liuunit ja puuhellat. Myymme myös kamiinat, 
kiukaat ja kiertoilmatakat ym. tulisijatarvikkeet. 
Myös asennuspalvelu. www.warmauunit.com

RUOPPAUKSET

T:mi Hannu Kiviniemi
Puh. 0400 323 416. Ruoppaukset, 
vesistö- ja maanrakennustyöt.

SÄHKÖAUTOJEN LATAUS
Koulukatu 2, Hesburgerin viereinen 
pysäköintialue, 2 pistoketta. 
K-supermarket Itäpoijun pysäköintialue, 
Ketunkalliontie 1, pistoke toimii plussakortilla. 
Hotelli Aquariuksen pysäköintialue, 
Kullervontie 11. 2 pistoketta.

SUUTARI

Suutari ja avainpaja Väärti Oy
Linja-autoasema (torin reunalla), puh. 041 502 
2426. Valikoimiimme kuuluvat monipuoliset 
suutaripalvelut, avainten valmistus, 
kaiverrukset, teroituspalvelu sekä tarvikemyynti.

TAKSI

Uudenkaupungin taksiasema
Rauhankatu 10 B, puh. 02 106 0120
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Lounais-Suomen kuljetus S. Nurminen
Puh. 044 515 0279, sami.nurminen@luukku.com. 
Tilausliikennöinti.

TIEISÄNNÖITSIJÄ

Tieisännöitsija Mervi Puonti
Kudilankuja 6, Kalanti. Puh. 0400 922 816, 
mervi.puonti@kudila.fi 
Yksityisteiden palveluita tiekunnille ja 
osakkaille. Tiekunnille hallintopalveluita, 
toimitsijamiehen tehtäviä sekä neuvontaa 
asioiden hoitoon ja osakkaille neuvontaa 
tiekuntien asioihin sekä tarvittaessa edustusta 
tiekunnan kokouksiin. Yksiköintejä ja 
pienimuotoista perusparannusten suunnittelua.

VAKUUTUSYHTIÖ

OP-ryhmä
Puhelinpalvelu 010 253 9801. Vahinko- ja 
korvausasiat 0303 0303. Palveluverkosto: 
Uusikaupunki, Koulukatu 1 Laitila, 
Keskuskatu 20 Kustavi, Kivimaantie 20 
Masku, Keskuskaari 5. www.op.fi

VESIPISTEET
Uudenkaupungin Veden ja Uudenkaupungin 
Satama Oy:n ylläpitämiä yleisiä vesiposteja on 
kaupunkilaisten, mökkiläisten ja veneilijöiden 
käytössä eri puolilla kaupunkia yhteensä 18 kpl.

Keskustassa

- Hiuntien ja Hiunniityntien 
risteys, ympärivuotinen

- Vesilaitos, Nervanderinkatu 9, ympärivuotinen

- Kauppatori, kesällä

-Pohitullin tekonurmikenttä, Koulupolku, kesällä

- Sorvakon pienvenesatama, 
Kullervontie, kesällä

- Santtion pienvenesatama, 
Merimetsopolku, kesällä

- Länsilaiturin pienvenesatama, 
Pakkahuoneenkuja, kesällä

- Kaupunginlahden pienvenesatama, 
itä, Rantakatu, kesällä

- Kaupunginlahden pienvenesatama, 
itä, Sorvakon rantatie, kesällä

- Kaupunginlahden pienvenesatama, 
länsi, Sorvakon rantatie, kesällä

- Sirkuskenttä, Sorvakon rantatie, kesällä.

- Veneveistämön pienvenesatama, 
Suukarintie 4, kesällä

- Suukarin pienvenesatama, Suukarintie, kesällä

- Janhuan pienvenesatama, Takilatie, kesällä

- Ykskoivun pienvenesatama, 
Veneranta 10, kesällä

Lokalahdella

- Lokalahden matonpesupaikka, 
Erkontie, ympärivuotinen

Pyhämaassa

- Pyhämaan Vpk:n paloasema 
Lyökintie 7, ympärivuotinen

- Pyhämaan Telakanranta, 
Pyhämaanranta 37, kesällä

VIRASTOJA JA VIRANOMAISIA

Kaupungin virastotalo Mörne
Välskärintie 2 C, puh. 02 845 151.

Edunvalvonta
Alinenkatu 26, puh. 029 565 2483.

Kela
Vakka-Suomenkatu 7. www.kela.fi

Kirkkoherranvirasto/ 
Seurakuntakeskus
Koulukatu 6, puh. 02 840 4100.

Käräjäoikeus
Kanslia Turussa, Sairashuoneenkatu 2–4, 
Turku, puh. 029 56 46200.

Maistraatti
Lähimmät maistraatit sijaitsevat 
Raumalla ja Turussa.

Lounais-Suomen maistraatti, Rauman yksikkö, 
Aittakarinkatu 21, puh. 029 553 9400.

Lounais-Suomen maistraatti, Turun 
yksikkö, Aurakatu 8, puh. 029 553 9441.

Yhteispalvelupiste Passari, 
Rauhankatu 10, välittää joitakin maistraatin 
palveluita puh. 050 420 5260.

Oikeusaputoimisto
Rauman oikeusaputoimisto, 
Ugin toimipaikka, Sepänkatu 3, 2. krs. 
Asiointi vain ajanvarauksella 
puh. 029 566 0508.

Pelastuslaitos
Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, 
Uudenkaupungin Paloasema, 
Liljalaaksonkatu 25, puh. 02 263 3111.

Hätänumero 112 
(poliisi, pelastuslaitos, ambulanssi)

Poliisi
Välskärintie 2 C. Palvelupäivystys 
(ma–to 8–16.15) puh. 029 541 7300. Toimisto 
(lupa-asiat) käyntiaika ma–to klo 9–15.30, 
soittoaika klo 9–11 puh. 029 541 7272. 
Ajanvaraus puhelimitse tai poliisi.fi
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Posti (K-Market Eteläpoiju)
Koulukatu 2–4. www.posti.fi

Rakennusluvat ja –valvonta
Välskärintie 2 C. Rakennusvalvonnassa 
tarkastaja on tavattavissa 
pääsääntöisesti ajanvarauksen kautta 
puh. 040 775 3789 tai 044 551 5313.

Lupapiste.fi -palvelussa voidaan hakea 
kaikkia rakentamisen lupia ja hoitaa niihin 
liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti, sekä 
kysyä neuvoa myös ennakkoon, ennen 
rakennushankkeen alkamista.www.lupapiste.fi

Satamatoimisto
Hepokarintie 2, puh. 050 420 5193. 
satama@ukiport.fi

Työ- ja elinkeinotoimisto
Koulukatu 7, puh. vaihde 029 504 4500.

Ulosotto Varsinais-Suomen ulosottovirasto
Uudenkaupungin toimipaikka 
Välskärintie 2 C 2, puh. vaihde 029 56 26400.

Verohallinto
Puh. vaihde 020 612 000. Lähimmät 
verotoimistot sijaitsevat Raumalla 
ja Turussa. www.vero.fi

YHTEISPALVELUPISTE PASSARI
Rauhankatu 10, puh. 050 420 5260 
tai 044 751 5292/vuokra-asunnot, 
yhteispalvelu@uusikaupunki.fi

Avoinna ma–pe klo 9–16.30, 
keskikesällä ma–pe 9–17. 
Kaupunkilaisten monipuolinen neuvontapiste.

- Kaupungin vuokra-asuntojen välitys

- Kaupungin eri viranomaisten lomakkeita

- Nähtävillä kaupungin kuulutukset 
ja ilmoitukset asiakirjoineen

- Kopiointipalvelu

- Saatavilla verohallinnon ja maistraatin 
lomakkeita ja yhteystietoja

- Löytötavarat

- Koirapuiston avaimet sekä Ugin 
Sataman venelaiturien avaimet

- Myynnissä mm. kalastuslupia kaupungin 
vesille ja Ugin historiaan liittyviä kirjoja

- Lippuja paikallisiin tapahtumiin sekä 
Lippupisteen ja Ticketmasterin lippukauppa. 

YLEISÖ-WC
Kauppatorilla Hesburger-rakennuksessa. 
Sisäänkäynti Koulukadun puolelta. Maksu 0,20 €.
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