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UUDENKAUPUNGIN  
MATKAILUNEUVONTA

INFO

Valitse Uusikaupunki 2018 -esitteen julkaisija ja kustantaja: 
Uudenkaupungin matkailutoimisto. Esitteen tiedot on kerätty 
marras–joulukuussa 2017. Matkailutoimisto ei vastaa mahdollisista 
muutoksista eikä virheellisistä tiedoista. Esitteen aineisto on 
pääosin maksullista ilmoitustilaa.

Suunnittelu ja taitto: Mainostoimisto KMG Turku 
Kannen kuva: Janne Kari ( janne.kari@uusikaupunki.fi) 
Kirjapaino: Grano Oy 
Toimitusvastaava: matkailusihteeri Irmeli Laaksonen

Tervetuloa toimistollemme!

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. 15 800 
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.

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 
25.6.–11.8.2018 
ma–pe klo 9–17, la klo 9–15

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

seikkailuretkien liput  
• Saaristoristeilyliput  
• Internet asiakkaille  
• Polkupyörävuokraus  

(myös sähköpyöriä)  
• Uusikaupunki-aiheisten 

korttien ja kirjojen myynti

Kulttuuritoimisto, Crusell-viikon 
toimisto ja elinkeinopalveluiden 
toimisto ovat samassa rakennuksessa 
matkailutoimiston kanssa. Yhteis- 
palvelupiste Passari muuttaa samaan 
rakennukseen helmi-maaliskuussa. 

KATSO 
AAKKOSELLINEN 

HAKEMISTO S.
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Meren ympäröimä, yli 400 vuotta vanha 
ja miltei 16 000 asukkaan Uusikaupunki 
on täynnä tekemistä oleva matkakohde 
ympäri vuoden. Merituulten tunnelman 
voi aistia kaikkialla satojen vanhojen 
puutalojen reunustamilla kaduilla ja kujilla. 
Mielenkiintoiset nähtävyydet ja tapahtumat, 
palvelevat puodit sekä monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet sijaitsevat kaikki 
lyhyen välimatkan päässä toisistaan.

UNIIKKIA UUDESTAKAUPUNGISTA 
Kesäkauden avaa suurtapahtuma Minifarmi & 
Kukkamessut 19.–20.5. Uudistuneita Merefestejä 
juhlitaan 8.–9.6. Nopperlan Antiikkimarkkinoita 
14.–15.7. vietetään tänä vuonna jo 20. kerran.
Suomen huippuartisteja kuullaan Karjurockissa 
19.–21.7. Kansainvälinen Crusell-musiikkiviikko 
28.7.–4.8. kokoaa musiikin ystävät kaupunkiin. 
Tul toril -teematoritapahtumat viihdyttävät 
kesälauantaisin ja Pakkahuoneen ohjelmallisia 
iltatoreja kesäkeskiviikkoisin ei kannata jättää 
väliin. Myllymuorin synttäreitä juhlitaan lasten 
seikkailuretkillä heinäkuussa. Katujuna puksuttaa 
jälleen keskustassa ja uutta ovat opastetut 
junakierrokset heinäkuussa keskiviikkoisin klo 14. 

Historiallisessa Wahlbergin museotalossa voi 
itse kukin muistella nuoruuttaan ”Kartsalla” 
-näyttelyssä, joka tutustuttaa 1950–90 -lukujen 
paikallisten nuorten vapaa-ajanviettoon. 
Uudenkaupungin automuseon kolmessa isossa 
näyttelyhallissa riittää nähtävää. Mullistaviin 
keksintöihin ja toimintavapaisiin laitteisiin voi 
tutustua Bonk-museossa. Naivistitaiteilija Raija 

Nokkalan ja miehensä Pentti Nokkalan Taidetalo 
Pilvilinna on värikäs ja mieliinpainuva, Suomen 
ainoa naivistinen taidetalo, meren rannalla. 
Vierailukohteissa ja tapahtumissa on huomioitu 
myös perheen pienimmät. Tapahtumalistauksen 
voit kurkata esitteen sivuilta 44–47.

ENTISTÄ ENEMMÄN 
MAHDOLLISUUKSIA MERELLE
Kaupunginlahti kunnostettuine 
rantabulevardeineen houkuttelee meren 
äärelle. Sen rannalla sijaitsee myös suosittu 
kohtaamispaikka, Pakkahuoneen vierassatama. 
Merelle mieliville on tänä kesänä tarjolla entistä 
enemmän erilaisia teemaristeilyjä. Kaljaasi Olgan 
matkassa voit risteillä Katanpään linnakesaarelle 
ja lapsille on hauskoja Merirosvoristeilyjä. 
Viihtyisän M/S Kertun kyydissä voit Isonkarin 
majakkamatkan lisäksi lähteä linturetkelle, 
hyljesafarille, opastetuille pikkuristeilyille, 
jännittävälle Kieltolakiristeilyille tai osallistua 
supersuosittuun Torstaivisaan. Tiftö V:llä 
tutustut lähivesiemme historiaan Kolmen 
salmen risteilyillä. Voit myös ihastella täysikuuta 
Tiftön Kuutamoristeilyillä tai rentoutua 
Saunaristeilyillä. Velhoveden rengastie, saarten 
lomitse rakennettuine pienine siltoineen, 
vie keskelle kauneinta saaristoa, ilman että 
huolehdit veneestä tai lautta-aikatauluista.
 
Tutustu viereisellä sivulla olevien 
TOP 3 –listojen avulla yhden täältä lähteneen 
ja yhden tänne muuttaneen henkilön 
poiminnat Ugin parhaista paloista. 

K AUPUNKI TÄYNNÄ TEKEMISTÄ

Valitse Uusikaupunki
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Vuonna 2017 Uudenkaupungin väkiluku lisääntyi 
noin 500 henkilöllä. Yksi uusista ukilaisista on 
Eurasta Uuteenkaupunkiin muuttanut, 21-vuotias 
Fanny Salomaa. Monet ovat muuttaneet 
kaupunkiimme autotehtaan suurten rekrytointien 
johdosta, mutta Fannyn syy muuttoon oli rakkaus.

Kun poikaystävä tuli pelaamaan koripalloa koris-
liigassa pelaavaan Uudenkaupungin Korihaihin, 
Fanny seurasi perässä. Fanny aloitti samalla itsekin 
korisharrastuksen ja pelaa Korihaitten naisten 
joukkueessa sekä Tätihaissa. Fanny käy iltalukiota 
ja työskentelee vielä toistaiseksi entisellä kotipaik-
kakunnallaan Eurassa. Vaikka ajokilometrejä kertyy 
paljon, on Fanny tykännyt hirveästi asumisesta 
uudella kotipaikkakunnallaan. 

Meri ja Isonkarin majakkasaari. Olen aina 
tykännyt merestä, mutta erityisvaikutuksen 
teki viime kesänä M/S Kertun matkassa tehty 

risteily Isoonkariin. Merimaisemat, saaren luonto 
ja historia, lampaat sekä upeat näkymät majakan 
huipulta tekivät lähtemättömän vaikutuksen. 

Pohitullin palloiluhalli. Korihaitten 
kotimatsien pitopaikka, jossa on aina 
mahtava taistelutunnelma. Liigamatseissa 

olen tsemppaamassa kotijoukkuetta muun yleisön 
joukossa, mutta myös omat kotimatsit pelataan 
yleisesti Pohitullin kannustavassa ilmapiirissä.

Taidetalo Pilvilinna. Sain uusille asukkaille 
järjestetyssä illassa vinkin, että Ugissa on 
aktiivista harrastajateatteritoimintaa. Pääsin 

mukaan Raija ja Pentti Nokkalan vetämään 
Lentävän Lokin teatteriporukkaan ja olemme 
aloittaneet harjoitukset Raijan ja Penan 
omistamassa, aivan ihanassa Taidetalo Pilvilinnassa. 
Meri on lähellä ja talo on varsinainen Satulinna. 
Ihastuin Pilvilinnaan jo kesällä siellä käydessäni.

FANNY–UUSI UKILAINEN

SAMI–UUDENKAUPUNGIN KASVATTI

Radio ja TV-juontaja Radio Suomipopilla ja 
televisiossa mm. Temptation Island Suomi 
-ohjelmaa juontava Sami Kuronen on 
Uudenkaupungin kasvatteja.

Samin radioura urkeni jo 15-vuotiaana 1980-luvun 
lopulla, kun hän kävi Uudenkaupungin Nuokka-
rilla radioavustajakurssin. Kurssin jälkeen tie vei 
nopeasti paikalliseen Radio Majakkaan. 1990-luvun 
puolivälin tienoilla mies muutti Uudestakaupungista 
ensin Turkuun, jossa vierähti kymmenen vuotta 
ja nyt viimeiset 11 vuotta Samin ääntä on kuultu 
valtakunnallisilla radio- ja televisiokanavilla. 

Pakkahuoneen kahvila ja juuri uunista 
tullut, suuhun sulava munkki alkaa olla jo 
klassikko. Parivaljakko kuuluu varmaan 

jokaisen kaupunkilaisen kesään ja samassa 
yhteydessä oleva vierasvenesatama on tehnyt 
tästä kesäherkusta turistien kautta jo jonkin 
tason valtakunnan julkkiksen. Juuri näistä syistä 
tapaamiset vanhojen ystävien kanssa on luontevaa 
sopia Pakkahuoneelle.

Merefesti. Uusikaupunki on malliesimerkki 
pikkukaupungista joka herää ihan eloon 
kesän myötä. Merefesti kuului kesän 

ykköstapahtumiin jo silloin kun asuin Ugissa yli 
20 vuotta sitten. Tapahtuma toimii hienona kesän 
avauksena ja saa viimeistään kaupunkilaiset 
ryömimään talviuniltaan ihmisten ilmoille. 
Upea tilaisuus nähdä paljon uusia kasvoja 
ja ennen kaikkea niitä vanhoja tuttuja.

Kaupunginlahden ranta. Vaikka 
Kaupunginlahden lempinimi Pasklahti ei 
lähtökohtaisesti houkuttele äärelleen, on 

Sorvakon sillan kupeesta avautuva rantabulevardi 
upea. Vanhat makasiinit ravintoloineen on 
varsinkin kesäisin yksi kaupungin sydämistä ja 
ilta-aurinko värittää hienosti parhaimmillaan 
varsin eurooppalaista tunnelmaa.
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Ristikko

Labyrintti

Uusikaupunki on lapsille ja lapsenmielisille 
tekemistä ja yllätyksiä täynnä. Virittäydy 
seikkailumielelle, nyt mennään!

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. 18.

CRUSELL-VIIKKO 
28.7.–4.8. 
Festivaalin lastenkonsertissa 
kuullaan tarina Kadonneesta 
klarinetista nuorten tulevien 
tähtien Klaara Vasaran ja 
Hanna Hujasen esittämänä. 
Su 29.7. klo 13.  
Lisätietoja sivulla 11.

ISONKARIN MAJAKKASAARI 
JA M/S KERTTU
Ho-hoi, majakkasaari kutsuu! 
M/S Kertun Isonkarin risteilyillä on 
oma puuhapaketti pikkukippareille. 
M/S Kertun keskiviikon ja lauantain 
Pikkuristeilyillä voi lähettää 
pullopostia. Saarella on hiekkaranta, 
leikkipaikka lapsille sekä lasten 
seikkailupolku. Lue lisää s. 32.

MINIFARMI JA  
KUKKAMESSUT 19.–20.5.
Monipuolisella tarjonnalla 
katettu suurtapahtuma avaa 
kesäkauden. Minifarmin kohokohta 
on lapsiperheiden suosikki, 
Farmi, eläimineen, erilaisine 
koneineen, perinteineen ja 
kädentaitoineen. Lisätiedot s. 8.

NOITIEN JUHLA- 
KOKOONTUMISAJOT
Hyppää luudalle ja kurvaa 
paikalle! La 28.4. klo 11–14 on 
luvassa vappuhauskaa ihan 
kaikille. Tapahtuma Seikowin 
liikuntasalissa. Noidille maksuton!

WAHLBERGIN MUSEOTALO
Uudenkaupungin museon Wahlbergin 
museotalossa voi leikkiä salapoliisia ja tehdä 
näyttelyyn liittyviä tehtäviä. Kesäkeskiviikkoisin 
klo 11 lapsille järjestetään toiminnallisia 
työpajoja. Kesäaikana piharakennuksessa 
lasten leikkipaikka. Lue lisää s. 12. 
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Ristikko

Labyrintti

MERIROSVORISTEILYT 6.–27.7.
Lasten ja seikkailuhenkisten hauska 
ja jännittävä Piraattiristeily upean 
vanhan purjealuksen, Kaljaasi 
Olgan matkassa. Lue lisää s. 31.

LASTEN SATAMAT 
PAKKAHUONEELLA 27.6.–8.8.
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. 51.

UKI 400-KATUJUNA
Hyppää katujunan kyytiin ja nauti 
kesäisistä maisemista. Uutuutena 
opastetut katujunakierrokset 
heinäkuussa keskiviikkoisin klo 14-15. 
Lue lisää sivuilta 22 ja 24.

UIMAHALLI
Sateisen päivän pelastus − Uudenkaupungin 
uimahallissa tarkenee aina! Lasten leikkeihin 
tarjolla monipuolinen joukko vesileluja ja 
kellukkeita. (Uimahalli suljettu 21.6.–19.8.) 
Lue lisää s. 48.

MYLLYMUORIN 
SYNTTÄRISEIKKAILU 3.–31.7.
Hauska laulua, leikkiä, loruja ja 
kuvia sisältävä retki Uudenkaupungin 
kohteissa 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 sivulta 54. 

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. 17.

SANTTIORANNAN 
LEIRINTÄALUE
Molsk ja pärsk! Santtiorannan 
hiekat houkuttelevat 
vesileikkeihin ja hiekkalinnan 
rakennukseen. Myös 
vanhemmat viihtyvät biitsillä 
köllötellen. Lue lisää s. 73. 

TAIDETALO PILVILINNA
Taidetalo on oikea värikkyyden 
riemuvoitto, joka saa mielikuvituksen 
laukkaamaan. Meren rannalla, 
omassa kalustetussa kaksiossaan 
asustelee myös luppakorvainen 
Pablo-pupu. Lue lisää s. 14.

Lapsille ja lapsiperheille 
suunnatut tapahtumat ja kohteet 
on merkitty esitteeseen Lasten 
Uusikaupunki -tunnuksella.
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Uudenkaupungin kesä avataan perinteisesti 
todellisella suurtapahtumalla. Monipuolisella 
tarjonnalla katettu valtakunnallinen Minifarmi 
& kukkamessut tarjoavat kävijöilleen yhdessä 
mielenkiintoisen kattauksen asiaa ja juuri 
oikeaan aikaan aivan kevään kynnyksellä!

Minifarmi rikkoi viime vuonna 10 000 kävijän raja-
pyykin ja pyrkiikin järjestämään entistä vauhdik-
kaamman kesäkauden startin viisivuotissynttä-
reillään. 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 mes-
suviikonloppu herättää huomiota tarjonnallaan.

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

Tapahtuman ajankohdaksi on 
vakiintunut kevät ja toukokuun loppu. Kevät 
on touhukasta aikaa, niin puutarhoissa, 
mökeillä, kuin yrityksilläkin.–Se on 
kaupanteon aikaa, naurahtaa Ihala.

Kukkamessujen teema-alue on nostettu 
upeasti framille. Suoraan pääportista avautuu 
Kukkamessujen hieno kokonaisuus ihastuttavine 
kukka-amppeleineen ja tuhansine taimineen.

ASIAA 
AMMATTILAISILLE

– ELÄMYKSIÄ 
KAIKILLE!
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TAPAHTUMAN PARHAAT PALAT
Minifarmin kohokohta on lapsiperheiden 
suosikki, Farmi, eläimineen, erilaisine 
koneineen, perinteineen ja kädentaitoineen. 
Rakentamisen alueelta löytyvät ratkaisut niin 
kodin-, mökin, kuin pihankin tarpeisiin sekä 
tuotteet ja palvelut kodin sisustamiseen. 
Pienet ja vähän isommatkin työkoneet 
esittäytyvät niin kuluttajille kuin ammattilaisille. 
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 ryhmäretkikohde, jossa huvi 
ja hyöty yhdistyvät niin ammattilaisten 
luennoissa kuin erilaisissa näytöksissäkin. 

Retken yhteydessä voi tutustua 
Uuteenkaupunkiin laajemminkin. Uuden-
kaupungin matkailutoimisto räätälöi ryhmille 
toiveita vastaavan paketin. Merellinen ja 
sympaattinen Uusikaupunki luo ihastuttavat 
puitteet onnistuneelle päivälle tai vaikka 
vauhdikkaalle viikonvaihteelle, Ihala kiteyttää.

MINIFARMI JA 
KUKKAMESSUT 
19.–20.5.2018

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

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

LIPUT
1 päivä Aikuiset 13 € 

Lapset 3–15 v 7 €

2 päivää Aikuiset 15 € 
lapset 3–15 v. 10 €

Yli 10 hengen ryhmät 
(ennakkovarauksella) 

10 €/hlö

www.minifarmi.fi

KOKO PERHEEN 
KESÄSTARTTI

UUDESSA- 
KAUPUNGISSA!
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Perinteinen alkukesän 
suosikkitapahtuma 
Merefesti uudistui rytinällä 
vuonna 2017! Nimi ja 
tapahtuma-aika säilyivät 
ennallaan, mutta muuten 
tapahtuma uudistuikin 
värikkäästi svengaavaksi 
festariksi. Mukana jo 
ensimmäisenä vuonna lavalla 
oli huippunimiä ja Suomen 
kovimpia artisteja!

Tunnelmallinen merellinen mil-
jöö, vauhdikas oheisohjelma ja 
alkukesän energianpurkaukset 
luovat tapahtumalle loistavan 

ilmapiirin! Tule viettämään ilta, 
päivä ja vauhdikas viikonloppu 
Uudenkaupungin sykkeeseen. 
Uusittu rantabulevardi kaikkine 
ravintoloineen ja palveluineen 
tarjoavat upean kokonaisuuden 
pikkukaupungin sydämessä.

Merefesti on ainutlaatui-
nen, toiminnantäyteinen ja 
elämyksellinen festari, jota ei 
totisesti kannata missata!

KOE ALKUKESÄN VÄRIKK ÄIMMÄT FESTARIT UUDESSAK AUPUNGISSA!

Merefesti 8.–9.6.2018 

8.-9.6.2018

UUDENKAUPUNGIN

MEREFESTI 
UUSIKAUPUNKI 

8.-9.6.2018
Tapahtuman ohjelma, 

aikataulut ja 
lisätiedot netissä:

www.merefesti.fi

Puh. 040 706 4000

SEURAA MEITÄ 
SOMESSA JA 

PYSYT MUKANA 
MENOSSA!

SYKETTÄ, 
ENERGIAA, VÄRIÄ 
JA TUNNELMAA! 

OLE OSA 
ELÄMYSTÄ!
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Uudenkaupungin 
Crusell-viikko järjestetään 
jo 37.kerran. Taiteellisena 
johtajana toimii 
ensimmäistä kertaa 
Suomen Kansallisoopperan 
klarinetisti Tuulia Ylönen.

Suomen satavuotisjuhlat ja 
Uudenkaupungin 400-vuotis-
juhlat ovat nyt takana ja vuonna 
2018 Crusell-viikko jatkaa omaa 
polkuaan. Festivaalin teema 
"Omalle polulle" saa nimensä 
Bridget Allairen maalauksesta.

Viikon ohjelman avaa jo 
legendaarinen saksofonisti 
Jukka Perko trioineen yhdessä 
basisti Antti Lötjösen ja rumpali 
Teppo Mäkysen kanssa Dizzy 
Gillespien inspiroimana. 
Tuoreelta kansainvälisestikin 
palkitulta LUMO-kvintetiltä 
(Jin-Ah Lee huilu, Veera 
Myllyniemi klarinetti, Amelia 
Coleman oboe, Jose Luis Cortell 
käyrätorvi, Asko Padinki fagotti) 
kuulemme muun muassa 
Stravinskyn Kevätuhrin sovituk-
sen puhallinkvintetille ja Peteris 
Vasksin koskettavan teoksen 
Music for a Deceased friend.

Kulttuurikeskus Crusellissa 
voi eläytyä klarinetisti Lauri 
Sallisen monitaiteelliseen 
SOLITUDE-esitykseen, joka sai 
kantaesityksensä Helsingin 
Juhlaviikoilla vuonna 2017. 
Mukana työryhmässä ovat 
koreografi Mikko Hyvönen, 

valo-ja videosuunnittelija 
Tero Lanerva ja Libero Mureddu 
vastaa äänisuunnittelusta 
ja elektroniikasta.

Keskeisistä kamarimusiikin 
helmistä kuulemme Franz 
Schubertin Okteton tiistai-iltana 
Vanhassa kirkossa. Ensimmäistä 
kertaa festivaalilla vierailee 
Argentiinalainen bandoneon-
taiteilija Marcelo Nisinman ja 
Buenos Airesilainen tangolaula-
ja Martin Alvarado, joka esiintyy 
Nuevo Quinteto Otra Vezin 
kanssa. Kotimaisesta tangosta 
taas vastaa tangokuningas 
Kyösti Mäkimattila yhdessä Riku 
Niemen kanssa jo perinteeksi 
muodostuneessa Lyhtyjen yö 
-ulkoilmakonsertissa.

Tärkeänä osana 
Festivaalia järjestetään jälleen 
mestarikurssit maanantaista 
lauantaihin, 30.7.–4.8. 
Kurssien opettajina toimivat 
Yehuda Gilad ja Björn Nyman 
klarinetti, Christina Fassbender 
ja Hanna Juutilainen huilu, 
Bence Boganyi ja Etienne 
Boudreault fagotti ja Clara 
Dent sekä Veera Pesu oboe.
Keskiviikkona 1.8. Mestarit 
taiteilevat ranskalaisen musiikin 
tunnelmissa, ja illan päätteeksi 
Kari Kriikku tarjoilee huikean 
Bizarre Bazaarin Työväentalolla 
orkesterinsa avustamana.

Lapset voivat kuulla 
tarinan Kadonneesta 
klarinetista nuorten tulevien 

tähtien Klaara Vasaran ja 
Hanna Hujasen esittämänä, 
ja ruumiinkulttuuria edustaa 
aiempinakin vuosina 
suuren suosion saanut 
Crusell-golfturnaus.

Festivaaliviikko 
huipentuu päätökonsertissa 
Stravinskyn Pulcinella-sarjaan 
ja Soile Isokosken jumalaiseen 
laulantaan. Konsertin 
kapellimestariksi saapuu 
Radion sinfoniaorkesterin 
johtaja Hannu Lintu.

MUSIIKKINAUTINTOJA K AIKENIK ÄISILLE JA 
MESTARIKURSSEJA TULEVILLE TÄHDILLE!

Crusell-viikko 28.7.–4.8. 

Ohjelma ja lisätietoja 
osoitteessa www.crusell.fi

LIPUT
Crusell-viikon liput tulevat 

myyntiin 12.3.2018.

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

Lippu.fi:n kautta ostetut liput 
sisältävät palvelumaksun.
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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 
merenkulkukaupungin kulta-ai-
kana että merenkulun historiaa.

Wahlbergin talon 
rakennutti Uudenkaupungin 
tupakkatehtaan perustaja 
Fredrik Wahlberg. Hänen Italias-
ta hankkimansa kristallikruunu 
koristaa yhä talon salia. Talossa 
ovat säilyneet vanhat koristeel-
liset kaakeliuunit, taidokkaat 
kattomaalaukset ja jopa salon-
gin käsinmaalatut alkuperäiset 
tapetit yli 140 vuoden takaa. 
Alakerran huoneissa voi melkein 
aistia piipputupakan tuoksun ja 
kuulla silkkihameiden kahinan.

Museotalon yläkerrassa 
esitellään tunnelmallisesti 
paikkakunnan monisata-
vuotista 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 näytte-
lyitä. Vuoden 2018 päänäyttely 
esittelee uusikaupunkilais-
nuorison vapaa-ajanviettoa 
kaupungilla eri vuosikymmeni-
nä. Näyttelyssä voi fiilistellä niin 
1960-luvun kuin 1990-luvunkin 
nuorten suosimia tapaamispaik-
koja ja vapaa-ajanviettotapoja. 
Näyttely on esillä toukokuusta 
vuoden loppuun asti. Mar-
raskuun lopussa Wahlbergin 
museotalo pukeutuu jälleen 
jouluiseen asuun ja tunnel-
maan. Yleisöopastuksia järjes-
tetään kesätorstaisin klo 14.

Wahlbergin talossa on 
huomioitu myös lapsivieraat. 
Museotiloissa voi leikkiä 
salapoliisia, tehdä erilaisia 
näyttelyyn liittyviä tehtäviä. 
Kesäkeskiviikkoisin klo 11 lapsil-
le järjestetään toiminnallisia 
työpajoja. Piharakennuksessa 
on suutarinverstas ja lasten 
leikkipaikka, ja museopuodista 
löytyvät 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 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.

Muut museot ovat avoinna 
ainoastaan kesäaikana, 

tarkista aukiolo internetistä 
uudenkaupunginmuseo.fi 

tai museon toimistosta 
puh. 044 351 5447
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Myllymuorin seikkailuretki 
on oiva tapa viettää 
kesäpäivää lasten kanssa 
Uudessakaupungissa. 
Onhan Mauri Myllytonttu 
taitava ratkomaan erilaisia 
pulmia, mutta tarvitsee 
silti lapset avukseen, 
jotta kaikki Myllymuorille 
lähetetyt synttärikortit 
löytävät tiensä perille!

Synttäreitään viettävä 
Myllymuori on saanut monta 
syntymäpäiväkorttia, mutta ne 
ovat kaikki teillä tietymättö-
millä. Onkohan tuulenpuuska 
lennättänyt kortit ympäri 
kaupunkia? Mikäs nyt neuvoksi? 
Mauri Myllytonttu on taitava 
ratkomaan ongelmia. Yhdessä 
seikkailijoiden kanssa keksitään 
keinot korttien löytämiseksi.

Hauska laulua, leikkiä, 
loruja sekä kuvia sisältävä retki 
Uudenkaupungin nähtävyys-
kohteissa vie tarinasta toiseen. 
Reitti kulkee Vaakahuoneelta 
Uuden kirkon, torin, Seikowin 
vanhan koulun ja Merimiehen-
kotimuseon kautta Myllymäelle, 

jossa sijaitsee myös leikkipuisto. 
Myllymäellä on mahdollisuus 
syödä omat retkieväät.

Seikkailuretket toteutetaan 
yhteistyössä Uudenkaupungin 
museon ja matkailutoimiston 
kanssa, ja ne on suunnattu 
koko perheelle. Alle koulu- 
ikäisten on kuitenkin hyvä liik-
kua oman aikuisen seurassa, ja 
pienimmille lapsille kannattaa 
ottaa mukaan rattaat. Retki 
soveltuu mainiosti myös päivä-
koti- ja alakoululaisryhmille.

JÄNNITYSTÄ, ILOA JA HY VÄ Ä MIELTÄ

Myllymuorin 
synttäriseikkailu 

MYLLYMUORIN 
SEIKKAILURETKET

Ryhmille tilauksesta ajalla 
3.–31.5.2018

KAIKILLE AVOIMET 
SEIKKAILUT

Tiistaisin ja torstaisin 
3.–31.7.2018 klo 11–12.30. 

Kokoontuminen 
Vaakahuoneella os. 

Rauhankatu 10 (sisäpiha)

LIPUT
9 € /hlö matkailutoimistosta 

perhelippu 35 € 
(4 hlöä samasta taloudesta)

Puh. 050 420 5425 tai 
050 420 5333 sekä 

matkailu@uusikaupunki.fi 
myös varaukset.

www.piironginlaatikko.com

NUKKETEATTERI  
PIIRONGINLAATIKKO

Vaakahuone 
Rauhankatu 10 sisäpiha 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 044 2828 151 /  

Kerttu Aaltonen

www.piironginlaatikko.com

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.

KYSY MYÖS 
ERILAISIA 

TYÖPAJOJA 
LAPSILLE JA 
AIKUISILLE!
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HARVINAISLA ATUINEN TAIDE-ELÄMYS MEREN RANNALLA

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

Pilvilinna on värikäs ja 
hauskalla tavalla omaperäi-
nen taidetalo. Talon ulko- ja 
sisäseiniä koristavat kuvitukset 
ja näyttelyt ovat taiteilija Raija 
Nokkalan käsialaa, ja talon 
seiniltä voi lukea Ulla Kamppi-
sen pilvirunoja. Tänä vuonna

Pilvilinnan puutarhassa kukkii 
satoja ruusuja ja kahviterassia 
on laajennettu entisestään.

Pitsimökki ja vuosittain 
vaihtuvat taidenäyttelyt, 
tunnelmallinen taidepolku 
metsässä, terassi meren 
rannassa, herkkupöytä ja 
omaperäinen korttipuoti 
takaavat, että Pilvilinna jää 
matkailijan mieleen harvinais-
laatuisena taide-elämyksenä.

Pilvilinna sijaitsee 
noin 3 km päässä Uudenkau-
pungin keskustasta Lepäisten 
suunnassa, kaupungin 
uimarannan vieressä.

Pilvilinna sopii myös mai-
niosti koko perheen taidekoh-
teeksi. Pihalta ja taidepolulta 
löytyy kymmeniä humoristisia 
veistoksia, samoin Pitsimökin 
ja Pilvilinnan naivistisista ja 
värikkäistä maalauksista voivat 
nauttia monenikäiset Taide-
talon vieraat. Meren rannalla 
omassa kalustetussa kaksios-
saan asustelee Pilvilinnan iso 
luppakorvainen Pablo-pupu. 

Herkutteluhetki Taidetalon 
terassilla, merinäkymiä ihaillen, 
kruunaa päivän ainutlaatuises-
sa Pilvilinnassa.

TAIDETALO PILVILINNA
Hiuntie 212 

23500 Uusikaupunki 
www.nokkala.net

AVOINNA
26.6.–11.8. 

ti, to ja la klo 14–18

Pääsymaksu yleisinä 
aukioloaikoina 5 € /henkilö, 

3 € /lapsi 2–10 v.

RYHMÄAJAT
Ryhmäaikoja voidaan 

varata 14.5.–31.8. yleisten 
 aukioloaikojen ulkopuolella. 

Tiedustelut ja varaukset: 
Uudenkaupungin matkailu-
toimisto, puh. 050 420 5329 
matkailu@uusikaupunki.fi 

tai raija@nokkala.net
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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 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.

Suomalaisen autoteolli-
suuden voimakas kehittyminen 
alkoi vuonna 1969, siis 
lähes 50 vuotta sitten. Tänään 
Uudessakaupungissa valmis-
tetut Mercedes-Benz -autot 
löytävät tiensä lähes kaikille 
maailman teille. Alan huikea 
kehityskaari viime vuosisadan 
alusta alkaen on taltioitu osaksi 
Automuseon kokoelmaa.

Kaikkiaan Automuseon 
kokoelmissa on reilusti yli 
sata autoa, hyvä valikoima 
veteraanimopoja, muutama 
moottoripyörä sekä kaksi 
lentokonetta. Kolmessa 
avarassa näyttelyhallissa on 

myös paljon muuta nähtävää.
Merkki- ja mallivalikoima 

on monipuolinen. Sananmukai-
sesti 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 suoma-
laisten autosuunnittelijoiden 
futuristisia luomuksia viime 
vuosikymmeniltä tähän päivään 
asti. Kokoelma täydentyy 
vuosittain. Kestävän kehityk-
sen teema jatkuu museolla 
edelleen. Arkkitehti Panu 
Kailan johdolla toteutettu 
erikoisnäyttely, Lyskan pojat 
ja limusiinit, on edelleen esillä 
muiden näyttelyiden rinnalla. 
Toivottu näyttelyjulkaisu on 
varattavissa museolta.

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

Museon yhteydessä toimii 
kokeileva entisöintityöpaja ja 
museomyymälä. Museomyymä-
län tuotteiden kotimaisuusaste 
on poikkeuksellisen korkea 
ja valikoima monipuolinen.

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 sopimuksen  

mukaan.

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

(väh. 15 hlö). 
Opastus alk. 60€/ryhmä. 

Opastukset, tarjoilut ja 
muut lisäpalvelut vain 
ennakkovarauksella.

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

Idyllinen Nopperlan tila tarjoaa 
upeat puitteet kokouksille, semi-
naareille ja muille tilaisuuksille.

Vuokrattaviin tiloihin 
kuuluvat Narvilinna, uusi 
juhlanavetta, rantasauna sekä 

muita juhlatiloja. Meillä järjestät 
niin pikkujoulut, yritysjuhlat, 
perhejuhlat ja saunaillat kuin 
polttaritkin. Tilan kesäkahvila 
ja kotieläinpiha ovat auki kesä-
kuun alusta elokuun puoliväliin.

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN TILA

Nopperlan kartano 
NARVILINNA

Nopperlantie 1 
23450 Lokalahti 

Puh: 040 595 9581

www.narvilinna.fi

Antiikkimarkkinoiden 20-vuotisjuhlaa juhlitaan 
erikoisohjelmalla, mikä tarkentuu kevään aikana.

Antiikki-Taide Klaaran vintit ja teltat täyttyvät jälleen vieraile-
vien kauppiaiden runsaasta tarjonnasta, kun Nopperlantiellä 
järjestetään antiikkimarkkinat–jo 20. kerran! Markkinoille 
osallistuu suuri määrä kovan tason antiikkikauppiaita. 
Lisäksi luvassa on näyttelyitä, arviointeja, vintagea, erilaisia 
työnäytöksiä, buffet ja ohjelmaa koko perheelle.

Molempina päivinä järjestetään iso ”rompetori”, jonne 
voi ilmoittautua myyjäksi heti tammikuusta 2018 alkaen. 
Keräilyllä on tapahtumassa oma alueensa. Tervetuloa! 

ANTIIKIN, TAITEEN JA VINTAGEN YSTÄVILLE

20. Nopperlan Antiikki- 
markkinat 14.–15.7. 

Tervetuloa maailman 
kovimmille maalaisfestareille 
Lokalahdelle!

Tämän kesän Karjurockissa 
yleisöä villitsevät mm. Popeda, 
Klamydia, Juha Tapio, Kasmir, 
Mira Luoti, Neljä Ruusua ja 
Egotrippi. Uutuutena festareilta 
löytyy tänä vuonna Ysäri-lava, 
ja torstain Perhepäivän 
pääesiintyjänä nähdään lasten 
ikisuosikki Ti-ti Nalle.

Idyllisessä maalaismaise-
massa järjestettävä tapahtuma 

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

FESTARIT JOTKA JOKAISEN TÄYTYY KOKEA

Karjurock 19.–21.7. 

KARJUROCK 
19.–21.7.2018

Koko ohjelma, liput ja 
lisätietoa netissä:

www.karjurock.fi
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KALASTAJAPERHEEN IHMEELLINEN MENESTYSTARINA

Bonk-museo ja  
Lasten Keksimö 
Et löydä lumovoimaisempaa 
tutustumiskohdetta kuin 
Bonk-museo, joka tarjoaa 
mahdollisuuden tutkia 
valtavan Bonk Business 
Inc. teollisuus- imperiumin 
taustoja. Avaa siis ovi 
hämmästyttävään ja villiin 
Bonkin maailmaan. Museossa 
on 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 
olevassa Lasten Keksimössä 
voivat perheen pienimmät 
suunnitella ja rakentaa 
oman Bonk-koneen.

Siltakatu 2 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 02 841 8404 
bonk@bonkcentre.fi 
www.bonkcentre.fi

AVOINNA
5.–20.6. ti–la klo 11–15. 

Juhannus suljettu. 
25.6.–12.8. joka päivä klo 10–18. 

14.–31.8. ti–la klo 11–15.

Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

Ryhmien opastukset vain 
ennakkovarauksella.

Lisätietoja ja hinnat: 
www.bonkcentre.fi

TAIDETTA MONEEN MAKUUN

Runonkulman Galleria 
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 
järjestetäänkin vuoden mittaan 
myös erilaisia tapahtumia, 
kursseja ja yksityistilaisuuksia. 

Runonkulman Gallerian 
ohessa toimii suomalaisia 
käsityötuotteita myyvä 
Pikkukylän Puoti.

RUNONKULMAN 
GALLERIA

Ylinenkatu 38 B 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 040 708 4776 
meku@pikkukylanpuoti.fi 

www.korttelin- 
kulmassa.blogspot.fi 
www.facebook.com/ 

RunonkulmanGalleria

AVOINNA
Ke 16–19 ja la 11–15,  
kesä- ja heinäkuussa 
sekä elokuun alussa 

ke–pe 11–17 ja la 11–15. 
Tammikuun ajan puoti 

on suljettu.

Muutokset mahdollisia, 
avoinna myös 

sopimuksen mukaan. 
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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 ympäröi-
mänä sopusoinnussa luonnon 
kanssa. Kalastus ja kalanjalos-
tus ovat arvossaan, ja pyhä-
maalaiset kalatuotteet ovatkin 
olleet maankuuluja jo pitkään. 

Yli 120 vuotta 
sitten rakennetussa 
kyläkoulussamme lapset 

voivat opiskella yhteisöllisessä, 
luonnonläheisessä ja 
virikkeellisestä ympäristössä. 
Koulu on Pyhämaan sydän 
ja pyhämaalaiset tukevat 
kouluaan ja sen kehitystä 
parhaansa mukaan. 
Oppilasmäärä onkin jo 
kääntynyt nousuun–
lapsiperheet haluavat 
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 
luonnonläheinen 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

Lyökin Pooki–Suomen vanhin kivinen tunnusmajakka.
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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 
kappelimuistomerkit sekä 
saaristolaismuseo. Häikäisevän 
kaunis saaristoluonto on 
nähtävyys jo itsessään, ja sitä 
Kustavissa on kaikkialla! 

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

KUSTAVIN KUNTA
Puh. 02 842 6600 tai 
matkailuneuvonta  

kesä–elokuussa 
02 842 6620, 

matkailuneuvonta@ 
kustavi.fi,  

maritta.jalonen@kustavi.fi, 
www.kustavi.fi

YLI 2000 
SAARTA JA 

LUOTOA
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Opasvälitys ja 
ohjelmapalveluita

OPASVÄLITYS JA KIERTOAJELUT
Uudenkaupungin matkailutoimisto, Rauhankatu 
10, sijaitsee torin laidalla, kaksikerroksisessa 
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. Tilat-
tavia paketteja ovat mm. ”Pikkukaupungin 
erikoisuudet” ja ”Unelmien Pilvilinna”. 
Ohjelmapakettiehdotuksiin voi tutustua 
netissä: Retkipaketteja Uudessakaupungissa

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

OPASTETTU BUSSIKIERROS
Uudenkaupungin matkailuoppaat järjestävät 
opastetun bussikierroksen kaupungin kes-
kustassa Uudenkaupungin syntymäpäivänä 
to 19.4. klo 18–19.30. Hinta 10 €/henk. Lähtö 
linja-autoasemalta. Ilmoittautumiset 12.4. 
mennessä Passariin, puh. 02 8451 5500, 
yhteispalvelu@uusikaupunki.fi.

KOTISEUTUKIERROKSET 
Uudenkaupungin matkailuoppaat järjestävät 
opastetun kotiseutukierroksen Lokalahdelle to 
3.5. klo 18–21. Retki sisältää mm. tutustumisen 
Hermansaaren kartanoon. Ti 15.5. klo 18–21 
järjestetään kotiseuturetki retki Kalantiin 
sekä ke 23.5. klo 18–21.30 Pyhämaahan.

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 7.7.2018. Kesäisin 
Taivassalon Hakkenpäästä 
kulkee suosittu yhteysalusreitti 
Naantalin Teersaloon.

HYVÄ PAIKKA ASUA JA ELÄÄ

Taivassalo  
TAIVASSALON KUNTA

Keskustie 9 
23310 Taivassalo 
Puh. 02 840 2000

www.taivassalo.fi

MUISTA 
SILAKRYSÄYS 

7.7.2018!
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Entisen Valkojärven ympäri -kierros 
järjestetään Laitilaan to 14.6. klo 18–21.30. 
Osallistumismaksu retkille on 20 €/henkilö 
ja se sisältää bussimatkan, opastuksen ja 
retkikahvit. Ilmoittautumiset Lokalahden 
retkelle 26.4. mennessä, Kalannin retkelle 8.5. 
mennessä, Pyhämaan retkelle 16.5. mennessä 
ja Laitilan retkelle 7.6. mennessä Passariin, puh. 
02 8451 5500, yhteispalvelu@uusikaupunki.fi.

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

OPASTETTUJA KATUJUNAKIERROKSIA
Uudenkaupungin matkailuoppaiden 
opastetuille katujunakierroksille voit 
osallistua heinäkuussa keskiviikkoisin 
4.– 25.7. klo 14–15. Lähtö Pakkahuoneen 
vierassatamasta . Hinta 5 €/henkilö.

OPASTETTUJA KÄVELYKIERROKSIA 
CRUSELL-VIIKOLLA

Uudenkaupungin matkailuoppaiden 
opastettuja kävelykierroksia järjestetään 
Crusell-viikolla la 28.7., ke 1.8. ja 
pe 3.8. klo 11–13. Osallistumismaksu 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. Tiedustelut 
matkailutoimistosta, puh. 050 420 5329.

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

SIGHTSEEING-RISTEILYT 
UUDENKAUPUNGIN SAARISTOSSA 

M/S KERTULLA
Kahden tunnin ohjelmallisia 
sightseeing-risteilyjä Uudenkaupungin 
saaristossa M/S Kertulla.

30.5.–30.8. ke–la klo 18.30–20.30, lähtö 
Uudenkaupungin vierassatamasta, liput 
alkaen 10 €/henk. Ks. lisää Meri ja muu 
luonto -sivuilta tai www.mskerttu.fi.

OPASTUKSET ISONKARIN 
MAJAKKASAARELLA

Luontokierros kansallispuistossa ja 
ylös majakkaan! Opastettu saarikierros 
veneilijöille 25.6.–12.8. 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 veneilijöille erikseen tilattuna. 
Hinnat 10 € /aikuiset ja 5 € /lapset 4–12 v.

Opastettu saarikierros 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 4.6.– su 12.8. ma–la klo 11–17, 
su klo 12–16. 

Kalannin ja Lokalahden kirkot ovat avoinna 
ma 25.6.– su 5.8. ma–la klo 11–17 ja 
su klo 12–16.

Juhannuspäivänä la 23.6. vain 
Pyhämaan Tiekirkot avoinna.

Muulloin kirkot ovat avoinna 
sopimuksen mukaan.
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Jumalanpalvelukset 
sunnuntaisin ja juhlapyhinä 

 - Uudenkaupungin Uudessa kirkossa 
(kesä–elokuussa Vanhassa kirkossa)

- Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan kirkoissa 

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

- Hartaushetki keskiviikkoisin 
Pyhämaan Uhrikirkossa klo 18. 

- Viikkomessu torstaisin klo 19 
Uudenkaupungin Vanhassa kirkossa.

 
Urkuvartit torstaisin 7.6.–19.7. 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 Chiewitzin suunnit-
telema goottilaistyylinen punatiilikirkko. 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. Harvinaislaa-
tuinen puukirkko 1600-luvulta. Maalaukset 
peittävät kokonaan kirkon katon ja sisäseinät.

Pyhämaan uusi kirkko
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa. Harmaaki-
vikirkko 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 salapoliisia, 
tehdä erilaisia näyttelyyn liittyviä tehtäviä ja 
kesäaikana lapsille avautuu piharakennukseen 
oma leikkipaikka. Piharakennuksesta löytyy 
myös suutarinverstas. Lapsille järjestetään 
työpajoja kesäkeskiviikkoisin klo 11.

Alakerran näyttelytiloissa järjestetään 
vaihtuvia näyttelyitä. Kesällä 2018 esillä on 
uusikaupunkilaisnuorison vapaa-ajanvietosta 
1950–1990 –luvuilla kertova näyttely ”Kartsalla”. 
Museossa järjestetään yleisöopastuksia 
kesätorstaisin klo 14.

Avoinna: 11.6.–26.8. 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 myös 
Luotsimuseoon ja Merimiehenkotimuseoon), 
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: 25.6.–12.8 joka päivä klo 12–15. 
Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat 
ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuiset (sis. 
Wahlbergin talon ja Merimiehenkodin). 
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 
asuinrakennuksista voi tutustua tavallisen 
merimiesperheen vaatimattomaan 
arkeen 1900-luvun alussa. 

Avoinna: 25.6.–12.8. joka päivä klo 12–15. 
Pääsymaksu: 2 €/aikuinen, alle 18-vuotiaat 
ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuinen 
(sis. Wahlbergin talon ja Luotsimuseon). 
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 markkinapaikalla 
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 opastusta avausmaksu 
30 € (ma–pe 8–16), muulloin 50 €.

Kalannin veteraanimuseo
Pruukintie 7. Esillä esineistöä itsenäisyytemme 
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, 
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: 5.–20.6. ti–la klo 11–15. 
Juhannus suljettu. 25.6.–12.8. joka päivä 
klo 10–18. 14.–31.8. ti–la klo 11–15. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan. Opastukset ja 
ryhmät sopimuksen mukaan. Tarkemmat 
tiedot ja hinnat: 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. Piha-
piirissä pitsimökki, vuosittain vaihtuva hauska 
taidepolku ja kahviterassi meren rannalla.

Avoinna: 26.6.–11.8. 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 ulkopuolella ryhmille 
sopimuksen mukaan 6 €/henkilö (sisältää 
opastuksen), vähimmäismaksu 150 €/ryhmä 
(jos ryhmän koko on alle 25 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.

KATUJUNA
Uki 400- katujuna liikennöi kesällä 26.6.–28.7. 
keskusta-alueella. Lähdöt Pakkahuoneen 
vierassatamasta (pysäkki tarvittaessa linja-au-
toasemalla) tiistaista perjantaihin tasatunnein 
klo 11–16 sekä la klo 11–14. Toinen pysäkki 
on K-Supermarket Itäpoijun (Alkon) edustalla, 
josta lähdöt puolikkaina tunteina ti–pe 
klo 11.30–16.30 sekä la 11.30–14.30. Liput 
aikuiset 5 €, lapset 2,50 €. Heinäkuussa 4.–25.7. 
matkailuoppaiden opastetut junakierrokset 
keskiviikkoisin klo 14–15. Muutokset aika-
taulussa mahdollisia. Säävaraus. 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 
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Kotileipomo Taina Vuorion kahvila. Avoinna 
kesä–elokuussa ma–la klo 9–17 ja su klo 
12–17. Toukokuussa viikonloppuisin. 
Pääsymaksu 5 €/henkilö. Käteismaksu.
www.tainavuorio.fi.

Nopperlan Kotieläinpuisto ja kesäkahvila
Nopperlantie 1, Lokalahti. 
Puh. 040 595 9581. Avoinna kesäkuun alusta 
elokuun puoliväliin. www.narvilinna.fi

PANIMO

Vakka-Suomen Panimo Osakeyhtiö
Välttitie 2, puh. 02 8400 400, info@vasp.fi, 
www.vasp.fi. Olemme Prykmestar-tuotemer-
kistä tunnettu pienpanimo. Suosittua vakio-
valikoimaa täydentävät laadukkaat kausi- ja 
erikoisoluet. Teemme myös siidereitä sekä 
muita alkoholijuomia. Uusi 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 19.5.–15.7. 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, LUONTOKOHTEITA

Keskusta ja vanha puutaloalue
Museoviraston mukaan Uudenkaupungin 
ruutukaava-alueen laaja puutaloalue on yksi 
parhaiten säilyneistä empire-tyylin puukaupun-
geista Suomessa. Kaupunkia ovat tuhonneet 
monet suuret tulipalot, viimeiset vuosina 1846 
ja 1855. Nykyinen kaupunkimme on pääsään-
töisesti rakennettu näiden vuosien jälkeen. 
Kaupungin nykyisen asemakaavan laati lää-
ninarkkitehti Chiewitz v. 1855. Keskusta-alueella 
on yli 40 puutalokorttelia ja noin 600 puutaloa.

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. 

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, Käätyjärvi ja 
Ruokolanjärvi. Ruokolanjärvessä sijaitsee koko 
perheen kalastuspuisto Ruokolax, jossa kaikki 
kalastus on luvanvaraista. Katso lisätiedot Meri 
ja muu luonto –sivuilta kohdasta Kalastus.

Hiunjärven luontopolku
Hiunjärvi on maakunnallisesti merkittävä lintu-
järvi, 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.

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. 
Lisätietoja: www.lokalahtiseura.fi/luonto

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.

Laavut
Uudenkaupungin kaupunki on rakennuttanut 
kaikkiaan 3 laavua: Hiu, Kasarminlahti ja 
Oinassaari. Vionpuhtiin, Kasarminlahden 
laavun läheisyyteen, on rakennettu myös 
nuotiopaikka Vakka-Suomen ladun toimesta.
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Luonto- ja kulttuurikohteet 
Uudenkaupungin luonto- ja kulttuurikohteista 
löytyy kattava listaus kaupungin verkkosivuilta 
http://uusikaupunki.fi/ 
asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto

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 luo-
teeseen 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 
puolella meri, toisella puolella järvi. Velhoveden 
rengastie –reitti kiertää Makeanvedenallasta, 
katso lisätiedot Meri ja muu luonto –osiosta.

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. 

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 majakka 
Isossakarissa on Pohjanlahden korkein, korkeus 
49,4 m. Majakka on valmistunut v. 1833 ja se on 
Suomen kolmanneksi vanhin valomajakka.  
Isokari kuuluu Selkämeren kansallispuistoon. 
Saareen tehdään päiväristeilyjä sekä ohjattuja 
lintu- ja kasviretkiä ja vierailu majakkasaarella 
sisältyy myös mm. Sandbäckin hyljesafareiden 
ohjelmaan. Isossakarissa on luontopolku sekä 
lapsille oma seikkailupolku. Veneilijöiden 
sisäänpääsy majakkaan alku- ja loppukesästä 
sopimuksen mukaan; 25.6.–12.8. joka päivä 
klo 9–10 sekä klo 16 Isonkarin kesäkahvilalta 

alkavalla kierroksella. Sisäänpääsymaksu 
10 €/aikuinen ja 5 €/lapsi 4-12 v. 
Ilmoittautuminen Isonkarin kesäkahvilalla 
tai p. 0440 998 299. Opastettu saarikierros 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.

MUUT SAARISTOKOHTEET JA 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

Helmi-maaliskuu: Pentti Peura, maalauksia

Maalis-huhtikuu: Tapani Piirto, maalauksia

Huhti-kesäkuu: Vakkaopiston kevätnäyttelyt 
ja lasten ja nuorten kuvataidekoulun näyttely

Syyskuu: Rauman taiteilijaseuran näyttely

Lokakuu: Vakka-Suomen 
taideyhdistyksen näyttely

Marras-joulukuu: Lapuan 
taideyhdistyksen näyttely

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

13.4.-27.5. Jorma Orell–Orell valokuvaa 
näkemäänsä kauneutta luonnossa ja 
ympäristön pienissä yksityiskohdissa. 

28.5.-8.7. Markus Kotiranta–meriaiheisia 
maalauksia innovatiivisella tyylillä 
historiaa unohtamatta

9.7.-19.8. Hanna Kontturi–raja-aitoja 
kaatava luovuuden lähde 

20.8.-30.9. Raimo Aarras–uusikaupunki-
laisen taiteen "Strong Grand Old Man"

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. 
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järjestää taidelainaamotoimintaa ja 
vaihtuvia näyttelyitä. Myös nuoria, aloit-
televia taiteilijoita esitellään galleriassa. 
Avoinna ti-pe klo 13–17 ja la klo 10–14.

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. 
Kesä–heinäkuussa sekä elokuun alussa 
ke–pe klo 11–17 ja la klo 11–15. Tammikuussa 
puoti 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 
maalauksin. Sijainti n. 3 km kaupungin 
keskustasta Lepäisille päin; Hiun uimarannan 
vieressä. Pihapiirissä pitsimökki, vuosittain 
vaihtuva hauska taidepolku ja entisestäänkin 
laajennettu kahviterassi meren rannalla.

Avoinna: 26.6.–11.8. 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 ulkopuolella ryhmille sopimuk-
sen mukaan 6 €/henkilö (sisältää opastuksen), 
vähimmäismaksu 150 €/ryhmä (jos ryhmän koko 
on alle 25 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. Toukokuusta joulukuuhun 
”Kartsalla” –nimisessä näyttelyssä esitellään 
uusikaupunkilaisnuorison vapaa-ajan-
viettoa kaupungilla 1950-1990 –luvuilla. 
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 Uudenkaupungin merihistoriallisen 
yhdistyksen kirjoja ym. tuotteita. Kesällä 
2018 on meriaiheinen valokuvanäyttely.

Järj. Merihistoriallinen yhdistys. 
Katso aukiolojat tapahtumakalenterista 
uki.fi/tapahtumakalenteri

Isonkarin majakkasaari
Ugin Kuvataideseuran näyttely ”Ek-
sistenssi: Näinkö näin?” nähtävillä 
majakalla koko kesäkauden. 

Tapahtumia
Noitien kokoontumisajot 28.4.
Noitien kokoontumisajot järjestetään 
Seikowin liikuntasalissa, Vuorikatu 11 
klo 11–14. Hyppää luudalle ja kurvaa paikalle! 
Luvassa on vappuhauskaa ihan kaikille.
Liput 5 €/henkilö, kaikki noidat ilmaiseksi. 
Tapahtuman järjestää Nukketeatteri 
Piironginlaatikko yhteistyössä Uudenkaupungin 
kaupungin nuorisopalveluiden ja 
nuorisovaltuuston kanssa. 
www.noitalauma.com

Minifarmi & Kukkamessut 19.–20.5.
Puutarha-alan valtakunnalliset Kukkamessut 
ja Minifarmi-maaseutumessut. Laaja valikoima 
maaseudun tuotteita ja palveluja höystettynä 
lomarakentamisella, sisustuksella, eläimillä 
ja mukavalla menolla. Avoinna la 19.5. klo 
10–17, su 20.5. klo 10–16. Yhden päivän 
liput 13 €, lapset 3–15 v. 7 €. Kahden päivän 
liput 15 €, lapset 3-15 v. 10 €. Yli 10 henk. 
ryhmät (ennakkovarauksella) 9 €/henk. ja 
5 €/lapset 5–15 v. Tiedustelut puh. 040 706 4000, 
info@minifarmi.fi, www.minifarmi.fi

Ohjelmalliset iltatorit ja 
Lasten Satamat Pakkahuoneella 27.6.–8.8. 
Kesäkeskiviikkoisin 27.6.–8.8. järjestetään 
ohjelmalliset iltatorit Pakkahuoneen 
vierassatamassa klo 16 alkaen. Luvassa on 
monenmoista mukavaa ohjelmaa musiikin 
ja muun viihteen parissa. Lapsille on omaa 
ohjelmaa keskiviikkoisin Lasten Satamassa 
27.6. klo 16–18 ja 4.7.-8.8. klo 16.30–18. 
Pakkahuoneen leikkikentällä on lapsille 
puuhateltta klo 16.30–18 (27.6. klo 16–18), 
jossa on mahdollisuus puuhastella omaan 
tahtiin esimerkiksi leikkivälineiden tai 
tehtävien parissa. Ohjelmallinen toimintahetki 
on klo 17, ja teemat vaihtelevat eri kerroilla. 
Toimintaan osallistutaan oman aikuisen kanssa. 
Järjestäjinä Pakkahuoneen vierassatama 
ja Uudenkaupungin seurakunta.

Myllymuorin Synttäriseikkailu 3.-31.7.
Myllymuori seikkailuttaa lapsia ja lapsenmielisiä 
heinäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 11–12.30. 
Lähtöpaikka Vaakahuoneelta, matkailutoi-
miston piharakennus, Rauhankatu 10. Retki 
päättyy Myllymäelle, jossa on leikkipuisto ja 
mahdollisuus syödä eväät. Liput 9 €/henkilö. 
Perhelippu (4 henk. samassa taloudessa 
asuvat) 35 €. Alle kouluikäiset vain aikuisen 
seurassa. Hinta ei sisällä tarjoilua, omat eväät 
piknikille mukaan. Liput ja varaukset ennakkoon 
matkailutoimistosta, puh. 050 420 5425, 
050 420 5333 tai matkailu@uusikaupunki.fi.
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20. Nopperlan Antiikkimarkkinat 14.–15.7.
Antiikki-Taide Klaaran pihapiirissä, 
Nopperlantie 1, Lokalahti. 20. juhlavuosi. 
Tasokkaita antiikkikauppiaita, näyttelyitä, 
arviointeja, vintage, työnäytöksiä, 
buffetti, rompetori ja keräilyllä oma 
alue. Tiedustelut puh. 040 566 9705/
Ulla Sainio. www.antiikkiklaara.fi

Karjurock 19.–21.7.
Nopperlantie 1, Lokalahti. Suomen suurin 
ja idyllisin maalaisrock Lokalahdella. Kaksi 
lavaa, leirintäalue, useita anniskelualueita, 
VIP-alue, Fine Dining alue. Uutuutena 
Ysäri-lava. Bussikuljetukset. Mukana Suomen 
eturivin artisteja kaikista musiikkilajeista, 
mm. Popeda, Klamydia, Juha Tapio, Mira Luoti, 
Neljä Ruusua. Lastenpäivässä mm. Titi Nalle. 
Tiedustelut puh. 040 595 9581. Tiedotus 
puh. 040 775 9777. info@karjurock.fi. Katso 
koko ohjelma ja lisätiedot www.karjurock.fi

Crusell-viikko 28.7.–4.8.2018
Uudenkaupungin Crusell-viikko järjestetään 
jo 37.kerran. Taiteellisena johtajana 
toimii ensimmäistä kertaa Suomen 
Kansallisoopperan klarinetisti Tuulia Ylönen.

 
Lauantai 28.7.

12.00 Avajaispuhallus, Uudenkaupungin tori 
Jukka Perko Tritone 
Maestro Perko ja Tritone puhaltaa 
Crusell-viikon käyntiin!

18.00 Työväentalo 
STORY OF DIZZY GILLESPIE 
Jukka Perko Tritone 
Jukka Perko Tritonen matka trumpetisti-
legenda Dizzy Gillespien tuotantoon. 

 
Sunnuntai 29.7.

10.00 Juhlamessu, Uusi kirkko 
Peteris Vasks: Music for a Deceased friend

LUMO-kvintetti: Veera Myllyniemi 
(klarinetti), Jin-Ah Lee (huilu), Amelia 
Coleman (oboe), Asko Padinki (fagotti)

13.00 Lastenkonsertti ”KADONNUT KLARINETTI”, 
Kulttuurikeskus Cruselli  
Klaara Vasara ja Hanna Hujanen kadonneen 
klarinetin jäljillä 
 
18.00 TURHA SERENADI JA KVINTETIN LUMOUS, 
Vanha kirkko 
mm. Lumo-kvintetti Carl Nielsen: 
Serenata in vano 

Veera Myllyniemi (klarinetti), Asko Padinki 
(fagotti), Jose Luis Cortell (käyrätorvi), Marko 
Ylönen (sello), Esko Laine (kontrabasso)

Stravinsky: Kevätuhri arr. Michael Byerly

Guillaume Conesson: Sextet

Peteris Vasks: Music for a Deceased friend

Maanantai 30.7. 

18.00 SIELUN PEILI, Vanha kirkko  
Arvo Pärt, Johann Christian Bach, Alfred 
Schnittke, Peteris Vasks , Sofia Gubaidulina 

mm. Christian Altenburger (viulu), Martine 
Varnik (oboe), Yuval Gotlibovich (alttoviulu), 
Marko Ylönen (sello), Esko Laine (kontrabasso) 
Asko Padinki ja Bence Boganyi(fagotti)

 
Tiistai 31.7. 

18.00 SCHUBERTIN HELMI, Vanha kirkko  
Franz Schubert.Octet in F major D.803 

Tuulia Ylönen (klarinetti)
Etienne Boudreault (fagotti)
Ville Hiilivirta (käyrätorvi)
Christian Altenburger (viulu)
Raquel Castro (viulu)
Yuval Gotlibovich (alttoviulu)
Marko Ylönen (sello)
Esko Laine (kontrabasso)

21.00 SOLITUDE, Kulttuurikeskus Cruselli 

Lauri Sallinen (klarinetti)

Mikko Hyvönen (koreografia), Tero Lanerva 
(valo-ja videosuunnittelu) ja Libero Mureddu 
(äänisuunnittelu ja elektroniikka) 

Lauri Sallisen sooloklarinettikonsertti kasvaa 
monitaiteelliseksi nykytanssiesitykseksi.

 
Keskiviikko 1.8.

18.00 MESTARIT RANSKALAISISSA 
TUNNELMISSA, Vanha kirkko 

Claude Debussy, Henri Dutilleux, 
Francis Poulenc, Jean Francaix . 

mm. Christina Fassbender (huilu), Bence 
Boganyi (fagotti) Björn Nyman(klarinetti)

21.00 IDÄN PIKAJUNA Kari Kriikku: 
Bizarre Bazaar, Työväentalo  
Kari Kriikku (klarinetti) sekä mm. 
Jari Valo (viulu), Elina Lehto (viulu), 
Raquel Castro (viulu), Maija Linkola 
(viulu), Yuval Gotlibovich (alttoviulu), 
Marko Ylönen (sello) Tuomas Lehto (sello), 
Sami Koskela (perkussiot), Pekka Nylund (kitara 
/ turkkilainen luuttu), Esko Laine (kontrabasso) 

Idän pikajuna kiertää ympäri 
eurooppaa ja päätyy Istanbuliin.

Luvassa myös vatsatanssia!

 
Torstai 2.8.

18.00 EI KALANTI VAAN GALANTTI, Vanha kirkko  
Luigi Boccerini: Kvintetto huilulle 
ja jousille D-major.op.5 No. 1 

Mozart : Quintet for Oboe and strings

mm. Christina Fassbender 
(huilu), Clara Dent (oboe)
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Tietysti myös Bernhard Henrik 
Crusellin musiikkia

21.00 Lyhtyjen Yö, Vallinmäki 
Tangokuningas Kyösti Mäkimattila ja Riku 
Niemi orkestereineen hellivät kuulijoita 
himmenevässä elokuun yössä!

 
Perjantai 3.8.

14.00 Nuoret taitajat 1, Srk-keskus 
16.00 Nuoret taitajat 2, Srk-keskus 
19.00 Ravintola Pryki SUPRISE! 
Ginastera, Yuval Gotlibovich, Berio: 
Impresiones de la Punta huilulle ja 
jousikvartetille 

mm. Niamf McKenna (huilu), Elina Lehto 
(viulu), Yuval Gotlibovich (alttoviulu), Tuomas 
Lehto (sello), Tuulia Ylönen (klarinetti) Marcelo 
Nisinmann,bandoneon, Björn Nyman (klarinetti)

Mukana muunmuassa viime vuoden 
huilukilpailun voittaja Niamf McKenna. 
Kuulemmme myös maailman kantaesityksenä 
Yuval Gotlibovichin Puhallinkvinteton!

 
Lauantai 4.8.

13.00 Nuoret taitajat 3, Srk-keskus 
15.00 Nuoret taitajat 4, Srk-keskus 
18.00 PÄÄTÖSKONSERTTI, Uusi kirkko  
Festivaaliorkesteri johtajanaan Hannu 
Lintu. Solistina sopraano Soile Isokoski. 

Crusell-viikko huipentuu Stravinskyn 
Pulcinella -sarjaan ja Soile Isokosken 
jumalaiseen laulantaan.

21.00 Päätöskaronkka BUENOS AIRES, 
Työväentalo Nuevo Quinteto OTRA VEZ, Martin 
Alvarado ja Marcelo Nisimann. Argentiinalainen 
tango jättää kaihon sydämeemme ja näissä 
tunnelmissa on hyvä jäädä odottamaan 
taas seuraavaa Crusell-viikkoa!

 
Liput: Liput Crusell-viikolle 12.3.2018 alkaen 
Lippu.fi:n toimipaikoista kautta maan, sekä 
Uudenkaupungin matkailutoimistosta. 
Tarkemmat myyntipisteet löydät osoitteesta: 
www.lippu.fi. Lippuja voi tilata myös 
puhelimitse palvelunumerosta 0600 900 900 
(1,97 eur/min + pvm). Hinnat sisältävät 
palvelumaksun.

Liput Uudessakaupungissa myy 
Uudenkaupungin matkailutoimisto, 
puh: 050 420 5333. Muut tiedustelut: 
Uudenkaupungin kulttuuritoimisto, 
Rauhankatu 10, 23500 Uusikaupunki. 
Puh: 050 4205401, 
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi  www.crusell.
fi. 

Löydät meidät myös facebookista. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Teatterit, 
kesäteatterit

Uudenkaupungin Teatteri
Kullervontie 11, Kulttuurikeskus Crusellissa 
samassa rakennuksessa Hotelli Aquariuksen 
kanssa. Päänäyttämön katsomossa on 256 
paikkaa, pienellä näyttämöllä 50 paikkaa. 
Teatterinjohtajana toimii Jari Luolamaa. Ryhmä- 
ja yksittäislippujen myynti sekä tilausnäytökset 
ja ohjelmistoa koskevat tiedustelut 
teatterin toimistosta: ti 9–17. ke–pe 9–13. 
Puh. 02 8451 5440, yhteispalvelupiste Passarista, 
Rauhankatu 4, arkisin klo 9–17, 
puh. 02 8451 5500. Lippuja myös 
Lippupisteestä, www.lippu.fi tai R-kioskeista. 
toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi 
www.uudenkaupunginteatteri.fi

Keväällä 2018 ohjelmistossa

13.1.-24.3. Housut pois
Broadway-musikaali nyt Uudenkaupungin 
Teatterissa! Musikaalikomedian keskiössä 
nähdään kuusi miestä, jotka kukin 
kamppailevat työttömyyden ja naishuolien 
keskellä. Tunnelin päähän syttyy valo 
kun Jerry, yksi ryhmän miehistä, keksii 
pähkähullun idean perustaa tavallisista 
miehistä koostuvan strippausryhmän!

Hankkeen myötä esiintyjät saisivat aimo 
annoksen kaivattua itsetunnon kohotusta ja 
keikoista saatavilla lipputuloilla voitaisiin heit-
tää hyvästit paitsi housuille, myös rahahuolille. 
Matkassa on vain yksi mutta. Miehet eivät osaa 
tanssia. Ohjaus Pauliina Salonius. Livebändi!

Esitykset:  
la 13.1. klo 13. pe 19.1. klo 19. la 20.1. klo 13. 
ke 31.1. klo 19. la 3.2. klo 13. pe 9.2. klo 19. 
la 10.2. klo 13. la 3.3. klo 18. la 17.3. klo 13. 
la 24.3. klo 18. 

Liput 22/25 €. 

Syksyllä 2018 ohjelmistossa

Katri Helena - ensi-ilta syyskuussa 
Tarina taiteilijasta, jonka elämä pitää sisällään 
niin iloa kuin surua. 
Musiikkinäytelmässä kuullaan Katri 
Helenan ihanimpia kappaleita vuosien 
varrelta kuten Syysunelma, Anna mulle 
tähtitaivas, Vie minut ja lukuisia muita 
ikimuistoisia lauluja. Ohjaus Lauri Ketonen.

Vain muutaman huijarin 
tähden - ensi-ilta 17.11.
Televisiossa suuren suosion saanut ”Vain 
muutaman huijarin tähden” on rakastetun 
maalaiskomediasarjan ensimmäinen 
osa. Kuusniemen kunta ja sen henkilöt 
ovat lähes kaikille tuttuja. Kuntaan on 
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saatu uusi kirkkoherra Matias ja uusi 
kulttuurisihteeri Suvi, mutta tulokkaat eivät 
ole kunnan keskushenkiöiden 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. 

KESÄTEATTERIT

Teatteriryhmä Lentävä Lokki esittää 
PIKKUJÄTTILÄINEN - Torsti Tulion 
elämä, naiset ja baari
Sovitus: Raija ja Pentti Nokkala Sirkku Peltolan 
näytelmistä Pikku Jättiläinen ja Maailman baari 
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 4.7. ti 10.7. ke 11.7. ti 17.7. 
ke 25.7. ti 31.7. ke 1.8. ti 7.8. ke 8.8. ke 15.8. 
Kaikki esitykset alkavat klo 19.

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.

Pyhämaan Suviteatteri esittää 
Munaako herra ministeri
Ohjaus Lauri Ketonen ja Mona Lehtola. 
Suomennos Pentti Järvinen, käsikirjoitus 
Ray Cooney. Esitykset Pyhämaan 
Nuorisoseurantalon katetulla ulkonäyttämöllä, 
Pyhämaantie 1076, Uusikaupunki. 

Ensi-ilta sunnuntaina 1.7. kello 16.

Esitykset: 1.–22.7. tiistaisin ja torstaisin 
kello 19 ja sunnuntaisin kello 14 ja 18. 
Lisäksi yönäytös perjantaina 20.7. klo 22. 

Liput: ovelta aikuiset 16 €, nuoret 7–17 v. 9 € tai 
ennakkoon Lippu.fi palvelusta 15,50 € / 8,50 €. 
Yksittäisten lippujen ennakkomyynti 
myös Uudenkaupungin matkailu-
toimistosta, Rauhankatu 10.

Tiedustelut ja ryhmämyynti: 
puh. 0440 345675, 
suviteatterivaraukset@gmail.com  
teatteri.pyhamaa.fi
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133-vuotiaan wanhan 
rouvan miehistö toivottaa 
teidät tervetulleeksi.

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 KALJAASI OLGA

VARAUKSET
Risteilyt varataan 

viimeistään risteilyä 
edeltävänä päivänä ja 

myydään:

Uudenkaupungin 
matkailutoimisto 

puh. 050 420 5425, 
050 420 5333 

matkailu@uusikaupunki.fi

TILAUSRISTEILYT
puh. 0400 468 567 

www.hg-production.com

KATANPÄÄN LINNAKESAARI 
30.6.−5.8.2018

LASTEN MERIROSVORISTEILYT 
6.–27.7.2018

JUHANNUSAATON ILTARISTEILY 
22.6.2018 KLO 16–24

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.

58 € /aikuinen, 
28 € /lapsi (4−12 v.)

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

Heinäkuussa perjantaisin 
6.–27.7. klo 15–17.

Lasten ja seikkailuhenkisten 
oma merirosvoristeily. Ris-
teilyllä kierretään Uudenkau-
pungin saaristossa ja kuullaan 
mitä mielenkiintoisimpia 
juttuja ja koetaan sitäkin 
enemmän. Mukaan reissuun on 
värväytynyt joukko jännittäviä 
ja iloisia piraatteja, jotka 
keksivät matkan aikana kai-
kenlaista hauskaa tekemistä.

20 € /lapsi, 25 € /aikuinen

Sis. laivamatkan, ohjelman, 
yllätyspussin ja mehun.

Koe ainutlaatuinen elämys- 
risteily 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.

Kaikki Kaljaasi Olgan risteilyt 
vaativat toteutuakseen 
vähintään 15 matkustajaa.

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 ainut-
laatuinen ja monipuolinen 
luonto. Isonkarin saari kuuluu 
Selkämeren kansallispuistoon.

Upea majakka on 
peräisin keisarillisen Venäjän 
ajalta vuodelta 1833. Vierailut 
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 tunnel-
moida rajattoman horisontin 
äärellä. Saaren nimikkolintujen 
riskilöiden aamutoimet ovat 
vertaansa vailla–ne näet 
yöpymällä Isossakarissa!

Saarelta löytyy mainio 
kattaus matkailupalveluita: 
kesähotelli, kahvila, mat-
kamuistomyymälä, opas-
palvelut, kokoustilat, 
uimaranta ja tilaus-
sauna. Saareen 
tehdään risteilyjä, 
ja veneilijöitä 
palvelee suojaisa ja 
viihtyisä vierassata-
ma. Uudenkaupungin 
Kuvataideseuran 
näyttely ”Eksistenssi: Näinkö 
näin?” on nähtävillä maja-
kalla koko kesäkauden. 

Kesähotelli sijaitsee 
idyllisessä majakkamiljöössä. 

Yöpymisen sisältävät matka-
paketit sisältävät aina myös 
täysihoidon ja saunan.

Pienessä hotellissa 
on vain kuusi huoneistoa, 
joten varaathan oman 
kesälomamatkasi ajoissa!
Isokari tarjoaa hienot puitteet 

myös kokouksille ja asiakas-
tilaisuuksille, ja saari on 

erinomainen paikka 
viettää merkki-
päiväjuhlia tai 
vaikka kihlajaisia.

Saareen 
on helppo tulla 

M/S Kertulla tai 
omalla veneellä. 

Lisätietoa palveluista 
hintoineen löydät netti-
sivuilta 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 2018 RISTEILYT 
M/S KERTULLA

Lisätietoa risteilyistä 
viereisellä sivulla.

AINUTLAATUINEN 
LUONTO JA  
RAJATON  

HORISONTTI!

MERI JA MUU LUONTO
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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.

Illat keskiviikosta lauantai-
hin Kerttu on sisäsaariston 
sightseeing-liikenteessä. Kaksi 
tuntia kestävillä iltaristeilyillä 
pääset nauttimaan meritun-
nelmasta, hauskasta ohjel-
masta sekä Kertun kesäisestä 
tarjoilusta. Aluksella on 
täydet anniskeluoikeudet.

Keskiviikon ja 
lauantain Pikkuristeilyt ovat 
ikärajattomia, Torstaivisaan ja 
perjantain Kieltolakiristeilylle 
on 18 vuoden ikäraja.

Kaikki risteilyliput 
ostat helposti netistä, ja 
jos tilaa on, lippuja saa 
myös suoraan laivasta.

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

NAUTI A ALLOISTA JA AURINGOSTA

Risteilylle M/S Kertulla

RISTEILYT ISONKARIN 
MAJAKKASAARELLE

SIGHTSEEING-PIKKURISTEILYT 
SISÄSAARISTOSSA (KE, LA)

 
KIELTOLAKIRISTEILYT (PE)

6.6.–20.6. keskiviikkoisin, 
perjantaisin ja lauantaisin

26.6.–5.8. 
tiistai–sunnuntai

8.–12.8. 
keskiviikko–sunnuntai 
 
Lähtö Uudestakaupungista 
klo 10.30, paluu klo 17.30

Liput: aikuiset alkaen 59 € 
lapset 4–12 v. alkaen 25 € 
lapset 0–3 v. maksutta

Kertun Pikkuristeily on rento 
kaksituntinen kaikenikäisille. 
Tärkeimmät nähtävyydet ja 
mukavaa meritunnelmaa!

6.6.–11.8. keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 18.30–20.30

Liput: aikuiset 18 € 
lapset 4–12 v. 9 € 
lapset 0–3 v. maksutta

Uudenkaupungin saaristo 
pirtutrokarin silmin! Perjantaisin 
1.6.–24.8. klo 18.30-20.30

Kertalippu 18 € 
sis. tervetuliaisjuoman 
Ikäraja 18 vuotta

TORSTAIVISA 31.5.–30.8. 

Maankuulu tietokilpailu 
joka torstai klo 18.30–20.30

Kertalippu 10 €, kausikortti 50 € 
Ikäraja 18 vuotta

LIPUNMYYNTI JA 
VARAUKSET

puh. 040 1866 350

www.mskerttu.fi 
www.isokari.fi

ja Uudenkaupungin 
matkailutoimisto
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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 maan-
kuulut herkulliset munkit, 
joita kannattaa 
lähteä maistamaan 
kauempaakin! 
Anniskeluoikeuk-
sin varustetulta 
terassilta saa mm. 
paljon kiitosta saa-
neita lankkupitsoja ja 
raikkaita salaatteja, sekä 
herkullisia jäätelöannoksia.

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 näyte- 
ikkuna kaupungin tarjontaan. 
Puodista löydät aina tuoreet 
kasvikset, luomulihat ja juustot 
lähiruokatuottajien tiloilta, 
sekä kiinnostavat paikalliset 
yrittäjät erilaisine tuotteineen. 
Puodista saa myös joka päivä 
monipuolisia take away-salaat-
teja lähitilojen raaka-aineista.

Puoti on avoinna 
huhtikuun lopulta syyskuulle 
joka päivä klo 10–18, 
iltatorikeskiviikkoisin klo 10–19.

TEKEMISTÄ JA KATSOMISTA KAIKENIKÄISILLE

Pakkahuoneen vierassatama 

PAKKAHUONEEN  
VIERASSATAMA

Pakkahuoneentori 2,  
Kaupunginlahti 

Puh. 044 712 3500 
pakkahuone@karilla.fi

Ohjelmalliset iltatorit  
27.6.–8.8.2018 

keskiviikkoisin klo 16–19

Mansikkakarnevaali 4.7. 
Venetsialaiset 25.8.

www.karilla.fi

VIERAS- 
SATAMASSA 

AINA ILOINEN 
PALVELU!
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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
28.4.–2.9.2018. 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 tutus-
tumaan merellisiin kohteisiin, joita ovat mm. 
Isonkarin majakkasaari, Katanpään linnakesaari, 
Putsaaren piilokirkko sekä Purjehdusseuran 
Paviljonki Pietarinkarin saaressa. Merelle 
suunnataan myös erilaisilla teemoitetuilla 
risteilyillä, joita tänä kesänä onkin entistä 
enemmän. 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 2018. Olga on pohjoismaiden vanhin, 
133-vuotias, yhä purjehtiva kaljaasi, jonka pituus 
on 24 m, leveys 6,2 m ja syväys 2 m. Maksimi-
matkustajamäärä on 34 henkilöä. Risteilykohtei-
na 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. 0400 468 567. www.hg-production.com

Juhannusaaton iltaristeily kaljaasi Olgalla 
Juhannusaattona 22.6. klo 16.00–24.00
Koe ainutlaatuinen elämysristeily juhannus-
aattona! Kohteena Katanpään linnakesaari ja 
sen letkeät juhannusjuhlat. Kokko, ohjelmaa, 
musiikkia ja rentoa meininkiä. 
Hinnat: aikuiset 70 €, lapset (4–12 v.) 35 € 
sis. risteilyn, ruokatarjoilun laivassa ja 
juhannusohjelman Katanpäässä. 

Kaljaasi Olgalla Katanpään 
linnakesaarelle 30.6.–5.8.
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 houkuttele-
vat eri-ikäisiä kävijöitä. 
Hinnat: 58 €/aikuinen, 28 €/lapsi (4–12 v.). 
Risteilyyn sisältyy edestakainen merimatka, 
lounas menomatkalla laivassa (lohikeitto 
ja saaristolaisleipä) sekä opastettu kier-
ros linnakesaarella. Risteilyt vaativat 
toteutuakseen väh. 15 matkustajaa.

Lasten Merirosvoristeilyt 6.–27.7.
heinäkuussa perjantaisin 6.–27.7. klo 15–17. 
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 
sisältyy laivamatka, ohjelma, yllätyspussi 
+ mehu. Risteilyt vaativat toteutuakseen 
vähintään 15 matkustajaa. 
 
Kaljaasi Olgan risteilyt vaativat toteutuakseen 
vähintään 15 matkustajaa. Risteilyt 
varataan viimeistään risteilyä edeltävänä 
päivänä ja myydään: Uudenkaupungin 
matkailutoimisto, puh. 050 420 5425, 
050 420 5333, matkailu@uusikaupunki.fi

RISTEILYT M/S KERTTU

Risteilyt Isonkarin majakkasaarelle 6.6.–12.8.
6.6.–20.6. keskiviikko, perjantai ja lauantai 
26.6.–5.8. tiistai–sunnuntai (ti, ke, to, pe, la, su) 
8.–12.8. keskiviikko–sunnuntai (ke, to, pe, la, su) 
Aikataulu: Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, 
lähtö Isostakarista klo 16.00 ja paluu Ukiin 
noin klo 17.30. Risteilyn kesto on 7 tuntia, josta 
Isossakarissa ollaan 4 tuntia. 
Hinnat: aikuiset alkaen 59 €, lapset (4–12 v) 
alkaen 25 €, alle 4 v. maksutta. 
Hinta sisältää merimatkat, lounaan 
(kylmäsavukirjolohikiusaus ja Isokarinlimppu), 
opastetun kierroksen Isossakarissa 
sekä sisäänpääsyn majakkaan.

Selkämeren kansallispuistoon kuuluva Isonkarin 
majakkasaari on hieno päivämatkakohde 
kaikenikäisille. Risteily alkaa Uudenkaupungin 
vierassatamasta, Kaupunginlahden rannalta, 
kaupungin keskustasta. Merimatkat taitetaan 
viihtyisällä matkustaja-alus M/S Kertulla, 
jossa on kahvila sisätiloissa (täydet anniske-
luoikeudet) ja aurinkokannella tilaa nauttia 
päivästä merellä. Noin 1,5 tunnin mittaisella 
merimatkalla maisema muuttuu suojaisen 
sisäsaariston ja karumman rannikkovyöhykkeen 
kautta lopulta avomereksi. Opastus laivamatkan 
aikana tutustuttaa saaristoluontoon sekä 
sisäsaariston nähtävyyksiin. Isonkarin sata-
masta lähdetään opastetulle kierrokselle, jonka 
aikana tutustutaan saaren luontoon sekä itse 
majakkaan. Majakka on edelleen toiminnassa 
oleva merenkulun turvalaite, ja sisäänpääsy 
majakkaan tapahtuu ohjatusti. Lounas saarella 
tarjoillaan puolustusvoimien vanhassa ruokala-
kasarmissa. Etukäteen ilmoitetut erikoisruoka-
valiot (esim. kalaton, gluteeniton) huomioidaan. 
Saarikierros ja lounas sisältyvät risteilyn 
hintaan. Yhteisen risteilyohjelman lisäksi ehdit 
vaikka pulahtaa uimaan, rapsuttaa lampaita 
tai nauttia pullakahvit saaren kesäterassilla! 
Terassipuodissa on myynnissä matkamuistoja. 

Huomioitavaa: Saarella liikutaan epätasaisia 
kallioita ja polkuja pitkin. Pyörätuolilla tai 
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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.

Linturetket Isoonkariin 28.4. ja 19.5.
Isonkarin linturetket soveltuvat sekä aloit-
televille että kokeneille lintuharrastajille. 
Linturetkillä on mukana asiantunteva paikal-
lisopas 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.

Aikataulu: Lähtö Ugista klo 9, paluu noin klo 18. 
Retkeilyaikaa Isossakarissa yht. n. 5 tuntia. 
Hinnat: 65 €/aikuinen, 35 €/lapsi alle 12 v. Hinta 
sisältää merimatkat, lintuoppaan palvelut, pul-
lakahvit menomatkalla, lounaan Isossakarissa 
(kylmäsavukirjolohikiusaus ja Isokarinlimppu) 
ja sisäänpääsyn majakkaan. Yli 20 henkilön 
ryhmille alennus 10 %. 
Lisätietoa ja varaukset: www.isokari.fi, 
info@isokari.fi ja puh. 040 1866 350.

Hyljesafarit Sandbäckin hylkeiden-
suojelualueelle 5.5., 10.5., 11.5., 12.5. 
ja 13.5. sekä ryhmille tilauksesta
Lähtö Uudestakaupungista klo 9, 
paluu Ukiin noin klo 18.

Hinnat: 109 €/aikuinen, 55 €/lapsi alle 12 v. 
Hinta sisältää merimatkat 
Uki–Sandbäck–Isokari–Uki, vierailun Sandbäckin 
hylkeidensuojelualueella, aamukahvin 
M/S Kertulla pikkusuolaisen kanssa, lounaan 
(kylmäsavukirjolohikiusaus, vihersalaatti, 
leipä, kahvi/tee/mehu) sekä opastetun 
tutustumisen Isonkarin majakkaan. Tiedot 
kesä–heinäkuun hyljesafareista löytyvät 
osoitteesta www.isokari.fi/hyljesafarit

Hyljesafareita tehdään lisäksi tilauksesta 
ryhmille 1.5.–30.9. (ei mahdollista 19.5.–4.6.). 
Yksityiseen hyljesafariin voidaan sisällyttää 
yöpyminen Isossakarissa.

Hyljesafari on samalla kahden majakan matka.
Bongattua tulee Sandbäckin majakka ja 
Isokari, jossa käydään paikan päällä. Kaukana 
avomerellä, Sandbäckin luodolla, 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. 
Hyvällä tuurilla voi kuulla hylkeiden laulua. 
Sandbäck on hylkeidensuojelualuetta, jolla on 
ympärivuotinen liikkumiskielto. Metsähallitus 
on myöntänyt erikoisluvan hyljesafarien 
järjestämiseen. Hyljesafareissa on säävaraus–
tuuliraja on noin 7 m/s. Safarin toteutuminen 
varmistuu safaria edeltävänä päivänä 

klo 12.45 Merisään jälkeen. 
Lisätietoa ja varaukset: www.isokari.fi, 
info@isokari.fi ja puh. 040 1866 350.

Sightseeingristeilyt M/S Kertulla

Pikkuristeily M/S Kertulla  
keskiviikkoisin ja lauantaisin 6.6.–11.8. 
(ei 23.6.) klo 18.30–20.30
Kertun Pikkuristeilyllä näet merellisen Uuden-
kaupungin vilkkaat satamat sekä kauneimmat 
rannat. Risteily sopii niin paikkakuntalaisille 
kuin muualta tuleville! 
Lähtö kaupungin palkitusta vierassatamasta. 
Rahtisatamassa laivoihin lastataan Mersun 
katumaastureita, ja risteilyn muita nähtävyyksiä 
ovat mm. UPS:n Paviljonki Pietarinkarin 
saaressa, merimetsokolonia Urpoisen saaressa 
sekä törmäpääskyt Yaran lannoitetehtaan 
kipsivallilla! Opas kertoo risteilyn aikana 
ajankohtaisasiat meriluonnosta. Pikkuristeilyt 
ovat ikärajattomia. Lapsille ja lapsenmielisille 
mahdollisuus lähettää pullopostia! 
Hinnat: kertalippu 18 €/aikuinen, 9 €/
lapsi 4–12 v. Sisäänpääsy laivaan klo 18.00 
alkaen, ei ennakkovarauksia. Lisätietoa: 
www.mskerttu.fi, puh. 040 1866 350.

M/S Kertun Torstaivisa
Kesätorstaisin 31.5.–30.8. klo 18.30–20.30. 
Torstaivisa vie merelle viihtymään ajan-
kohtaisten 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. Torstaivisaristeilyjen ikäraja 
on 18 vuotta. 
Hinnat: kertalippu 10 €/henkilö, kausikortti 
50 €/henkilö. Sisäänpääsy laivaan klo 18.00 
alkaen, ei ennakkovarauksia. Lisätietoa: 
www.mskerttu.fi, puh. 040 1866 350

Kieltolakiristeily M/S Kertulla
Kesäperjantaisin 1.6.–24.8. 
(ei 22.6. eikä 13.7.) klo 18.30–20.30. 
Kertun Kieltolakiristeilyillä katsellaan 
Uudenkaupungin saaristoa pirtutrokarin silmin! 
Näillä risteilyillä kuulet mukaansatempaavia 
tarinoita Suomen kieltolain ajasta v. 1919–1932. 
Laivassa on oiva tarjonta paikallispanimoiden 
huurteisia herkkuja ja täydet anniskeluoikeudet. 
Kieltolakiristeilyjen ikäraja on 18 vuotta. 
Hinnat: kertalippu 18 €/henkilö, sisältäen 
tervetuliaisjuoman. Sisäänpääsy laivaan klo 
18.00 alkaen, ei ennakkovarauksia. Lisätietoa: 
www.mskerttu.fi, puh. 040 1866 350.

RISTEILYT TIFTÖ V:LLÄ 
Tiftö V suuntaa risteilemään lähisaaristoon 
toukokuusta syyskuuhun. Tiftö V:llä pääset 
tutustumaan lähivesien historiaan muutaman 
tunnin kestävällä Kolmen Salmen risteilyllä, 
ihastelemaan täysikuuta Kuutamoristeilyllä tai 
rentoutumaan merenrantasaunassa Saunaris-
teilyllä. Risteilyllä voit ostaa pientä evästä ja vir-
vokkeita alukselta tai ottaa mukaasi omat eväät.
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Tiftö V tekee myös tilausristeilyjä joiden 
reitti ja tarjoilut ovat yksilöllisesti sovit-
tavissa tilaajan toiveiden mukaisesti. 
Tiftö V:n laituripaikka on Saaristolaivojen 
laiturissa Uudella Möljällä, Suukarintie 2. 

Linturetki sisäsaaristoon 8.5. klo 17–19.30
Tutustutaan lähivesien ja sisäsaariston lintula-
jeihin oppaan avulla. Risteily sopii kaikille ja on 
hyvä mahdollisuus oppia lähivesien ja saarien 
eläimistä ja luonnosta yleensä.  
Hinnat: 25 €/ henkilö. Hinta sis. 
kahvi/tee/mehu. Alle 10 v. ilmaiseksi.

Kuutamoristeilyt 
ti 29.5, to 28.6, pe 27.7. klo 21–23 ja su 26.8, 
ti 25.9. klo 20.30–22.30 
Risteily auringonlaskun aikaan, kohti kuunsiltaa 
ja vilkkuvia väylävalojonoja sekä kesäyön 
taikaa merellä. Hinnat: 25 €/henkilö. Hinta 
sis. kahvi/tee/mehu. Alle 10 v. ilmaiseksi.

Saunaristeilyt
ke 6.6, ke 13.6. ja ke 8.8. klo 17–21.  
Risteily jossa yhdistyy kaikki oleellinen. 
Venematka saareen, jossa mahdollisuus 
saunomiseen, uimiseen ja grillailuun. 
Hinnat: 25 €/henkilö + saunamaksu 5 €/ henkilö. 
Hinta sis. kahvi/tee/mehu. Alle 10v. ilmaiseksi.

Kolmensalmen risteilyt
Ma 20.8. klo 18–20 ja pe 14.9. klo 18–20 
Sukellus paikallishistoriaan lähivesillä, Pikku-
Puntarin, Puntarin ja Syväsalmen läpi. 
Hinnat: 25 €/henkilö. Hinta sis. kahvi/
tee/mehu. Alle 10v. ilmaiseksi.

 
Lisätietoa ja varaukset Tiftö V:n risteilyille: 
tiftovene@gmail.com, Mikael 0500 911345, 
Leena 050 3513109 www.tiftov.com

Risteilyt toteutuvat, kun maksavia lähti-
jöitä on 15 henkilöä. Pidätämme oikeuden 
aikataulumuutoksiin. Facebook: TiftöV

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

Ulkosaariston Isokari on eteläisen Selkämeren 
lumovoimaisin matkakohde. Keisarillisen 
Venäjän ajalta peräisin oleva majakka on saaren 
tunnetuin nähtävyys. Isonkarin luotsiasema 
ylläpitää merenkulun vuosisataisia perinteitä 
tänäkin päivänä. Majakkamestarin talo 
palvelee kesähotellina, ja pienessä mutta 
vilkkaassa vierassatamassa käy helteisimpään 
aikaan kymmenittäin venekuntia.

Isokari kuuluu Selkämeren kansallispuistoon, 
ja sen luonto yllättää monipuolisuudellaan. 
Majakkasaarelta (180 ha) 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.
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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 maksullisia. 
Opastettu tutustuminen majakkaan 
sisältyy aina M/S Kertun päiväristeilyn, 
luontoretken tm. ohjelmaan ja hintaan.

Kulkuyhteydet: Isoonkariin pääsee 
M/S Kertulla (päiväristeilyjä), taksi-
veneellä ja omalla veneellä.
Palvelut: Risteilyjä, opastuksia, hotelli, 
ravintola, vierassatama, kahvila, sauna, 
matkamuistomyymälä, luontopolku.
Tapahtumat: Isonkarin risteilyjen ja 
tapahtumien ajantasainen kalenteri 
löytyy verkkosivuilta www.isokari.fi
Ryhmille: Ryhmämatkailijat voivat 
matkustaa M/S Kertun säännöllisillä 
vuoroilla (ryhmäalennus –10 %), ja risteilyjä 
tehdään koko avovesikauden ajan myös 
tilauksesta. Ks. www.mskerttu.fi.
Yhteystiedot: www.isokari.fi, info@isokari.fi 
ja puh. 040 1866 350 (tiedustelut, varaukset) 
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 
rakennettiin 1910-luvulla tsaari Nikolai II:n 
hallituskaudella. 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: tilaus-
kuljetukset Katanpäästä puh. 0400 590 868.
Palvelut: Kahvio, tilaussaunat, uimaranta, 
vierasvenesatama, opaspalvelut, pikkukipparin 
puuhat, satamapuoti, majoitus ja kokoustilat.
Satamakahvion tarjonta: Kahvia ja 
virvokkeita, saarella leivottua pullaa, 
sämpylöitä ja saaristolaisleipää, aamiainen 
ja keittolounas, makeisia ja jäätelöä.
Tilaussaunat: Kolme tilaussaunaa viihtyi-
sine saunatupineen. Saunojen yhteydessä 
uimalaituri. Varaukset Satamakahviosta.
Vierassatamapalvelut: Suojaisa satama, poiju-
kiinnitys, 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. 22.6. Juhannusaaton 
juhla ja Selkämeren suurin juhannuskokko. 
25.8. 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 keskustas-
ta n. 7 km länteen sijaitseva 72 hehtaarin kokoi-
nen 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.

Pietarinkari
Uudenkaupungin Purjehdusseuran 
paviljonkiravintola sijaitsee kaupungin 
edustalla olevassa Pietarinkarin saaressa. 
Merellinen ruokaravintola ja viihtyisä 
terassi. Ilmaiset venepaikat, tilaussauna. 
Puh. 050 575 6060, uginpaviljonki@gmail.com

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

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

Pyörävuokraus (myös sähköpyöriä): 
Santtiorannan leirintäalue, Kalalokkikuja 
14, puh. 02 842 3862 ja Uudenkaupungin 
matkailutoimisto; Rauhankatu 10. 
uusikaupunki.fi/velhovedenreitti

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 Uu-
denkaupungin saaristossa. Hylkyretket 5.7.–2.8. 
torstaisin klo 17. Kesto noin 2 tuntia. Retkellä 
on säävaraus ja muutokset aikatauluun ovat 
mahdollisia. Varattava etukäteen. Tilauksesta 
laitesukelluskokeiluja. www.divecenter.fi

Santtiorannan leirintäalue / Pasi Poukka
Kalalokkikuja 14, puh. 0400 970245 
(2.6.–26.8.). Pienryhmille kuljetuksia 
lähisaaristoon. Uutuutena RIB-retket 
Selkämerellä, lisätietoja www.bluecamp.fi

Sektoriloisto oy / Isokari
www.isokari.fi, info@isokari.fi, p. 040 1866 350. 
Päiväretket, kokous- ja illallisristeilyt 
sekä vaikka syntymäpäiväjuhlat M/S 
Kertulla: Aluksessa viihtyisät sisätilat ja 
tilava aurinkokansi, hyvä äänentoisto. 
Ruokailut järjestettävissä pullakahveista 
à la carteen, täydet anniskeluoikeudet. 

Matkustajakapasiteetti sisäsaaristossa (2–3 h 
risteilyt) 100 henkilöä, Isoonkariin 80 henkilöä. 
Nopeita taksiveneitä maks. 12 henkilölle, joilla 
kulku Isoonkariin, Putsaareen, Stor Klyndaniin, 
Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle, 
Seksmiilarin saariston lintuluodoille ym.

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

Vesibussi Diana
ProCruise Oy, puh. 044 515 2502/Hyökyvirta Mat-
ti. Vesibussin laituripaikka on Saaristolaivojen 
laiturissa, Uusi-Möljä (Suukarintie). Kuljetukset 
isommillekin ryhmille, maks. 73 matkustajaa. 
www.procruise.net

PURJEALUKSET

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

Kahvelikuunari Joanna Saturna
Logger Sea Lines Oy, Mikko Karvonen, 
puh. 0400 444 024. sales@joannasaturna.com 
Korkeatasoiset tilausristeilyt enintään 
60 hengen ryhmille. Sauna, kokous-, 
ruokailu- ja ohjelmapalvelut. Hyttitilat 
15 hengelle. www.joannasaturna.fi

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

VIERASVENESATAMAT JA 
VENEILIJÄN PALVELUT

Pakkahuoneen vierassatama
Avoinna: 13.4.–6.10.2018. Pakkahuoneentori 
2, Kaupunginlahti. Puh. 044 712 3500, 
pakkahuone@ karilla.fi

Pakkahuone sijaitsee Kaupunginlahden 
pohjoisrannalla, lähellä keskustan monipuolisia 
palveluja. Vieraspaikkoja on 70–80. 
Satamamaksu on 19 €/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 8.–10.6. 
eikä 21.6.–26.8. 
Pakkahuoneella on kahvila, pyykinpesutila, 
ilmainen asiakasinternet ja WLAN-verkko, 
vaihtuvia näyttelyitä, iltatori, leikkipuisto 
lapsille, ostoskärryjä, polkupyörien vuokraus.

27.6.–8.8. keskiviikkoisin ohjelmalliset 
iltatorit klo 16 alkaen ja omaa ohjelmaa 
lapsille "Lasten satama" klo 16.30 
alkaen, ohjattu ohjelmahetki klo 17.

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

Pyhämaan Telakanrannan vieraslaituri
Pyhämaanranta 37, puh. 040 688 2605/
matkailuyhdistys, 045 6519941/puheenjohtaja. 
Avoinna kesä–elokuussa ti–la klo 10–16, 
mahdollisuuksien mukaan myös sunnuntaisin. 
Palvelurakennus Rantsali, suihkut, wc:t 
myös liikuntarajoitteisille, pyykinpesu, 
keittomahdollisuus, langaton internet, 
matkamuistoja. Frisbee-golf –rata 
noin 500 m. 9 venepaikkaa/peräpoijukiinnitys, 
sähköpistokkeet, vesiposti, grillikatos, 
jätehuolto, lentopallokenttä, uimaranta, 
matonpesupaikka. Satamamaksu 10 €/vrk.

Purjehdusseuran Paviljongin laituri (UPS)
Pietarinkari, puh. 050 575 6060, 
uginpaviljonki@gmail.com. Retkisata-
ma. Ilmaiset venepaikat. Saaressa on 
ravintola ja saunomismahdollisuus.

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, noin 40 venepaikkaa. Kerhorakennus. 
Tansseja. utmvsry@gmail.com, lisätietoja 
puh. 0400 388766/Pekka Leino. www. utmvs.fi

Uudenkaupungin kaupungin venepaikat
Uudessakaupungissa vene- ja talvisäilytys-
paikkojen vuokrauksesta ja kunnossapidosta 
vastaa Uudenkaupungin Satama Oy. Vuokrat-
tavia venepaikkoja on yhteensä n. 1350 ja ne 
sijaitsevat Kaupunginlahdessa, Ykskoivussa, 
Janhualla, Santtiossa, Pyhämaassa ja Lokalah-
della. Vanhojen venepaikkojen uudelleenvaraus 
alkaa tammikuussa 2018 ja uudet varaajat voivat 
varata venepaikan 29.3. alkaen. Paikat voi varata 
kaupungin verkkosivuilta, jossa varauksen voi 
myös maksaa: 
uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/
kadut-ja-liikenne/venepaikkojen-varaus

Puhelinvaraukset Uudenkaupungin Satama Oy, 
puh. 050 420 5193 ma–to 8–16 ja pe 8–14.45. 
Käynti varausasioissa Yhteispalvelupiste 
Passari, Rauhankatu 4, ma–pe 9–17, 
kesä–elokuussa ma–pe 9–16.30.

KUSTAVI
Isokari
puh. 0440 998 299, www.isokari.fi 
Aallonmurtajan suojaama, syvä satama (1040). 
Kaksi laituria, joissa yht. n. 15 venepaikkaa. 
Kaikki paikat kylkikiinnityksellä. Ei sähköä, vettä 
eikä jätehuoltoa, mutta luonnonkauniin saaren 
muut hyvät palvelut: kahvila, tulentekopaikka, 
luontopolku, uimaranta, tilaussauna (30 €/
tunti), tilausravintola, hotellimajoitusta. Lapsille 
oma hiekkaranta, leikkipaikka ja seikkailupolku! 
Sisälle Isonkarin majakkaan pääsee keskikesällä 
päivittäin, sisäänpääsymaksu 10 € / 5 €. 
Satamamaksu 10 € tai 15 € (yöpyminen).

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
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Peterzens vierasvenesatama
Parattulan rantatie 16,Kustavi, puh 050 3639545 
Vierasvenesatamassa 120 venepaikkaa, 
kausipaikkoja 150. Avoinna: 28.4- 2.9.

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, venetarvike-
liike. Väylän syvyys noin 4 m. www.salmeri.fi 

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

VENEENLASKUPAIKAT

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

Ykskoivun venelaituri, Ykskoivuntie. 200 metriä 
ennen Salmerin satamaa. Pienille veneille.

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, VENE- 
TARVIKKEET 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 kelaonginnas-
sa 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.

MERI JA MUU LUONTO

42



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

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 2018:
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 ei 
maksua voi enää suorittaa suoraan tilisiirtona.

1. Eräluvat-verkkokauppa

Kirjaudu www.eraluvat.fi sivustolla verkko-
kauppaan, rekisteröidy ja lunasta kalastonhoi-
tomaksusi. 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.

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. Kaikki kalastus 

Ruokolanjärvellä, niin onginta kuin uistimen-
heitto on luvanvaraista. Järven rannassa on 
laitureita ja grillikatos (polttopuut tai hiilet on 
tuotava itse). Kalastuslupien hinnat: 3 h 10 €, 
15 €/vrk, nuorisolupa 7 €, perhelupa 24 h 35 €, 
kausilupa 150 €. Lapset alle 10 v. vanhempien 
kalastaessa ilmaiseksi.

Lupia myyvät: Yhteispalvelupiste Passari, 
Rauhankatu 4, puh. 02 8451 5500, Uudenkau-
pungin matkailutoimisto, puh. 050 420 5329.

KALASTUSRETKET

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

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. 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; Pyhä-
maa, Pyhämaanranta 37; Vintri, Lyökintie 726.
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Tapahtumia 
Uudessakaupungissa

HELMIKUU

2.2. . . . . . . . . . Tuu #Messiin –messut Uki 400 areena, Pohitulli klo 9–19
3.2. . . . . . . . . . Lähetyslounas seurakuntakeskuksessa, 

Koulukatu 6, klo 12 ja 15
8.2. . . . . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18. 

Kalle Id: Suomalaiset Ro-Ro -laivat
10.–11.2. . . . Antiikkikierros Antiikki-Taide Klaarassa, 

Mianticassa ja Mööpelissä klo 10–17
11.2.  . . . . . . . UkiLOVE hyväntekeväisyyskonsertti, 

kulttuurikeskus Cruselli klo 15

MAALISKUU

15.3.  . . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18. 
Matti Jalava: Valkeamerta ei enää ole

30.3.  . . . . . . . Pitkäperjantain iltamusiikki, Ugin uusi kirkko klo 18. 
Varpu Haavisto, viola da gámba ja Kari Vuola, urut

HUHTIKUU

6.4. . . . . . . . . . Ulla Tapaninen Lava-ammuntaa V, Cruselli klo 19
12.4.  . . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18. Kauko Isotupa: 

Terveydenhoito laivoilla 1800-luvulla
13.4.  . . . . . . . Kevään Hauskin standup –kiertue, Cruselli klo 19
14.4.  . . . . . . . Laulu-Veikkojen perinteiset iltamat 

Työväentalolla, Ylinenkatu 12 klo 19
15.4.  . . . . . . . Tatu ja Patu työntouhussa, Cruselli klo 16, järj. MLL Uki
19.4.  . . . . . . . Opastettu kaupunkikiertoajelu keskusta-alueella 

klo 18–19.30, järj. Ugin matkailuoppaat
20.4.  . . . . . . . Tomi Paldanius – Classic Hits Fingerstyle 

Guitar –konsertti klo 19, Cruselli
21.4.  . . . . . . . Kevätmarkkinat torilla ja Alisellakadulla klo 8–16
28.4.  . . . . . . . Noitien kokoontumisajot Seikowin liikuntasalissa, 

Vuorikatu 11 klo 11–14
28.4.  . . . . . . . Linturetki Seksmiilarin saaristoon ja Isoonkariin 

TOUKOKUU

1.5. . . . . . . . . . Pakkahuoneen Venemarkkinat 
vierassatamassa alkaen klo 12

3.5. . . . . . . . . . Opastettu kotiseutukierros Lokalahdelle 
klo 18–21, järj. Ugin matkailuoppaat 

5.5. . . . . . . . . . Hyljesafari Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle 
sis. vierailun Isossakarissa

8.5. . . . . . . . . . Linturetki sisäsaaristoon Tiftö V aluksella klo 17–19.30
10.–13.5. . . . Hyljesafari Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle 

sis. vierailun Isossakarissa
15.5.  . . . . . . . Opastettu kotiseutukierros Kalantiin klo 18–21, 

järj. Ugin matkailuoppaat
17.5.  . . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18. Samo Uotinen: 

Perinnevene Tacksamheten
19.–20.5. . . . MIniFarmi & Kukkamessut la klo 10–17, 

su klo 10–16, Koulupolku 1

UKI 400 –KATUJUNAN 
KAUPUNKIKIERROKSET

Hyppää Uki 400 –katujunan 
kyytiin ja nauti kesäisistä 

maisemista.

Lähdöt Pakkahuoneen 
vierassatamasta 26.6.–28.7. 

Tiistai–perjantai 
tasatunnein Pakkahuoneelta 

11–16 ja lauantai 11–14

Lähdöt puolikkaina tunteina 
K-Supermarket Itäpoijun 

(Alkon) edustalta ti–pe 
klo 11.30–16.30, la 11.30–14.30. 
Liput 5 € /aikuinen, 2,50 € /lapsi.

Muutokset aikataulussa 
mahdollisia. Säävaraus.

 OPASTETTUJA KÄVELY- 
JA JUNAKIERROKSIA
KATUJUNAKIERROKSIA
Uudenkaupungin matkailu- 

oppaiden opastetuille katujuna-
kierroksille voit osallistua heinä-

kuussa keskiviikkoisin 4.- 25.7. 
klo 14-15. Hinta 5 €/henkilö. Lähtö 
Pakkahuoneen vierassatamasta. 

KÄVELYKIERROKSIA 
CRUSELL-VIIKOLLA

Uudenkaupungin matkailu- 
oppaiden opastettuja kävelykier-

roksia järjestetään Crusell-viikolla 
la 28.7., ke 1.8. ja pe 3.8. klo 11–13. 
Osallistumismaksu on 5 € /henkilö. 

Lähtö Pakkahuoneen 
vierassatamasta.

www.facebook.com/ 
Oppaat.Uusikaupunki



19.5.  . . . . . . . Linturetki Seksmiilarin saaristoon ja Isoonkariin 
23.5.  . . . . . . . Opastettu kotiseutukierros Pyhämaahan klo 18–21.30, 

järj. Ugin matkailuoppaat
29.5.  . . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö aluksella klo 20.30–22.30
30.5.–11.8. . Pikkuristeily M/S Kertulla keskviikkoisin 

ja lauantaisin klo 18.30–20.30
31.5.–30.8. . M/S Kertun Torstaivisa, 

risteily joka torstai klo 18.30–20.30

KESÄKUU

1.6.–24.8.  . . Kieltolakiristeily M/S Kertulla, risteily 
joka perjantai klo 18.30–20.30

3.6. . . . . . . . . . Jazzmessu, Ugin Uusi kirkko klo 18. 
Esko Halivaara (liturgi), Jukka Linkola, piano, 
Jukka Perko, saksofoni, Nicholas Söderlund, 
bassobaritoni, Tuomas Tainio, lyömäsoittimet, 
Kari Vuola, urut, Lauluyhtye, joht. Ari Hirvonen.

6.6. . . . . . . . . . Saunaristeily Tiftö aluksella klo 17–21
6.–20.6.  . . . . Risteilyjä Isonkarin majakkasaareen 

ke, pe ja la klo 10.30–17.30
7.6.–19.7.  . . Urkuvartit uudessa kirkossa torstaisin klo 12
8.–9.6.  . . . . . Merefesti–merellinen kesäkarnevaali
9.6.–1.9.  . . . Tul toril –teematoritapahtumat 

kesälauantaisin klo 9–13
9.6. . . . . . . . . . Kahvila kesäyössä–ovet auki läpi yön, ohjelmaa sinkuille
13.6.  . . . . . . . Saunaristeily Tiftö aluksella klo 17–21
14.6.  . . . . . . . ”Valkojärven ympäri” kotiseutukierros Laitilassa 

klo 18–21.30, järj. Ugin matkailuoppaat.
16.6.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
22.6.  . . . . . . . Juhannusaaton iltaristeily Katanpään 

linnakesaarelle kaljaasi Olgalla klo 16–24
22.6.  . . . . . . . Juhannusaaton iltaristeily Isoonkariin klo 18–24
23.6.  . . . . . . . Juhannuspäivän risteily Isoonkariin klo 12–19
25.–30.6. . . . Pookifest, musiikkiviikko ravintola 

Pookissa, nimekkäitä esiintyjiä
26.6.–28.7. . Uki 400-katujuna liikennöi ti–la 

Pakkahuone–Itäpoiju–Pakkahuone
26.6.–5.8.  . . Risteilyjä Isonkarin majakkasaareen ti–su klo 10.30–17.30
27.6.  . . . . . . . Satama soi, Pakkahuoneen iltatorin ja 

Lasten Sataman avajaiset klo 16–19
27.6.–8.8.  . . Lasten Satama Pakkahuoneen leikkikentällä 

keskiviikkoisin klo 16.30–18
27.6.–8.8.  . . Ohjelmalliset iltatorit Pakkahuoneen 

rannassa keskiviikkoisin alk. klo 16
28.6.  . . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö aluksella klo 20.30–22.30
30.6.  . . . . . . . Tul toril –teematoritapahtuma torilla klo 9–13
30.6.  . . . . . . . Uuden perunan karnevaali Pakkahuoneen 

vierassatamassa alkaen klo 11
30.6.–5.8.  . . Kaljaasi Olga risteilee Katanpään 

linnakesaarelle la ja su klo 10.30–18

HEINÄKUU

1.7. . . . . . . . . . Pyhämaa-päivä kotiseutupäivä Pyhämaan kirkonkylässä
1.–22.7.  . . . . Munaako herra ministeri, Pyhämaan 

Suviteatterin kesäteatteriesitykset
3.–31.7.  . . . . Myllymuorin synttäriseikkailu lapsille 

tiistaisin ja torstaisin klo 11–12.30
4.7. . . . . . . . . . Mansikkakarnevaalit, Pakkahuoneen 

iltatorilla klo 16 alkaen

CRUSELL-VIIKKO 
28.7.–4.8.

Uudenkaupungin Crusell-viikko 
järjestetään jo 37. kerran. 

Taiteellisena johtajana toimii 
ensimmäistä vuotta Suomen 

Kansallisoopperan klarinetisti 
Tuulia Ylönen. Festivaalin 

tämänvuotinen teema 
”Omalle polulle” saa nimensä 

Bridget Allairen maalauksesta. 

Luvassa on musiikkinautintoja 
kaikenikäisille ja mestari- 
kursseja tuleville tähdille. 

Päivän Puhallukset torilla 
viikon ajan päivittäin klo 12. 

Katso koko ohjelma: 
www.crusell.fi

KARJUROCK 19.-21.7.
Tervetuloa maailman kovimmille 
maalaisfestareille Lokalahdelle!

Mukana Suomen eturivin 
artisteja kaikista musiikki-

lajeista, mm. Popeda, Klamydia, 
Egotrippi, Juha Tapio, Mira 

Luoti, Neljä Ruusua ja Kasmir. 
Lastenpäivässä mm. Titi Nalle.

Kaksi lavaa, leirintäalue, useita 
anniskelualueita, VIP-alue, 

Fine Dining alue. 
Uutuutena Ysäri-lava.

Katso koko ohjelma ja lisätiedot: 
www. karjurock.fi



4.7.–15.8.  . . Pikkujättiläinen–Torsti Tulion elämä, naiset ja baari, 
Lentävän Lokin kesäteatteriesitykset

4.7. . . . . . . . . . Opastettu katujunakierros klo 14–15, 
lähtö Pakkahuoneelta

6.–8.7.  . . . . . Luodolla tuulee -tapahtuma Pyhämaassa
6.–27.7.  . . . . Lasten merirosvoristeilyt 

kaljaasi Olgalla pe klo 15–17
7.7. . . . . . . . . . Tul toril -teematoritapahtuma torilla klo 9–13
7.7. . . . . . . . . . Lokalahden Suvipäivä Lokalahden keskustassa
9.7. . . . . . . . . . Lasten Soundi, Haapaniemi, 

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

Tammikehto, Sundholmantie 76
11.7.  . . . . . . . Opastettu katujunakierros klo 14–15, 

lähtö Pakkahuoneelta
11.7.  . . . . . . . Hauli Bros Pakkahuoneen iltatorilla klo 16 alkaen
13.7.  . . . . . . . Isokari 185 vuotta–iltaristeily Isoonkariin klo 18–24
14.–15.7. . . . Nopperlan Antiikkimarkkinat 20. juhlavuosi, 

Antiikki-Taide Klaara, Nopperlantie 1, Lokalahti
14.7.  . . . . . . . Tul toril -teematoritapahtuma torilla klo 9–13
14.7.  . . . . . . . Pakkahuoneen pienpanimo-festivaali 

vierassatamassa alkaen klo 12
18.7.  . . . . . . . Opastettu katujunakierros klo 14–15, 

lähtö Pakkahuoneelta
18.7.  . . . . . . . Ohjelmallinen iltatori Pakkahuoneen 

vierassatamassa klo 16 alkaen
19.–21.7. . . . Karjurock rock-festivaali, Nopperlantie 1, Lokalahti
21.7.  . . . . . . . Tul toril -teematoritapahtuma torilla klo 9–13
21.7.  . . . . . . . Ike-hölkkä klo 12.30 ja Kids-juoksu klo 11, 

Lokalahden urheilukenttä
25.7.  . . . . . . . Ohjelmallinen iltatori Pakkahuoneen 

vierassatamassa klo 16 alkaen
27.7.  . . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö aluksella klo 21–23
28.7.–4.8.  . . Crusell-musiikkiviikko
28.7.  . . . . . . . Tul toril -teematoritapahtuma torilla klo 9–13
28.7.  . . . . . . . Opastettu kävelykierros klo 11–12.30, 

lähtö Pakkahuoneelta
29.7.  . . . . . . . Kalanti-päivä Kalannin kotiseutumuseolla klo 18

ELOKUU

1.8. . . . . . . . . . Opastettu kävelykierros klo 11–12.30, 
lähtö Pakkahuoneelta

1.8. . . . . . . . . . Kädettömät isät ja Nurminen Brothers 
Pakkahuoneen iltatorilla klo 16 alkaen

2.8. . . . . . . . . . Lyhtyjen Yö - Crusell-viikon 
piknik-konsertti Vallimäellä klo 21

3.8. . . . . . . . . . Opastettu kävelykierros klo 11–12.30, 
lähtö Pakkahuoneelta

4.8. . . . . . . . . . Tul toril teematoritapahtuma torilla klo 9–13
8.8. . . . . . . . . . Luca Sturniolo Pakkahuoneen iltatorilla 

klo 16 alkaen
8.8. . . . . . . . . . Saunaristeily Tiftö aluksella klo 17–21
8.–12.8.  . . . . Risteilyjä Isonkarin majakkasaareen 

ke–su klo 10.30–17.30
11.8.  . . . . . . . Tul toril -teematoritapahtuma torilla klo 9–13
18.8.  . . . . . . . Puupaatei Pakkahuoneel –puuvenenäyttely 

Pakkahuoneen vierassatamassa
18.8.  . . . . . . . Tul toril -teematoritapahtuma torilla klo 9–13
18.8.  . . . . . . . Illallinen Uudenkaupungin taivaan alla, 

Pakkahuoneen rannassa

MERIRISTEILYT 
KALJAASI OLGALLA

Lähde risteilylle upean vanhan 
purjealuksen matkassa.

Juhannusaaton tunnelmallinen 
iltaristeily 22.6. klo 16–24 

Katanpään linnakesaarelle.

Katanpään risteilyt 30.6.–5.8. 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 

10.30–18.00. 

Lasten hurjan hauskat 
Merirosvoristeily 

 heinäkuussa 6.–27.7. 
perjantaisin klo 15–17. 

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

matkailu@uusikaupunki.fi

TEEMARISTEILYT 
TIFTÖ V:LLÄ

Linturetki sisäsaaristoon 
Ti 8.5. klo 17–19.30

Kuutamoristeilyt kohti kuunsiltaa 
ja vilkkuvia väyläjonoja 

Ti 29.5, to 28.6, pe 27.7. klo 21–23 
ja su 26.8, ti 25.9. klo 20.30–22.30.

Saunaristeilyt  
Ke 6.6, ke 13.6. ja ke 8.8. klo 17–21.  

Venematka saareen, jossa 
saunotaan, uidaan ja grillaillaan.

Kolmensalmen risteilyt – 
sukellus paikallishistoriaan 

Ma 20.8. klo 18–20 ja 
pe 14.9. klo 18–20

LISÄTIETOA JA VARAUKSET: 
tiftovene@gmail.com, 

Mikael 0500 911345, 
Leena 050 3513109 

www.tiftov.com



20.8.  . . . . . . . Kolmensalmen risteily Tiftö aluksella klo 18–20
25.8.  . . . . . . . Tul toril -teematoritapahtuma torilla klo 9–13
25.8.  . . . . . . . Venetsialaiset Pakkahuoneen vierassatamassa 

ja Kaupunginlahden ympäristössä
26.8.  . . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö aluksella klo 20.30–22.30

SYYSKUU

1.9. . . . . . . . . . Lähetystori 35 v.–Tul toril 
teematoritapahtuma torilla klo 9–13

14.9.  . . . . . . . Kolmensalmen risteily Tifö aluksella klo 18–20
20.9.  . . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18, 

järj. Merihistoriallinen yhdistys
25.9.  . . . . . . . Kuutamoristeily Tiftö aluksella klo 20.30–22.30

LOKAKUU

5.–6.10.  . . . . Syysmarkkinat Kauppatorilla ja Alisellakadulla 
18.10. . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18, 

järj. Merihistoriallinen yhdistys

MARRASKUU

1.–30.11. . . . Lasten kuu–marraskuu, 
lapsille suunnattuja tapahtumia

3.11.  . . . . . . . Uudenkaupungin Laulu-Veikkojen 
70-vuotisjuhlakonsertti joht. Petri Hatakka, 
Uusikaupunki 400-areena, Pohitulli klo 17

15.11. . . . . . . Merellinen ilta, Cruselli klo 18, 
järj. Merihistoriallinen yhdistys

25.11. . . . . . . Uudenkaupungin Joulunavaus ja 
Wanhanajan markkinat

25.11. . . . . . . Tonttumuorin Satuseikkailut 
Wanhanajan markkinoilla klo 11 ja 13

JOULUKUU

1.12.  . . . . . . . Tonttumuorin Satuseikkailu klo 11
6.12.  . . . . . . . Itsenäisyyspäiväjuhla 

kulttuurikeskus Crusellissa klo 12
8.12.  . . . . . . . Tonttumuorin Satuseikkailu klo 11
8.12.  . . . . . . . Tonttulan talo ja Tonttulan joulupuoti 

Vaakahuone, Rauhankatu 10 klo 10–14
13.12. . . . . . . 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 tapahtumista sekä lisää tapahtumia:  
uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri. Muutokset mahdollisia. 
 
Menovinkkejä myös Visit Uusikaupunki -facebook-sivuiltamme.

Lisätietoja myös matkailutoimistosta, 
puh. 050 420 5329, matkailu@uusikaupunki.fi

RISTEILYJÄ 
M/S KERTULLA
Risteilyjä Isonkarin 

majakkasaarelle 6.6.–12.8.  
6.6.–20.6. ke, pe ja la. 

26.6.–5.8. ti–su ja 
8.–12.8. ke–su klo 10.30–18.

Linturetket Isoonkariin 
28.4. ja 19.5. klo 9–18

Hyljesafarit Sandbäckin 
hylkeidensuojelualueelle 

5.5., 10.5., 11.5., 12.5. 
ja 13.5. klo 9–18

Opastetut Pikkuristeilyt 
M/S Kertulla keskiviikkoisin ja 
lauantaisin 6.6.–11.8. (ei 23.6.) 

klo 18.30–20.30

Torstaivisa-risteilyt torstaisin 
31.5.–30.8. klo 18.30–20.30.

Kieltolakiristeily perjantaisin 
1.6.–24.8. (ei 22.6. eikä 
13.7.) klo 18.30–20.30.

Lisätietoa: www.isokari.fi 
www.mskerttu.fi

 info@isokari.fi 
Puh. 040 1866 350.

TUL TORIL -TEEMA- 
TORIPAHTUMAT

Suositut Tul toril 
teematoritapahtumat 

viihdyttävät torikansaa 
kesälauantaisin 9.6.–1.9. 

(ei 23.6.) 

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 21.6.–19.8.2018 
(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 vierasvenesata-
masta. Täysimittaisen kentän 
leimallisin piirre on moninai-
suus. Väylien joukosta löytyy 
niin puistoväyliä kuin metsäväy-
liä, ja kentän maastonmuodot 
ovat vaihtelevia. Lisäksi 

alueen lammet ja läheinen 
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 JOKA 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 internetsivuilta 
uusikaupunki.fi sekä nuoriso- ja liikuntatoimesta, 
Koulupolku 5, puh. 050 383 5303 
www.uudenkaupunginnuorisojaliikunta.fi 
tai matkailutoimistosta, Rauhankatu 10, 
puh. 050 420 5329, visituusikaupunki.fi.

BILJARDI

Bar 88
Saarnitie 2, puh. 044 2422994.

Hotelli Lännentie
Levysepänkatu 1, puh. 044 7533835.

Kirsta
Aittaranta 4–6, puh. 010 76545 490.

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. 
Lisätietoja uimahallista (kesätauko 
21.6.–19.8.) puh. 050 420 5203, nuoriso- ja 
liikuntatoimesta puh. 050 383 5303 
tai Passarista puh. 02 8451 5500.

Lokalahden frisbeegolfrata
Tuppiluodontie 94, Lokalahti. Uusi, vuonna 
2015 avattu 18-väyläinen 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 rullakiekko-
kenttänä. Jääkiekko-, ringette- ja taitoluiste-
luseura: Uudenkaupungin Jää-Kotkat (UJK). 
www.uudenkaupunginnuorisojaliikunta.fi

KALASTUS
Tietoja kalastuksesta löydät 
Meri ja muu luonto -sivuilta.

KEILAILU

Hotelli Aquarius
Kullervontie 11 B, puh. 02 841 3123. 
Neljäratainen 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 pace- tai circuit-
ryhmissä tai omaan tahtiin laitteilla.  
www.naisvoima.com

Total Gym
Vuorikatu 3, puh. 044 545 0749. 
Kuntosali ja ryhmäliikuntakeskus. 
www.totalgym.fi

Uimahallin kuntosali
Koulupolku 5, puh. 050 420 5203. 
Kesätauko 21.6.–19.8.

Kalannin kuntosali
Urheilutie 2, Kalanti.

VOIMAANNU JA VIRKISTY

50



Lokalahden kuntosali
Erkontie 57, Lokalahti

Pohitullin voimailusali
Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki 

Lisätietoja: 
www.uudenkaupunginnuorisojaliikunta.fi

KYLPYPALJUT JA MOBIILISAUNAT

Aarreaitta ja vuokrausparatiisi
puh. 044 299 3991. Kylpypaljujen ja 
mobiilisaunan vuokrausta. 
www.vuokrausparatiisi.fi

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

LIIKUNTANEUVONTA
Uimahalli, Koulupolku 5. Uimahallin 
tiloissa olevasta liikuntaneuvonnan 
pisteestä saat neuvontaa ja opastusta 
omaehtoiseen liikuntaan erityis- ja 
terveysliikunnanohjaajalta puh. 050 552 5432.

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

Santtiorannan leirintäalue
Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki, 
puh. 02 842 3862, 040 5562659 (2.6.–26.8.) 
Kanoottien ja kajakkien vuokraus, 
myös sup-lautoja.

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.

Santtiorannan leirintäalue,
Kalalokkikuja 14 (kesä–elokuu), 
puh. 02 842 3862. Sähköpyörät 10 kpl, 
7 €/tunti, 30 €/päivä.

RATSASTUS, HEVOSKYYDIT

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, talutusratsastus ja 
poniajelu tapahtumiin, ponisynttärit ym. 
Maksuvälineenä käyvät Smartum-liikunta- ja 
-kulttuurisetelit, Tyky-kuntosetelit sekä Epassi. 
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

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

VOIMAANNU JA VIRKISTY

51



Santtiorannan leirintäalue
Kalalokkikuja 14, puh. 02 842 3862 (2.6.–26.8.), 
040 5562659tai santtioranta@bluecamp.fi  
Tilaussauna tilattavissa ympäri vuoden.

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/Janne Laitinen.

Isokari (saaressa)
puh. 0440 998 299, www.isokari.fi 
Majakkamestarin pihasauna on vuokrattavissa 
esim kokousmatkan tai yksityisen hyljesa-
farin yhteyteen. Isonkarin kesähotellissa 
majoittuvien matkapakettiin sisältyy aina 
saunavuoro. Saunavuoro veneilijöille 30 €/tunti. 
Saunan vieressä majakka, Majakkamestarin 
talon majoitus-, kokous- ja juhlatilat sekä 
tilausravintola. Kulku saareen m/s Kertulla, 
taksiveneellä tai omalla veneellä. 

Vasikmaan kalastajatila (saaressa)
Jouko Aalto, Vasikkamaa 60. 
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. 050 522 8128.

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

Haimio / Metsälehto
Saunaa hoitaa Vakka-Suomen Latu ry. 
Varaukset puh. 041 462 5677. 
http://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org

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 
yöpymismahdollisuutta. 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. 
Varaukset 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 12–21, la klo 12–18.
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Karparanta
Karpankuja 27, Lokalahti. Järven rannalla. 
Pinipajun koulupiirin kyläyhdistys. Kyläsauna 
avoinna 26.6.–29.8. 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 ja 
järjestetyillä retkillä Uudenkaupungin 
saaristossa. Laitesukelluskoulutuksia ja 
sukelluskokeiluja. www.divecenter.fi

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 21.6.–19.8. 
www.uudenkaupunginnuorisojaliikunta.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. Uimarantoja hallinnoi 
Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimi.

Hiu, Hiuntie 214; Santtionranta, Kala-
lokkikuja 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; Pyhä-
maa, Pyhämaanranta 37; Vintri, Lyökintie 726.

Talviuinti
Talviuintia järjestetään Kalannissa Haimion Met-
sälehdon saunalla ja Vapaasaunalla. Lisätietoja 
nuoriso- ja liikuntatoimesta puh. 050 383 5303.

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: Santtiorannan leirintäalue, 
Kalalokkikuja 14, puh. 02 842 3862 
(2.6.–26.8.) ja 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

VESIURHEILUVÄLINEET

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

Santtiorannan leirintäalue
Kalalokkikuja 14, puh. 02 842 3862 (2.6.–26.8.), 
040 5562659 tai santtioranta@bluecamp.fi  
Vuokrattavana vesiurheiluvälineitä 
mm. kajakkeja, kanootteja, sup-lautoja, 
soutuveneitä sekä rantaleluja.
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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 asiakas-
palveluun ja haluamme palvella 
myös matkailijoita monipuo-
lisesti. Uusi akku autoon tai 
vaikka veneeseenkin hoituu 
helposti meidän kauttamme.

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 KAIKKI VARAOSAT, TYÖKALUT JA PALJON MUUTA!

Vakka-Suomen Varaosakeskus
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TUORETTA KALAA, HYVÄÄ PALVELUA

Rannikon Kalatuote 
Uuudenkaupungin vilkkaassa 
vierasvenesatamassa 
sijaitseva Rannikon 
Kalatuote tarjoaa kalan 
ystäville herkulliset meren 
antimet ja ystävällisen 
palvelun.

Suurin osa liik-
keen tuotteista, 
esim. kylmä- 
savu-, savu- ja 
graavikalat val-
mistetaan itse. 
Tuotteissa käy-
tetään lähialueilla 
pyydettyä tai kasvatettua kalaa.

− Oma savustamomme takaa 
savukalojen nopean saatavuu-
den ja tuoreuden. 
Pidemmän matkan varalle 
voimme pakata tuotteet 
vakuumiin tai jäihin siten, 
että ne säilyvät myös kuu-
memmilla kesäkeleillä, Tarja 

Korkeakoski kertoo.
Rannikon Kalatuot-

teen tuotevalikoimasta 
löytyy eri tavoin maustet-
tujen savu- ja graavikalo-

jen ohella myös tuoretta ka-
laa, silakkatuotteita, irtosilliä, 

perunoita ja saaristolaisleipää. 
Valikoimissa ovat myös 

erilaiset kalatahnat ja mousset 
herkutteluhetkiin. Perjantaisin 
ja lauantaisin valmistuvat 
herkkusuille myös sushit. − Sa-
vukalatahnamme on erityisen 
herkullista. Kannattaa tulla 
maistamaan, kun näille kulmille 
sattuu, Korkeakoski vinkkaa.

Kalaherkut hoituvat 
suuriinkin juhliin ja vaikka 
yritysten tai pitopalvelujen 
tarpeisiin. Poikkea kalakau-
palla, kun kalanälkä yllättää!

RANNIKON KALATUOTE
Pakkahuoneentori A1 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 02 842 3004 
Avoinna ti–pe klo 9–17 

ja la 9–14. Kesä-elokuussa 
auki myös maanantaisin.

Löydät meidät myös Raumalta 
ja Porin kauppahallista!

www.rannikonkalatuote.fi

OIKEA MERI-
KAUPUNGIN 

KALAKAUPPA!

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!

PUOTIEN PARIS
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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, innos-
tunut ja iloinen henkilökunta. 
Perustehtävämme on huolehtia 
turvallisesta, tehokkaasta, 
taloudellisesta ja laadukkaasta 
lääkehuollosta sekä tarjota 
lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä 
edistävää tietoa ja palveluita 
sekä hyvinvointituotteita. Asiak-
kaitamme ovat uusikaupunkilai-
set, matkailijat ja palvelukodit.

Lääkkeiden lisäksi löydät 
meiltä monia terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyviä tuotteita, 
kuten suunhoitotuotteita, 
apteekkikosmetiikkaa, tuotteita 

odotusaikaan ja vauvanhoitoon, 
ravintovalmisteita, tuki-
sukkia ja apuvälineitä.

Panostamme jatkuvasti 
myös uusien palveluiden kehit-
tämiseen ja käyttöönottoon.

UUDENKAUPUNGIN 
1. APTEEKKI

Alinenkatu 28 
23500 Uusikaupunki 

Puh. 02 842 6200 
uginvanha@apteekit.net

www.uginvanhaapteekki.fi

PALVELEVA, PAIKALLINEN, MUODIKAS

Fenno Uusi-Optiikka 
Uusi-Optiikka on pitänyt 
jo 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.  
−Meiltä saa näöntarkastukset, 

työnäöntutkimukset, kuivan 
silmän tutkimukset, piilola-
sisovitukset ja silmälääkäri-
palvelut 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

KUIVAN SILMÄN 
TUTKIMUKSET 

 UUTENA 
PALVELUNA!
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IHANUUKSIEN A ARREAITTA

Amalinda  
Värikäs ja persoonallinen 
puoti joka haluaa erottua 
ketjumyymälöiden 
tarjoamasta massasta, 
niin myymälän ulkoasun 
kuin monipuolisen 
tuotevalikoimankin avulla.

Amalinda muutti alkuvuodesta 
uusiin tiloihin Rauhankadulle. 
Sen valikoimiin kuuluu paljon 
Suomessa valmistettuja 
vaatteita iloisen värikkäine 
kuoseineen, mutta 

myös laaja valikoima 
peruspukeutumisen tuotteita.

Amalindasta löydät vaat-
teet kaikenkokoisille naisille 
ja lapsille, alusasut mukaan 
lukien. Uutuutena myös 
ekokosmetiikka, mm. Boho, 
Beauty Garden sekä kotimainen 
Kulkurin Kartano. Amalindasta 
voitkin tehdä mainioita löytöjä 
vaikka tuliaiseksi!

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 10–17.30, la 10–15

www.amalinda.fi

Tunnelmallinen 
Pikkukylän Puoti sijaitsee 
Uudenkaupungin 
vanhan puutaloalueen 
sydämessä, muutaman 
korttelin päässä torilta.

Puodilla on kattava valikoima 
sekä paikallista että eri puolilta 
Suomea tulevaa laadukasta 
ja kaunista käsityötuotetta. 
Valikoimassa on mm. asusteita, 
koruja, astioita ja erilaisia 
sisustustuotteita. Meiltä löydät 
myös kynttilöitä, neulelankoja 
ja vaihtelevan valikoiman 
taidegrafiikkaa ja taidekortteja. 
Pikkukylän Puoti onkin juuri 
oikea paikka, kun etsit piristystä 
itsellesi tai jotain ihanaa uutta 
omaan kotiisi. Meiltä löydät 
myös ilahduttavat lahjat ja 
tuliaiset ystävillesi.

Hyvän tuotevalikoiman 
lisäksi palvelemme 
asiakkaitamme järjestämällä 
vuoden mittaan erilaisia 

kädentaitoihin liittyviä 
myyntitapahtumia, 
työnäytöksiä ja kurssitoimintaa. 

Pikkukylän Puodin ohessa 
toimii myös taidegalleria 
Runonkulman Galleria.

SUOMALAISTA KÄSITYÖTÄ PIKKUKYLÄN PUODISTA

Pikkukylän Puoti 

PIKKUKYLÄN PUOTI
Ylinenkatu 38 B  

23500 Uusikaupunki 
Puh. 040 708 4776 

meku@pikkukylanpuoti.fi

www.korttelinkulmassa. 
blogspot.fi 

www.facebook.com/ 
pikkukylanpuoti

AVOINNA
Ke 16–19, la 11–15,  

kesä- ja heinäkuussa sekä 
elokuun alussa ke–pe 11–17, 

la 11–15. Tammikuun ajan 
puoti on suljettu.

Muutokset mahdollisia, 
avoinna myös 

sopimuksen mukaan.
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40 VUOTTA PUUTARHAKAUPPAA AMMATTITAIDOLLA

Kurjenpolun Taimipalvelu 
Monipuolisesta puutarha- 
myymälästä saat kaikkea 
pihaan, puutarhaan ja kotiin 
ympäri vuoden.

Kalannintieltä heti autotehtaan 
jälkeen poikkeavan Kurjenpolun 
varrella sijaitseva puutarhaliike 
Kurjenpolun Taimipalvelu on 
toiminut Uudessakaupun-
gissa jo neljänkymmenen 
vuoden ajan, vuodesta 1976. 
Tilavasta myymälästä löydät 
kaikki puutarhatuotteet, 
puut, pensaat ja perennat, 
ruukkukasvit ja leikkokukat.

Asiantuntevat myyjät 
auttavat sinua löytämään 
onnistuneita ratkaisuja kotisi 
sisä- ja ulkotiloihin, ja sitovat 
kauniita kimppuja erilaisiin 
juhliin ja tilaisuuksiin.

Lemmikkieläinosastolla 
pääset tutustumaan pien-
lemmikkeihin ja värikkäisiin 
akvaariokaloihin. Esillä on 
myös kaikki lemmikkien 
hoitoon liittyvät tarvikkeet ja 
lemmikkien ruoat, ulkolintu-
ja unohtamatta. Tervetuloa 
Kurjenpolun Taimipalveluun!

KURJENPOLUN TAIMIPALVELU
Kurjenpolku 8 

23500 Uusikaupunki 
Puh. 02 842 2729 

harri.saarikko.taimipalvelu 
@gmail.com

Palvelemme arkisin 
klo 9-17 ja la klo 9-14. 
Tarkemmat sesonkien 

aukioloajat löydät Facebookista: 
www.facebook.com/ 

kurjenpoluntaimipalvelu

kurjenpoluntaimipalvelu.com

SUPERTARJOUS
BELINDA HUUSSI /
KOMPOSTIKUIVIKE

6,90 € / 80 L
(0,08)
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Puotien Paris
Luettelossa ovat mukana ne liikkeet, jotka ovat 
osallistuneet vuoden 2018 Uudenkaupungin 
matkailuoppaaseen. Useimmat niistä sijaitsevat 
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

Antiikkiliike Miantica
Tunnelitie 8, Kalanti, puh. 040 527 5455. 
Antiikkia porvarista talonpoikaiseen 1500–1900 
luvuilta. Huonekalut, korut, valaisimet, 
tekstiilit, lelut yms. Maalais- ja meriantiikkia 
Pyhärannassa Miantica, Rantatie 784, 
Pyhäranta. mia@miantica.fi, www.miantica.fi

 

Antiikkiliike Mööpeli
Häähäntie 561, Kalanti, puh. 050 348 8865. 
Talonpoikaisantiikkia, vanhat lasi- ja 
posliiniesineet. antiikkimoopeli@gmail.com.

Antiikkiliike P H Virtanen
Blasieholmankatu 16, puh. 02 8421576, 
040 687 5181. Laajat valikoimat, myös 
taidetarvikkeet ja kehystys.

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. Antiikkimark-
kinat 14.–15.7. www.antiikkiklaara.fi

Henrikin Tuote
Pienteollisuustie 10, puh. 0400 813 018/Henrik 
Helpiö. 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 idyllisessä 
puutalomiljöössä, Vanhan kirkon kupeessa. 
Wanhaa ja uutta tavaraa moneen makuun. 
Avoinna "Seilorin" päivystäessä portin 
edessä ja sopimuksen mukaan.

 

 

Sepänk. 1, 
Uusikaupunki 
P. 044 307 3917
Avoinna 
ark. 10-17, la 10-13

• Grizas 
• Masai 
• Adini 
• Sun of Gaba 
• Nikitrade
• Fransa

Palveleva 
vaateliike

www.reinholm.fi
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Kirpputori KAUPPAPAIKKA
Kurjenpolku 2, p. 0400 104 197. 
info@kaupanpaikka.fi 
Avoinna ma–pe klo 9–18, la klo 10–15. Tarkista 
kesän ja pyhien aukioloajat nettisivuiltamme.
1000m2 itsepalvelukirpputori - yli 200 
asiakaspaikkaa! Monipuoliset valikoimat 
hyväkuntoista ja siistiä käyttötavaraa. Astioita 
ja ruuanlaittovälineitä mm. kotimaisia 
laatumerkkejä. 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 taidelasia. Kirjoja, 
lehtiä, leluja, pelejä, LP-levyjä, musiikkilaitteita, 
kodinkoneita ja työkaluja. Tervetuloa 
tutustumaan laajaan valikoimaamme! 
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, taidelasia 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
Pajamäentie 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. 
www.uudenkaupunginhuonekaluliike.fi 

KALANMYYNTIÄ

Rannikon Kalatuote
Pakkahuoneentori A 1, puh. 02 842 3004. 
Avoinna: ti–pe klo 9–17, la klo 9–14. Kesä–elo-
kuussa auki myös maanantaisin. Kalakauppa ja 
savustamo. Toimipiste myös Raumalla ja Porin 
kauppahallissa. www.rannikonkalatuote.fi

KANKAITA, VERHOJA, 
KÄSITYÖLIIKKEITÄ, OMPELIJOITA

Kodin Kangastus
Alinenkatu 19, puh. 044 272 7206, 
kodinkangastus@gmail.com 
Kankaita, käsityötarvikkeita, neulelankoja, 
superlonvanu, vahakankaita, kodin 
tekstiilit, ompelupalvelu.

Käsityö- ja lahjapuoti Pellavasydän
Koulukatu 11, puh. 050 3283265, 
mervi.lamminen@outlook.com 
Monipuolinen ja inspiroiva käsityöliike. 
Käsinvalmistettuja lahjatavaroita, myös 
Uusikaupunki-tuotteita. Korjausompelua 
ripeästi ja ammattitaidolla. 
Avoinna ma–pe 10–17, la 10–13.

KENKÄKAUPPA, KENKÄMYYNTI

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

Birkenstock-kengät
Aidot Birkenstock-sandaalit, erinomaiset 
työhön ja vapaa-aikaan! Jälleenmyyjä 
Hanna-Helin Luotonen puh. 0400 834104, 
hanna.helinluotonen@gmail.com

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 myynti ja välitys. 
Pienimuotoiset korjaustyöt. 
Avoinna: ma 9–16, ti–to 9–15, pe 9–13. 
uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/
asuminen/jatehuoltopalvelut/kierratyskeskus

PUOTIEN PARIS

61



www.karmiini.fi

Karmiinista 
asennettuna laadukkaat,

KOTIMAISET

050 569 7495, 
info@karmiini.fi
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KODINKONELIIKKEET

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

VSP Shop Tekniset Uusikaupunki 
Rauhankatu 6, puh. 010 5815 900 
Avoinna arkisin klo 9-17, lauantaisin klo 9-13. 
www.tekniset.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, kylmä-
laitteet 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 lahjatavarat kotiin ja kylään. 
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

Koru-Vakka
Alinenkatu 26, puh. 02 842 1179. 
Kulta- ja hopeakorut edullisesti suoraan 
valmistajalta. Kellot, lahjatavarat. 
Korjaukset ammattitaidolla. 
www.koruvakka.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.

Pellavasydän
Koulukatu 11, puh. 050 3283265 
Käsinvalmistettuja lahjatavaroita, myös 
Uusikaupunki-tuotteita. Korjausompelua 
ripeästi ja ammattitaidolla. www.pellavasydan.fi 

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. Kesä–heinäkuussa sekä 
elokuun alussa ke–pe klo 11–17 ja la klo 11–15. 
Tammikuussa suljettu. Muulloin sopimuksen 
mukaan, muutokset mahdollisia. 
www.korttelinkulmassa.blogspot.fi

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. www.sisustusulpukka.fi

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
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LEIPOMOITA JA LEIPOMOMYYMÄLÖITÄ

Askondi Oy leipomo-konditoria
Uusikaupunki, Alinenkatu 27, puh. 02 841 6450, 
kahvio. Avoinna ma–pe klo 8–17, la 9–13. 
Vinkkilä, Koivukuja 2, puh. 02 433 2500. 
Myymälä-kahvio leipomorakennuksessa. 
Avoinna ma–pe klo 6–17, la 8–13. 
www.askondi.fi

Kotileipomo Taina Vuorio
Kettelintie 137, Pyhämaa, puh. 0400 717 
157,taina.vuorio@uusikaupunki.fi 
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 ja K-market 
Eteläpoiju, Lounas-kahvila Rosamunda, 
S-market Vakka-Suomenkatu.

LEMMIKKIELÄIMIÄ JA -TARVIKKEITA

Kurjenpolun Taimipalvelu Ky
Kurjenpolku 8, Uusikaupunki, 
puh. 02 842 2729, 050 557 9114.
arri.saarikko.taimipalvelu@gmail.com 
Avoinna ma−pe klo 9−17, la klo 9−14. Tarkemmat 
sesonkien aukioloajat ja uutiset löydät 
Facebookista. Lemmikit, 
lemmikkieläintarvikkeet sekä ruoat. 
Akvaariokalat ja tarvikkeet.  
www.kurjenpoluntaimipalvelu.com

Ugin Lemmikkipuoti Oy
Ylinenkatu 26 B, puh. 0400 244 390, 
uginlemmikkipuoti@gmail.com 
Kuivamuonat, matelijoiden ruoat, raakaruoat, 
jyrsijätuotteet, koirahieronta, tarvikkeet ym.  
Palvelemme ma-pe klo 10-17, la 10-14. 
www.lemmikkipuoti.fi

LUONTAIS- JA HYVINVOINTITUOTTEITA

Luontaistuntija
Sepänkatu 4, puh. 044 988 9864. 
Luontaistuotteet, ravintolisät. 
Hyvän olon hoitotuotteita. 
Avoinna: ma-pe 10-17 ja la 10-14.

MARKETIT JA ELINTARVIKEKAUPAT

K-Supermarket Itäpoiju
Ketunkalliontie 1, puh. 020 799 1231. 
jari.lehto@k-supermarket.fi 
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. Samassa rakennuk-
sessa sijaitsee Alko. Edestakaiset kuljetukset 
Katujunalla vierassatamasta ja kaupungin 
keskustasta 26.6.–28.7. www.k-supermarket.fi

K-Market Eteläpoiju
Koulukatu 2.  
Plussakortti. Avoinna ma-la klo 8-22, su 9-22. 
www.k-market.fi

Lidl Suomi Ky
Levysepänkatu 2, puh. 0800 05435, 
asiakaspalvelu@lidl.fi 
Laadukkaasti halpa. Ajankohtaiset 
tarjoukset ja aukiolot: www.lidl.fi

Sale Koulukatu
Koulukatu 1. Avoinna: ma–la klo 7–23, su 10–23.

S-Market 
Vakka-Suomenkatu 18, puh. 010 764 4470. 
Päivittäistavaramyymälä. S-pankin 
asiakaspalvelupiste. 
Avoinna: ma–la klo 7–23, su 10–23.

Pakkahuoneen Puoti
Pakkahuoneentori 1. Avoinna huhtikuun lopulta 
syyskuulle. Tuoreet kasvikset, luomulihat ja 
juustot lähiruokatuottajien tiloilta. 
Paikallisten yrittäjien tuotteita. Take away 
-salaatteja läheltä tuotetuista raaka-aineista. 

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

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
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Lidl Uusikaupunki 
Levysepänkatu   

23500 Uusikaupunki

Ajankohtaiset tarjoukset ja aukiolot  
osoitteessa www.lidl.fi

www.facebook.com/lidlsuomi

VSP-kuitu-
liittymät

mobiililiittymät
kanavapaketit

laitteet
kodintekniikka

Kaikki 
kätevästi
meiltä.

Tervetuloa!

 

 

 

 

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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NETTILIITTYMÄT, TV JA VIIHDE

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

PUHELIMIA, TIETOTEKNIIKKAA

VSP Shop Tekniset Uusikaupunki
Rauhankatu 6, puh. 010 5815 900 
Avoinna arkisin klo 9-17, lauantaisin klo 9-13. 
www.tekniset.fi

 

Expert Uusikaupunki
Alinenkatu 29, puh. 02 841 8766. Avoinna ma–pe 
klo 9–17, la 9–13. Palveleva kodinkoneliike. 
www.expert.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. www.veikonkone.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 avattu, 
laitteiden ja koneiden vuokrausta. Kahvila. 
Avoinna ma–pe klo 7–18, la 8–14.  
www.k-rauta.fi/uusikaupunki

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
Lokalahdentie 1, puh. 02 844 1576. 
Uusikaupunkilaiset, korkealaatuiset varaavat 
takat, kaakeliuunit ja puuliedet. Myös kiukaat 
ja kamiinat sekä kiertoilmatakat. 
www.warmauunit.com

Väriuki Oy
Alinenkatu 19, puh. 02 841 3228. info@variuki.fi 
Avoinna ma-ke ja pe 7.30-17, to 7.30-19, la 9-14. 
Palvelemme nyt uudistetussa myymälässä 
keskustassa. Meiltä löydät mm. tapetit, 
maalit, venemaalit, kaakelit, parketit, 
laminaatit, vinyylit, muovimatot, käytävä- ja 
kuramatot, listat, pinkopahvit tarvikkeineen, 
työvälineet ja tarvikkeet. Asiantuntijamme 
auttavat, tervetuloa! 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.

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, kaiverrukset, 
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.

9.6.-1.9. Tul toril -teematorit 
lauantaisin klo 9–13.

Torivalvoja puh. 050 523 2759.
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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. 27.6.–8.8. 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.

 

VAATETUSLIIKKEITÄ

Amalinda Oy
Rauhankatu 8, puh. 044 722 5110, 
tanja.valimaki@amalinda.fi 
Persoonallinen koko perheen vaatekauppa. 
Avoinna ma-pe klo 10-17.30, la 10-15.  
www.amalinda.fi

 

Putiikki Sik-Sak
Torinkulma, linja-autoasema puh. 02 841 2409. 
mekkeputiikkisiksak@gmail.com 
Naisten ja miesten palveleva vaatetusliike. 
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 DNY 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 www.sisustusulpukka.fi

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. 
Monta uutta merkkiä kesälle 2018.

VALOKUVAUSLIIKKEITÄ

Kuvaamo Erja
Koulukatu 7, puh. 02 841 3747, 0500 925 675. 
info@kuvaamoerja.com 
Meiltä kuvat, kehykset, kuvaukset ja passikuvat. 
Hyvän palvelun saat kaupan päälle. 
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. 
Canvas-taulut, tyynyliinat, palapelit, naulakko, 
pyyhkeet, mukit. 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, Makuvakka Osuuskunnan 
pihalle osoitteeseen Välskärintie 2. 

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. 
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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. 02 841 7514, 050 5976 326. 
Mansikat, herukat ja varhaisperunat kesällä. 
Polttopuita klapeina ympäri vuoden. 
Tilauksesta polttopuille myös katos. 

Luotonen Hanna ja Juhana
Jokisivuntie 567, Kalanti, puh. 0400 834 104, 
0400 933 566. Palkoherneet ja mansikat 
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, 
metsän hakkuu ja puun ajo. 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 tehtyä, 
entisajan makuja vaalivaa lähituotetta. Leipiä 
saa lähikaupoista ja perjantaisin suoramyyntinä 
talon parkkipaikalta tai tilauksesta. 

Makuvakka Osuuskunta
Välskärintie 2, Uusikaupunki, tarjoaa 
elintarvikealan yrittäjille ja alkutuotannon 
tuottajille tiloja ja vertaistukea elintarvikkeiden 
jalostuksen aloittamisessa. Osuuskunta vuokraa 
tilaa, koneita ja laitteita tarvittavaksi ajaksi 
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.

PUOTIEN PARIS

68



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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MUKAVAA MAJOITUSTA JA HERKULLISTA RUOKAA

Hotelli Lännentie 
Uudenkaupungin keskustan 
läheisyydessä sijaitseva 
Hotelli Lännentie tarjoaa 
asiakkailleen 
hotellimajoitusta ja 
maistuvaa ruokaa.

Vuonna 2010 uusitut ravintolat 
ja 2013 tehdyt huoneremontit 
siivittävät asiakkaat 
entistäkin viihtyisäm-
pään asumiseen 
ja ajanviettoon. 
Kahvilassa on 
tarjolla päivittäin 
runsas hotelli- 
aamiainen 
ja kiitelty lounas-
buffet. Ravintola 
Länkkärissä pääsee 

nauttimaan monipuolisen 
a´la carte -listan herkuista. 
− Ravintolamme tarjoaa 
herkullista ruokaa ja juomaa 
aamusta iltaan. Suosimme 
lähiruokaa.

Tyylikäs tilaussauna jät-
tiporealtaineen tarjoaa upeat 
puitteet mieleenpainuvien 
saunailtojen järjestämiselle. 

− Kokous- ja juhlaväelle 
räätälöimme ruokailut 

ja muut palvelut 
toiveiden mukai-
sesti. Kokoustilat 
ovat varattavissa 
hotellimme kabine-

tista, josta löytyy tilaa 
20 hengelle–soita ja kysy 

lisää niin räätälöidään juuri 

teille sopiva kokouspaketti!
Kauttamme järjestyvät myös 
pitkäaikaismajoitukset 
kalustetuissa kiinteistöissä. 
Muista kysyä majoitustarjouksia.

HOTELLI 
LÄNNENTIEN 

LOUNASBUFFET 
9,00 €

HOTELLI LÄNNENTIE
Levysepänkatu 1  

23500 Uusikaupunki 
Puh. 044 753 3835 
info@lannentie.fi 
www.lannentie.fi

Aamupala arkisin 
klo 6.30–9.30, 6,50€

Lounasbuffet arkisin 
klo 11–15, 9,00 €
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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 Uudestakaupun-
gista. Mökkialue koostuu 
yhdeksästä siististä ja 
hyvin varustellusta 4−5 
hengen hirsimökistä, 
joista viisi on myös 
talvikäytössä. Au-
totie vie mökkien 
luokse perille 
asti ja alue on 
helppokulkuista 
kalliomaastoa. Mök-
kien etäisyys toisistaan 
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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LUONNONRAUHAA JA LOMA-AKTIVITEETTEJÄ

Santtiorannan leirintäalue  
Santtiorannan leirintäalue 
kutsuu lomailemaan 
merellisen Uudenkaupungin 
syliin! Kaipasitpa lomaltasi 
sitten vauhdikasta menoa 
tai kokovartalorentoutu-
mista, tarjoaa Santtioranta 
monipuolisia loma-aktivi-
teetteja koko perheelle.

− Santtiorannan leirintäalueella 
viihtyvät hyvin niin perheen 
pienimmät lomailijat kuin 
varttuneemmat matkailijat, 
lupaavat leirintäalueen 
yrittäjät Pasi ja Sari Poukka.

Luonnonkauniin 
maiseman ympäröimä 
leirintäalue sijaitsee erinomais-
ten kulkuyhteyksien varrella. 
Santtiorannasta on vaivaisen 
kilometrin mittainen kivenheit-
to Uudenkaupungin ytimeen. 

Turusta paikan päälle on 
matkaa noin 70 km ja Raumalta 
50 km–seuraamalla läntisen 
Suomen rantaviivaa löytää 
perille varmasti. Leirintäalue 
toimii myös Velhoveden 
rengastien opastuspisteenä.

Santtiorannassa on kuusi 
leirintämökkiä merinäköalalla 
höystettynä. Asuntoauton 
tai teltan kanssa kulkeville 
matkalaisille on tarjolla tilavat 
asuntovaunu- ja leirintäpaikat. 
Yhteisessä käytössä ovat sani-
teettitilat sekä keittiö, ruokailu-
huone ja oleskelutila. Leirintä-
alueelta löytyvät myös sauna, 
kioski ja pyykinpesutupa.

− Meillä ei tekeminen lopu! 
Alueella voi kesäkaudella har-
rastaa erilaisia vesiaktiviteette-
ja, kuten snorklausta, melontaa 
ja sup-lautailua. Vesileikkeihin 

on mahdollista ostaa ja vuokra-
ta rantaleluja. Sähköpyöriäkin 
on vuokrattavissa. Kauttamme 
pääsee myös tutustumaan 
Saaristomeren uniikkiin 
luontoon erilaisten ryhmä-
retkien kautta. Matkailijoiden 
lisäksi palvelemme yrityksiä: 
räätälöimme niin koulutus- kuin 
virkistyspaketit sekä tarjoamme 
pätevät turvallisuusalan kurssit, 
yrittäjäpariskunta kertoo.

Uutuutena RIB-retket 
Selkämerellä, lisätietoja 
osoitteessa www.bluecamp.fi.

SANTTIORANNAN 
LEIRINTÄALUE

Kalalokkikuja 14 
23500 Uusikaupunki 
Puh. 02 842 3862 tai 

040 5562659 (aukioloaikoina)

santtioranta@bluecamp.fi

www.santtioranta- 
camping.fi

www.bluecamp.fi

AVOINNA
2.6.–26.8.2018 

Aukioloajan ulkopuolella  
ennakkovaraukset:  

www.santtioranta-camping.fi 
Online-varaus
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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, 
ja Kaupunginlahden varrelta 
löytyy muita ravintoloita ja 
baareja iltaelämää kaipaaville.

Huoneiden varustukseen 
kuuluu mm. kahvinkeitin, 
vedenkeitin, minijääkaappi, 
WC sekä suihku. Osassa 

huoneista on myös pieni 
keittiö sekä astioita.

Uusi hotellirakennus 
valmistuu alkukesästä 2018, 
joka tuo hotelliin 16 uutta 
laadukasta kahden hengen 
huonetta nykyisten 
kahden sviitin lisäksi.

MERELLISTÄ IDYLLIÄ PARHAIMMILLA AN

Hotelli Aittaranta
HOTELLI AITTARANTA

Aittaranta 2 
23500 Uusikaupunki 

aittaranta@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.–1.9.2018

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.–1.9.2018
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, 
aittaranta@hotelliaittaranta.fi 
Aittarannan majoituskohde sijaitsee 
Kaupunginlahden rannalla, sillan kupeessa. 
Merellistä idylliä parhaimmillaan! 
Uusi hotellirakennus (16 huonetta) 
valmistuu alkukesästä 2018. 

2 sviittiä (á 4 henkilöä) 
16 kpl kahden hengen huoneita

Huoneiden varustukseeen kuuluu mm. 
kahvinkeitin, vedenkeitin, minijääkaappi. 
Osassa huoneita myös pieni keittiö, jossa 
astioita. Kaikissa huoneissa on oma wc ja 
suihku. Lisätietoja: hotelliaittaranta.fi

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

1 hh ja 2 hh hinnat alkaen 89 €/vrk 
Suiten hinta 169 / 209 € 
Perhehuone alkaen 79 € /perhe 
(tarjous voimassa 1.6.–31.8.2018, 
pois lukien erikoistapahtumat)

18 superior huonetta, 20 standard ja 2 sviittiä, 
joissa oma sauna. 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 porealtaineen. 
Golf- ja hiihtoputkipaketteja. Hotellin 
yhteydessä keilahalli, jossa mahdollisuus 
hohtokeilaukseen. Kuntosali, 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. 

MAJOITUS

76



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

Hinnat alkaen 1 hh 99 € ja 2 hh 109 € 
Lisävuode 25 €. 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 ja ajanvietepelejä. Ruokaravintola. 
Pidemmät majoittumiset sopimuksen 
mukaan: info@lannentie.fi

Myös kalustettuja huoneistoja: 
jussi.salin@majoitus.net

 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.

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. Majoitusmah-
dollisuus 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 
pitkäaikaismajoitusta. Viikko- ja kuukausihinnat 
erillissopimuksen mukaisesti. 
Varauskalenteri: Booking.com, Airbnb

Kirkkokadun Hilja ja Rauha
Merimiehenkatu 21 B, puh. 040 1403430 
terhi.amberla@gmail.com 
kirkkokadunhiljajarauha.fi

Yksilöllistä ja kodinomaista majoitusta 
historiallisessa puutalokeskustassa. 
Vuokrattavana kaksi uniikkia Merikapteenintalon 
tunnelmallista asuntoa, joissa kauniit kakluunit, 
varustetut keittiöt sekä tv, radio ja langaton 
nettiyhteys. Suojainen ja aurinkoinen piha. 
Lyhyt kävelymatka torille, merenrantaan sekä 
ravintoloihin ja kauppoihin.

Asunnot:

Merikapteenin residenssi (n. 80m2) 
Tilava ja valoisa sali-olohuone, keittiö, 
makuuhuone, eteishalli sekä kph. 
Makuuhuoneessa 180 cm:n parivuode. 
Lisävuodemahdollisuus.

Mamselli Jenssenin kortteeri (n. 70m2) 
Avara sali-olohuone, keittiö, makuuhuone, 
eteinen ja kph. Kolme erillistä sänkyä. 
Lisävuodemahdollisuus. 
 
Hinnat: 
1 hlö 90/110 €/vrk
2 hlöä 120/150 €/vrk
Lisähenkilöt 30 €/vrk.

Hintoihin kuuluu lakanat, pyyhkeet 
ja kylpytakit sekä wi-fi. Ilmainen 
pysäköinti. Keittiössä tervetuliaiskahvi- 
ja teenkeittotarpeet.

Avoinna ympäri vuoden. Myös pitkäaikais-
majoitusta sekä majoituspaketteja 
sopimuksen mukaan. Pyydä tarjous!

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
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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). 
Runsas aamiaislautanen tilattavissa jääkaappiin 
valmiiksi, hinta 5 € tai sen voi nauttia ravinto-
lassa 7 € hintaan. Majatalo sijaitsee samassa 
pihapiirissä Pyhämaan Pirtin ravintolan kanssa. 
Majatalostamme löydät tilaussaunan, kokous-
tilat 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. Mökeissä puulämmitteinen 
sauna ja suihku. Uintimahdollisuus 
lammessa / järvessä, soutuvene 
käytettävissä. 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.

Pirkholman Matkailu
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 ilma- 
lämpöpumppu. Autotie perille kaikkiin 
mökkeihin. Avoinna ympäri vuoden.

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.

Selinin Lomamökit
Korsaarentie 405 
Puh. 02 841 7730, 050 338 8347. 
selininmokit@gmail.com

Kesäkuussa: 
250 €/viikko, 350 €/juhannusviikko (pe−seur. la) 
Heinäkuussa: 300 €/viikko 
Elokuussa: 250 €/viikko 
Muina aikoina: 200 €/viikko 
75 €/vrk (+ 100 € takuuvuokra), 150 €/viikonlop-
pu (+ 100 € takuuvuokra). 
Palju: huhti−marraskuu 50 €/lämmityskerta, 
joulu−maaliskuu 80 €/lämmityskerta.

4 mökkiä, enintään 5 henkilöä/mökki. 
Rannalla autotien päässä, lapsiystävällinen 
ranta. Avoinna aikaisesta keväästä myöhäiseen 
syksyyn. Suotuisissa talvioloissa mökkejä 
vuokrataan koko vuoden. Viikkovuokrausta 
juhannuksesta 15.8. asti, muulloin sopimuksen 
mukaan. Etäisyys kaupungin keskustasta 
Hiuntietä–Lepäistentietä–Korsaarentietä n. 17 
km (opaste ennen mökkitielle kääntymistä).

Wanha Viinikkala
Heinäistentie 23 Pyhämaa 
puh. 050 409 3262 
majoitus@wanhaviinikkala.fi 
www.wanhaviinikkala.fi

Wanha Viinikkala tarjoaa viihtyisää majoitusta 
Pyhämaan Heinäisten kylässä sijaitsevalla 
kunnostetulla maatilalla. Talossa on 3 kahden 
hengen kamaria, iso sali, tupakeittiö ja sauna 
kaikilla mukavuuksilla. Taloa voi vuokrata 
kokonaan tai huonekohtaisesti sopimuksen 
mukaan. Taloa vuokrataan ympäri vuoden.

Koko talon vuokra 300 €/viikonloppu 
ja huonekohtaisesti 30 €/huone.

Wanhan Viinikkalan tuvassa leivotaan 
perinneleipää, joka on Pyhämaassa 
kasvaneeseen viljaan tehtyä, entisajan makuja 
vaalivaa lähituotetta. Leipiä saa lähiseudun 
kaupoista ja perjantaisin suoramyyntinä talon 
parkkipaikalta tai tilauksesta. Tarkempi selostus 
leivän myynnistä löytyy Facebook-sivuiltamme.
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Villa Wohde
Vohdensaarentie 92, puh. 0440 232 324. 
wohde@tuulenhauki.fi

Keskustasta 7 km Lepäistentietä 
Vohdensaarelle, 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 viikonloppuvuokrauksia. 
Rauhallinen sijainti vanhassa perinteikkäässä 
miljöössä. Kalastusretkiä. Venevuokrausta: 
2 kpl Suomi 475Cat -veneitä 15 hv 
perämoottorilla, gps/sonar.

Hinnat, varaustilanne ja lisätiedot: 
www.tuulenhauki.fi 

KALUSTETUT ASUNNOT

Majoitus Oy
Kalustettuja rivi- ja kerrostaloasuntoja 
sopimuksen mukaan Uudenkaupungin 
keskustan alueella.

Hintatiedot, varaukset ja lisätietoja: 
jussi.salin@majoitus.net tai puh. 0400 468 558.

LEIRINTÄ- JA ASUNTOVAUNUALUEET

Santtiorannan leirintäalue ***
Kalalokkikuja 14, puh. 02 842 3862, 
040 5562659 (aukioloaikana)  
santtioranta@bluecamp.fi 
www.santtioranta-camping.fi 

Avoinna: 2.6.−26.8.2018 
Aukioloajan ulkopuolella ennakkovaraukset:  
www.santtioranta-camping.fi 
Online-varaus 
 
Perusmaksut: 
Teltta, asuntovaunu tai -auto: 17 €/vrk.

Henkilömaksut: aikuiset 4 €/henk./vrk, 
lapset (0–14 v) 2 €/henk./vrk.

Sähköliitäntä 5 €/vrk. 
Wlan-verkkoyhteys majoittujille maksuton. 
 
Mökit: 
2.–20.6. ja 13.−26.8.: 
1−2 henk. alk. 59 €/vrk, 3–4 henk. alk. 69 €/vrk.

24.6.−12.8.: 
1–4 henk. alk. 69 €/vrk.

Lisävuode 15 €/vrk. Lemmikkieläin 5 €/vrk.

Ilmoitathan varauksen yhteydessä 
lemmikistä, eri mökit.

Mökkien erikoishinnat:

Merefesti 8.–10.6. 
1−4 henk. 80 €/vrk/mökki 

Juhannus to–su 
1–4 henk. 270 €/mökki 

Crusell-viikko 28.7.–4.8. 
1–4 henk. 80 €/vrk/mökki 

Venetsialaiset 25.8. 
1−4 henk. 80 €/vrk/mökki

Mökkien viikkohinnat: 
3.−20.6. ja 13.8–26.8.: 
1–2 henk. alk. 295 €/viikko/mökki 
3–4 henk. alk. 395 €/viikko/mökki

24.6−12.8.: 
1–4 henk. alk. 395 €/viikko/mökki

Perusmaksut  
uhannuksena to−su: 
Teltta, asuntovaunu tai -auto 20 € /vrk, 
55 €/ torstai−sunnuntai 
Henkilömaksut 4 /henk./vrk 
Lapsi (0–14 v) 2 €/henk. /vrk 
 
Mökit Juhannuksena: 
To−su pakettihinta 1–4 henk. 
270 €/mökki. Lisävuode 20 €/vrk 
 
Mökkien varustelu: 
Mökeissä jääkaappi, kahvinkeitin, 
mikroaaltouuni, kerrossängyt, 
sähkölämmitys. Vuoteissa on patja, peitto 
ja tyyny. Hintaan ei sis. liinavaatteita 
eikä pyyhkeitä. Liinavaatteet pakolliset 
mökeissä hygienian takia, myös jos 
yövyt omassa makuupussissa tarvitset 
lakanan ja tyynyliinan. Vastaanotosta voi 
vuokrata liinavaatteita. Merinäköala.

Meren rannalla, lähellä keskustan 
palveluita. 6 leirintämökkiä, kioski, 
kahvila, sauna, pyykinpesumahdollisuus. 
Alueelta voit vuokrata vesiurheiluvälineitä, 
ilmatäytteisiä rantaleluja, kajakkeja, 
kanootteja ja soutuveneitä ym. 
Tilauksesta vesijettiajeluja ja -retkiä. 
 
Yrityksille räätälöityjä koulutus- ja 
virkistyspaketteja. Valikoimissa myös 
turvallisuusalan kursseja, alku- ja 
loppukesästä. Pienryhmille kuljetukset 
lähisaaristoon. Uutuutena RIB-retket 
Selkämerellä, lisätietoja www.bluecamp.fi
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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, asuin- 
rakennuksissa 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.

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, saunan 
yleisellä vuorolla. Kuukausipaikka 
kesä−elokuu 245 €/kk (ei sis. valosähköä), 
muut kuukaudet 180 €/kk. Kausipaikka 
omalle jäsenistölle syys−huhtikuu 310 
€ 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@kustavi.fi

Hintatiedot omistajalta. 
Hirsimökkejä meren rannalla lyhyt- ja 
pitkäaikaiseen käyttöön, kalastus- ja 
retkeilymahdollisuus, veneenlaskupaikka, 
kanoottivuokrausta.

Kesähotelli Isokari, Kustavi
Isonkarin majakkasaari 
www.isokari.fi, info@isokari.fi, 
puh. 040 1866 350

Isonkarin päiväristeilyllä näet paljon, 
mutta jäämällä saareen yöksi koet vielä 
enemmän: Majakan valon syttymisen, 
auringonlaskun rannattomaan horisonttiin 
ja riskilöiden aamutoimet satamassa. 
Majoitu siis mukavasti, tilavasti ja vain 
kivenheiton päässä Pohjanlahden 
korkeimmasta majakasta!

Isonkarin kesähotelli on avoinna 2.5.–23.9. 
Kaikki kesähotellin majoituspaketit 
sisältävät majoituksen lisäksi kuljetukset 
saareen, täysihoidon ja saunan.

Huoneistomme ovat 
2 hlön sviitti (1 kpl) Majakkamestarin 
talossa 
4 hh huoneisto (1 kpl) Majakkamestarin 
talossa 
2 hh huoneistot (4 kpl) Majakka-
mestarin talon piha-aitassa

Hinnat alkaen 169 €/henk./vrk sis. 
meno-paluukuljetukset saareen, 
majoituksen, täysihoidon ja saunan. 
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 viikkovuokraperiaatteella, 
hinta 700 €/vko, sis. meno-paluukuljetukset 
saareen. Maks. 4 henkilöä. Ainutlaatuinen 
mahdollisuus luontoharrastajalle–kokonainen 
viikko aikaa retkeillä Isossakarissa!
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25.5.–17.8. 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 €/henkilö. 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 majoit-
tua 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. 
98 €/vrk/2 hh sis.saunan, aamiaisen ja 
liinavaatteet.

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. Uusi perhemajoitusyksikkö 
missä lisäksi suihku ja keittiö.

Tiedustelut ja varaukset: 
peterzens.fi/boathouse 
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, saaristo-
laispöytä, kokouspalvelut, 
juhlatilat, pitopalvelu, per-
soonallinen hotelli, sekä upea 
kesäterassi omalla Kievarillaan, 
josta löytyy upeat keskieuroop-
palaistyyliset oluthuoneet.

Ravintola Pookin 
ruoanlaittofilosofia perustuu 
puhtaisiin makuihin ja selkeisiin 
annoksiin: turhaa proses-
sointia vältetään, tehdään 

itse mahdollisimman paljon, 
laadukkaista raaka-aineista. 
Lisäksi koska sijainti on lähellä 
merta, on luontevaa että kala-
ruoat ovat ruokalistoillamme 
näkyvässä roolissa. Myös liha 
ja kasvisruokien ystävät, sekä 
hyvää burgeria metsästävät 
ilahtuvat varmasti sesongin 
mukaan vaihtuvista ruokalis-
toistamme, joiden lisäksi ym-
päri vuoden on tarjolla erilaisia 
teemoja, jotka täydentävät 
tarjontaamme. Myös juotava-
lista on laadukas ja moni-
puolinen. 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 puisto- 
mainen 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–
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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.

LA ADUK ASTA JA MAISTUVA A RUOK A A VIIHTYISISSÄ 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
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Kauan kaupungissa 
vaikuttaneet ravintolat 
Kahveli ja Kirsta löytyvät nyt 
molemmat Uudenkaupungin 
aittarannasta.

Uudistuneen ravintola Kahvelin 
laajalta à la carte -listalta löydät 
kuuluisat pizzat ja burgerit 
sekä herkullisia pihvi- ja 
kala-annoksia. Lapsille on oma 
listansa. Lämpimällä ilmalla 
mikään ei voita terassitunnel-
maa ja merellisiä näkymiä! 
Seurustelu- ja juoma- 

ravintola Kirstassa uljas terassi 
ja kylmä olut toivottavat sinut 
tervetulleiksi. Paras sijainti, kau-
neimmat tarjoilijaflikat, paikalli-
set oluet ja raikkaimmat drinkit 
takaavat viihtymisesi. Kaipaatko 
rentoa menoa ja olet kiinnostu-
nut urheilusta? Kirstassa näet 
kaikki mielenkiintoisimmat pelit 
isolta näytöltä tai videotykiltä.

Elävän musiikin ystäviä 
hemmotellaan ravintoloiden 
yhteisellä terassilla Live-
torstai-iltaisin, 28.6. alkaen 
elokuun puoliväliin asti.

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 
041 727 2238 

randevuband@gmail.com

AVOINNA
pe–la 22–04

YÖKERHO, 
TEEMABILEITÄ 

JA SUOMI- 
KARAOKEA!
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Ravintolat, 
ruokapaikat ja 

kahvilat
RAVINTOLAT

Bar 88
Saarnitie 2, puh. 044 2422994. 
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! 

 

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 
Kaupunginlahden rannalla, helppo rantautua 
ravintolan omaan laituriin. Aurinkoinen terassi. 
Hyvää ruokaa. Palvelemme teitä kesällä.  
www.captainsmakasiini.fi

 

Gasthaus Pooki ja JuhlaPooki
Ylinenkatu 21, puh. 02 847 7100. 
pooki@ravintolapooki.fi 
Monipuolinen ruokatarjonta upeassa 
100-vuotiaassa kiinteistössä. Laadukkaisiin 
raaka-aineisiin panostava á la carte-keittiö. 
Kesällä runsas Saaristolaispöytä katettuna 
JuhlaPookissa. Viihtyisä puistomainen kesäpiha. 
Avoinna ympäri vuoden. www.ravintolapooki.fi

 

Hotelli Aittarannan kahvila-ravintola
Aittaranta 2. Avautuu kesän 2018 alussa. 
Lisätietoja: hotelliaittaranta.fi

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 6,50 €, lounasbuffet 
ark. klo 11–15 9 € ja a´la carte ma–la 12–20. 
Kesäterassit, kokoustilat, tilaussauna ja 
juhlapalvelut. Hotelli- ja pitkäaikaismajoitusta. 
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, 
pitopalvelu, 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. 041 7272 238, 
randevuband@gmail.com 
Yökerhoravintola samassa rakennuksessa Hotelli 
Aquariuksen kanssa. Avoinna pe ja la klo 22–04. 
Artisteja, karaokea, teemabileitä ja kilpailuja. 

 

Ravintola Kahveli
Aittaranta 4–6, puh.010 764 5491. 
ravintola.kahveli@sok.fi 
Kaupunginlahden rannalla. Oma laituri, 
venepaikkoja asiakkaille. Katettu, osittain 
lämmitetty kesäterassi. lämmitetty. Ilmainen 
WLAN-yhteys asiakkaille. Arkisin lounas klo 
11–15. 28.6. alkaen elokuun puoliväliin asti 
Live-torstait terassilla. S-etukortti. 
raflaamo.fi/fi/uusikaupunki/ravintola-kahveli

 

Ravintola Kirsta
Aittaranta 4–6, puh. 010 764 5490. Kaupungin 
suurin kesäterassi Kaupunginlahden rannalla. 
S-etukortti.  
www.raflaamo.fi/fi/uusikaupunki/kirsta

 

Ravintola Kimchi
Sepänkatu 1, puh. 044 5581 000, 
ravintola.kimchi@gmail.com 
Moderni, aasialainen ravintola 
Uudessakaupungissa.
www.restaurantkimchi.com

 

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. 
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Lisäksi majatalossa tilaussauna sekä kokous- ja 
juhlatilat (maks. 30 henkilöä). Kesäterassi.  
www.pyhamaanpirtti.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 
9 €, sis. 0,4 l juoma ja kotiinkuljetus 2,50 €.

Kotipizza
Linja-autoasema, puh. 02 462 8180.  
Meiltä herkulliset pizzat ja salaatit. Avoinna 
ma–la klo 11–22, su klo 12–21. Lounas 
arkisin klo 11–14. www.kotipizza.fi

Novidan Lounaspaikka
Viikaistenkatu 1, puh. 044 733 6613.  
Ammattiopiston opetusravintola. 
Ryhmät ennakkovarauksella. Avoinna 
pääsääntöisesti oppilaitoksen koulupäivinä, 
tarkemmat aukioloajat: www.novida.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.

KESÄRAVINTOLAT

Pakkahuoneen terassi
Pakkahuoneentori 1. Avoinna 18.5.–26.8. 
joka päivä. Terassilta suositut lank-
kupizzat ja muut terassiruoat.

Purjehdusseuran Paviljonki
Pietarinkarin saaressa, puh. 050 575 6060, 
uginpaviljonki@gmail.com 
Merellinen ruokaravintola ja viihtyisä 
terassi. Ravintola soveltuu isoillekin ryhmille, 
juhlat, kokoukset, häät (120 henkilöä). 
Ilmaiset venepaikat, tilaussauna. 

Peterzens saaristoravintola
Parattulan rantatie 16, Kustavi, 
puh. 050 4643387. 
Avoinna 28.4.–2.9.2018. 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-konditoria
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. 

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 lisäainee-
tonta ruishapankorppua Yläneeltä. Avoinna 
ark. klo 8–17, la klo 8–15. www.rosamunda.net

Teboil Uusikaupunki
Ylinenkatu 6, puh. 02 842 6000.  
Avoinna ark. klo 5.30–20, la 8–18, su 9–18.  
www.tbuki.fi

Uimahallin kahvio
Koulupolku 5, puh. 050 420 5203. 
Kesätauko 21.6.–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 13.4.–6.10. joka päivä.

Santtiorannan leirintäalueen kahvila
Kalalokkikuja 14, puh. 02 842 3862, 
040 5562659. Avoinna 2.6.–26.8. joka 
päivä. Alueella yleinen uimaranta.

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. 
Käteismaksu. www.tainavuorio.fi

Kesäkahvila Riskilä
Isokari. Kylmiä juomia, kuumaa kahvia, 
suolaista, makeaa ja matkamuistoja. Avoinna 
alku- ja loppukesästä risteilyjen ja –retkien 
sekä kysynnän mukaan ja 25.6.–12.8. joka 
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päivä, säävarauksella. Keskikesällä aukioloajat 
ovat noin klo 8.30–19. Lisätietoja ja mahd. 
muutokset aukioloajoissa p. 0440 998 299.

 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. Erinomainen 
häiden ja syntymäpäivien viettopaikka. 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. Saunan läheisyydestä löytyy myös 
laavu. Elämyksenä tarjoamme vesijuoksupalloja 
ja paintball-aseita. Tilauksesta myös 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 Narvilinna
Nopperlantie 1, Lokalahti, puh. 044 595 9746, 
040 595 9581. Edustustilaisuudet, yritysten 
tapahtumat, perhejuhlat, polttarit ym. 
Maks. 60 hlö. (kesällä 150 hlö), saunatilat 
16 henkilölle, kylpyhulju 12 henkilölle. 
Audiovisuaaliset mahdollisuudet. 
Tilausravintola. Elämyspalvelut. Rantasauna.  
www.narvilinna.fi

Tilausravintola Pryki
Vakka-Suomenkatu 19, Uusikaupunki, 
puh.050 560 3266, vanhanenkati@gmail.com 
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 
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.

Vasikmaan Kalastajatila (saaressa)
Jouko Aalto, Vaakuan Vasikkamaa 60, 
puh. 0400 717 450. vasikmaa@gmail.com. 
Tilauksesta Uudenkaupungin saaristossa 
idyllisellä kalastajatilalla ruokailut, 
sauna ja palju sekä kuljetukset. 

 

M/S Kerttu
Ukilainen piknik-kokousristeily tehdään 
M/S Kertulla! 2–3 tunnin risteily on myös helppo 
tapa järjestää aikuisten syntymäpäiväjuhlat tai 
muu hauska kokoontuminen. Aluksella on kes-
kuslämmitys, vesivessat (2 kpl) ja muu varustus 
mukavaan matkantekoon. Hyvä äänentoisto: 
musiikki laivan kaiutinjärjestelmään bluetoo-
thilla esim. omasta Spotifysta, ja mikrofoni 
ja sen äänentoisto erikseen puheita varten. 
Ohjelmapalvelut sovittavissa, esim. juonnettu 
tietokilpailu, merimerkkibongaus yms. Ruoka-
palvelut Kertun yhteistyökumppaniverkoston 
kautta. Aluksella on täydet anniskeluoikeudet. 
Maks. 100 henkilöä, ruokatarjoilun sisältäville 
risteilyille maks. 50 henkilöä. 
Lisätietoa: www.mskerttu.fi, puh. 040 1866 350

Isokari
Isokari tarjoaa hienot puitteet asiakastilaisuuk-
siin ja kokouksiin. Saari on myös ikimuistoinen 
perhejuhlien viettopaikka! Ja vaikka olo on 
kuin maailman laidalla, 4G-yhteydet pitävät 
halukkaat kiinni maailman menossa. Upeimmat 
juhlakuvat otatte ylhäällä majakassa, ja isom-
pikin suku sopii samaan potrettiin länsirannan 
avokallioilla. Yhdessäolo ainutlaatuisissa 
merimaisemissa ja vierailu majakassa riittävät 
tekemiseksi monelle, mutta järjestämme myös 
monipuolista ohjelmaa: saarisuunnistusta, 
pihapelejä, paljasjalkakävelyä, linturallin, 
rentoutushetken kalliolla tai vaikka hyljesafarin. 
Juhla- ja kokoustilamme ovat Majakan vahti-
huone (6 hlölle), Majakkamestarin talon sali (16 
hlölle) sekä puolustusvoimien entisen kasarmin 
sali (40 hlölle). Ruuat, kakut ja kuohujuomat 
Majakkamestarin talolta, monipuoliset ohjelma- 
ja elämyspalvelut, myös sauna. Kuljetukset 
saareen taksiveneellä (maks. 12 hlöä) ja/tai mat-
kustaja-alus M/S Kertulla (yli 12 hlön ryhmät). 
Lisätietoa: www.isokari.fi, puh. 040 1866 350.
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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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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 pyhä- 
päivisin 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

Vakka-Suomen Kiinteistöspesialisti Oy
Alinenkatu 22, puh. 050 3508343, 
info@kiinteistospesialisti.fi 
Ammattitaitoista kiinteistönvälityspalvelua. 
www.kiinteistospesialisti.fi

Lounaisrannikon OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Palveluverkosto: Uusikaupunki, 
Rantakatu 27 puh. 010 253 9807, 
Laitila, Keskuskatu 20 puh. 040 840 2985, 
Masku, Keskuskaari 5 puh. 040 630 4911, 
Taivassalo, Kustavi, Lokalahti, puh. 040 505 7317. 
Ammattitaitoista kiinteistönvälityspalvelua 
alueen suurimmalta välitysliikkeeltä. Meiltä 
myös arvioinnit ja vuokravälityspalvelut. 
www.opkk.fi

RE/MAX OmaanKotiin
Viilarinkatu 5, 2. krs, Turku. Salla Kaarakainen, 
kiinteistönvälittäjä, LKV, VN 
Puh. 044 026 2590, salla.kaarakainen@remax.fi 
Hyvän paikallistuntemuksen 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

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, puh. 02 841 5056/teollisuusmyynti. 
Avoinna korjaamo ma–pe klo 8–16, varaosat 
ma–pe klo 8–17, la klo 9.30–13. Touko–syys-
kuussa lauantaisin suljettu. Teollisuusmyynti 
ma–pe klo 8–16.30. Lomalla 9.–21.7.2018. 

Teboil Uusikaupunki
Täyden palvelun Autoasi-autokorjaamo. 
Ylinenkatu 6, puh. 02 842 6000. Avoinna 
arkisin klo 5.30–20, la 8–18, su 9–18. 
Varaosat, akut, renkaat, tarvikkeet. 
Pikapesu, polttonesteet, voiteluaineet, 
nestekaasut. Hinauspalvelu. www.tbuki.fi

Timotor Oy
Orivontie 24, puh. 0400 999 774. info@timotor.fi 
Automyynti ja huolto. Kaikissa autoasioissa 
palvelee Timotor Oy. www.timotor.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.  
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.autojusa.fi

Lounais-Suomen kuljetus
S. Nurminen/Askaisten Auto Oy 
Puh. 044 515 0279, sami.nurminen@luukku.com.  
www.lounais-suomenkuljetus.fi
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Timotor Oy
Orivontie 24, puh. 0400 999 774. 
info@timotor.fi. Automyynti. www.timotor.fi

 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. 
Pieneläinlääkäriasema. 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

Meri- ja lentopelastus, 020 41000

Myrkytystietokeskus, 09 471 64759

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.

Vakka-Suomen Lääkärikeskus Oy
Koulukatu 1, toimisto@laakarikeskus.fi
02 848 2200 ajanvaraus ma–pe klo 8–15 
ja la klo 10–14. Nettiajanvaraus: 
www.vslaakarikeskus.fi. Lääkäripalvelut 
ja muut sairaanhoidon palvelut.

HAMMASTEKNIKKO

Ukihammas, 
Erikoishammasteknikko Tuula Mohtaschemi
Koulukatu 7, Uusikaupunki ja Vihtorinkatu 2, 
Laitila. Ajanvaraus puh. 0400 593 129. Ham-
masproteesit ja niiden huolto. Hoitotuotteita. 
Urheiluhammassuojat. Esteetön sisäänkäynti.  
www.ukihammas.fi
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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
Puh. 044 515 0279. 
www.lounais-suomenkuljetus.fi

Wasaborgin talli
Lokalahdentie 200, puh. 044 585 9234. 
wasaborgin.talli@luukku.com.  
Talutusratsastusta, tapahtumiin 
ponikärryajeluja. Ponisynttärit, polttarit ym. 
Karsinapaikkojen vuokrausta. 
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 sosiaali-
sen median kanavat: uki.fi/some

Internet asiakkaille:
- Matkailutoimisto, Rauhankatu 10, 
asiakaskone ja WLAN-verkko. 
- Yhteispalvelupiste Passari, Rauhankatu 4, 
uusi osoite Rauhankatu 10 (muutto 
helmi–maaliskuussa), asiakaskoneita. 
- Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, 
asiakaskoneita ja langaton WLAN-verkko. 
- 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 (2.6.–26.8.) 
Asiakaskone ja langaton 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.

JUHLATELTTOJEN VUOKRAUS

Aarreaitta ja Vuokrausparatiisi
Puh. 044 2993991. Juhlatelttojen vuokrausta. 
 www.vuokrausparatiisi.fi

KAIVUUTYÖT

Lounais-Suomen kuljetus S. Nurminen
Puh. 044 515 0279 
www.lounais-suomenkuljetus.fi

Tmi Tapio Puonti
Kudilankuja 6, Kalanti,  
puh. 0400 822 816, tapio.puonti@kudila.fi.

Aarreaitta ja Vuokrausparatiisi
Puh. 044 2993991. Kaivuutyöt.  
www.vuokrausparatiisi.fi

KIERRÄTYSKESKUS / 
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
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Kalannin kirjasto
Pankkitie 2. Puh. 050 420 5378.  
Avoinna: ma, ti, to klo 13–19, ke, pe klo 10–16 
(heinäkuussa suljettu).

Kirjastoauto
Puh. 0500 946 166. Kirjastoauto ei aja 
heinäkuussa. 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- ja näyttelytilat sekä 
teatteri. Sijainti samassa rakennuksessa hotelli 
Aquariuksen kanssa. Crusellin tilojen varaus 
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai 
puh. 0500 743 073/Petri Hatakka, 050 420 5401/
kulttuuritoimisto. Liljelund-hallin näyttely-
tilojen 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.

Matkahuolto
Koulukatu 5, Uusikaupunki. Lipunmyynti, 
matkakortin ostaminen ja lataus, paketin 
nouto ja lähettäminen. Avoinna: Ma–la 8–21 
ja su 10–21. Aikataulut ja hinnat: 0200 4000 
(1,99 €/min + pvm.) avoinna 24/7. 
Pakettipalvelujen palvelunumerot: 
Kuluttajille 0800 132 582 
(numero on ilmainen)  
www.matkahuolto.fi

Taksi
Rauhankatu 10 B, puh. 02 106 0120.

Rautatie
Uuteenkaupunkiin ei ole henkilöjunaliikennettä. 
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, ajoneuvovuokraus, valmis-
matkat ym. www.lounais-suomenkuljetus.fi

Kuljetuspalvelu Kytöviita ky
Autoilijantie 5, Lokalahti. Puh. 0400 325 566, 
jouko.kytoviita@outlook.com 
Muuttokuljetukset, näyttely- ja 
taidekuljetukset, Suomi, Pohjoismaat, 
Baltia. Muuttolaatikkovuokraus.

LIPPUPISTEEN JA 
TICKETMASTERIN MYYNTIPISTE

Valtakunnallisen Lippupisteen ja Ticketmas-
terin lippukauppa toimii yhteispalvelupiste 
Passarissa, Rauhankatu 4, uusi osoite Rauhan-
katu 10 (muutto helmi–maaliskuussa), puh. 
02 8451 5500. www.ticketmaster.fi, www.lippu.fi

LÄÄKÄRI

Vakka-Suomen Lääkärikeskus Oy
Koulukatu 1, toimisto@laakarikeskus.fi, 
02 848 2200. Ajanvaraus ma–pe 
klo 8–15 ja la klo 10–12. Nettiajanvaraus: 
www.vslaakarikeskus.fi Lääkäripalvelut 
ja muut sairaanhoidon palvelut.

LÖYTÖELÄIMET

Tmi Terve Tassu
Päivystävä numero 045 675 7395/Kirsi Saarnio 
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
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MATKAHUOLTO

Matkahuoltoasiamies
Koulukatu 5, Uusikaupunki. Lipunmyynti, 
matkakortin ostaminen ja lataus, paketin nouto 
ja lähettäminen. Avoinna: Ma–la 8–21 ja su 
10–21. Aikataulut ja hinnat: 0200 4000 (1,99 €/
min + pvm.) avoinna 24/7. Pakettipalvelujen 
palvelunumerot: Kuluttajille 0800 132 582 
(numero on ilmainen). 
www.matkahuolto.fi

MATKATOIMISTO

Matka Galleria Oy
Alinenkatu 29, 2 krs (Ugin Sanomien lehtitalo) 
Puh. 02 84 83 800, 044 774 7903, 044 7747901 
mgtravel@matkagalleria.fi. Avoinna ma–pe 
klo 9–17. Lento- ja laivaliput, majoitukset ja 
matkapaketit. Täyden palvelun matkatoimisto. 
 www.matkagalleria.fi

MOBIILIKUNTA-SOVELLUS
Uudenkaupungin kaupunki on mukana 
Mobiilikuntapalvelussa, jonka avulla välitetään 
tietoa kaupunkia koskevista häiriö- ja 
kriisitilanteista asukkaiden älypuhelimiin. 
Asukas voi myös itse lähettää kaupungille 
raportteja havaitsemistaan vikatilanteista 
sovelluksen avulla. Lataa Uusikaupunki-
sovellus puhelimeesi: www.mobiilikunta.fi

MUUTTOKULJETUKSET

Kuljetuspalvelu Kytöviita ky
Autoilijantie 5, Lokalahti. Puh. 0400 325 566, 
jouko.kytoviita@outlook.com 
Muuttokuljetukset, näyttely- ja tai-
dekuljetukset, Suomi, Pohjoismaat, 
Baltia. Muuttolaatikkovuokraus.

MÖKKITALKKARI

Lounais-Suomen kuljetus S. Nurminen
Puh. 044 515 0279, sami.nurminen@luukku.com. 
Pihanhoito ja mökinhuoltopalvelu.  
www.lounais-suomenkuljetus.com

Rautian mökkitalkkari
Apua esim. puun kaatamiseen, pihan kunnos-
tukseen, pieneen nikkarointiin tai remonttiin. 
Tiedustelut Tommi Aaltonen puh. 050 567 1279.

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 Uudessakaupungissa, Lokalahdella. 
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 puh. 045 126 1698. 
Ilmestyy Postin jakelussa joka toinen viikko, 
torstaisin kattaen koko Vakka-Suomen. 
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. Taivassalo, Keskustie 13. 
Vehmaa, Vinkkiläntie 26. 
www.saastopankki.fi/kalanninsp

 

Lokalahden Osuuspankki
Erkontie 16, Lokalahti. Puh. 010 255 5401  
www.op.fi

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
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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, TRAILERIT

Aarreaitta ja Vuokrausparatiisi
Puh. 044 2993991. Peräkärryjen, trailereiden, 
paljujen, mobiilisaunan ja juhlatelttojen 
vuokrausta. www.vuokrausparatiisi.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. Polku-
pyörät, varaosat, huollot. Moottorisahat, 
ruohonleikkurit, varaosia, tarvikkeita.

PYSÄKÖINTI
Uudessakaupungissa pysäköinti on maksutonta, 
eikä käytössä ole pysäköintikiekkoa. 
Aikarajoitukset kannattaa huomioida.

LINJA-AUTOPYSÄKÖINTI
Keskusta-alueelta löytyy muutamia 
isoja pysäköintialueita, joissa on yleensä 
tilaa linja-autojen pysäköintiin.

RAKENTAMINEN

Finn Beam Building Oy
Perkiöntie 414, puh. 0400 535 506. 
info@finnbeambuilding.fi. Riskitöntä raken-
tamista. Asuinrakennukset, loma-asunnot, 
perustaminen, muuraus ja laatoitus, korjaus- 
rakentaminen. Rakennamme myös saaristoon. 
www.finnbeambuilding.fi

RUOPPAUKSET

T:mi Hannu Kiviniemi
Puh. 0400 323 416. Ruoppaukset, 
vesistö- ja maanrakennustyöt.

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

Lounais-Suomen kuljetus S. Nurminen 
Puh. 044 515 0279, sami.nurminen@luukku.com. 
Tilausliikennöinti. 
www.lounais-suomenkuljetus.fi 

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

WARMA-UUNIT
Lokalahdentie 1, puh. 02 844 1576. 
Uusikaupunkilaiset, korkealaatuiset 
varaavat takat, kaakeliuunit ja 
puuliedet. Myös kiukaat ja kamiinat sekä 
kiertoilmatakat. www.warmauunit.com
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Er ikoishammasteknikko
Tuula Mohtaschemi

K o u l u k a t u  7 V i h t o r i n k a t u  2
U U S I K A U P U N K I   L A I T I L A

KATUTASOSSA ESTEETÖN
SISÄÄNKÄYNTI

AJANVARAUS
0400 593129

www.ukihammas.fi
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VEDENOTTOPISTEET

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 (3 eri pistettä).

- 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 välittää joitakin 
maistraatin palveluita puh. 02 8451 5500, 
Rauhankatu 4, uusi osoite Rauhankatu 10 
(muutto helmi–maaliskuussa).

Oikeusaputoimisto
Rauman oikeusaputoimisto, Ugin toimipaikka, 
Sepänkatu 3, 2. krs.  
Ajanvaraus ja vaihde: 029 566 0480.

Hätänumero 112 
(poliisi, pelastuslaitos, ambulanssi)

Pelastuslaitos
Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, 
Uudenkaupungin Paloasema, 
Liljalaaksonkatu 25, puh. 02 263 3111.

Poliisi
Välskärintie 2 C. Palvelupäivystys 
(ma–to 8–16.15) puh. 029 541 7300. 
Toimisto (lupa-asiat) käyntiaika ma–pe 
klo 9–16, soittoaika klo 9–11 puh. 029 541 7257.

Posti
Koulukatu 2. www.posti.fi

Rakennusluvat ja –valvonta
Välskärintie 2 C, puh. 050 4024787. 
www.lupapiste.fi
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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

YHTEISPALVELU PASSARI
Rauhankatu 4, uusi osoite Rauhankatu 10 
(muutto helmi–maaliskuussa) puh. 02 8451 5500, 
yhteispalvelu@uusikaupunki.fi

Avoinna ma–pe klo 9–17, kesällä 9–16.30.
Kaupunkilaisten monipuolinen neuvontapiste. 

Palveluita mm.

- Kaupungin vuokra-asuntojen välitys

- Kaupungin eri viranomaisten lomakkeita

- Nähtävillä kaupungin kuulutukset 
ja ilmoitukset asiakirjoineen

- Kopiointipalvelu

- Saatavilla verohallinnon ja maistraatin 
lomakkeita ja yhteystietoja

- Löytötavaroiden vastaanotto

- Koirapuiston avaimet sekä Ugin 
Sataman venelaiturin avaimet

- Myynnissä mm. kalastuslupia kaupungin 
vesille ja Ugin historiaan liittyviä kirjoja

- Lippuja tapahtumiin 
mm. Korihaitten paikallisottelut sekä 
Lippupisteen ja Ticketmasterin lippukauppa

YLEISÖ-WC
Kauppatorilla Hesburger-rakennuksessa. 
Sisäänkäynti Koulukadun puolelta. 
Maksu 0,20 €.
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