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Uusikaupunki, Kustavi ja 
Taivassalo Kotimaan 
matkailumessuilla 15.-17.4. 

Merihenkinen 
yhteisosasto 

Uusikaupunki on 
mukana Kotimaan 
matkailumessuilla 
Tampereella yhdessä 
naapurikuntien Kustavin 
ja Taivassalon kanssa. 
Osaston yleisilme on 
merellinen. Merelliset kuvat ja tiskinä toimiva laituri tukevat yhteisosaston 
merellistä teemaa. Osastolla on jaossa hauskoja merihenkisiä tatuointeja kuntien 
nimillä varustettuina. Tatuoinnit voi laittaa heti osastolla tai ottaa mukaan 
”matkaevääksi”.  
 
Yleisökilpailussa arvuutellaan osastolle kiinnitetyn verkon paulan pituutta. 
Pääpalkintona on majoitus- ja ruokailupaketti merellisissä maisemissa 
Uudessakaupungissa, Kustavissa ja Taivassalossa (1 paketti/kunta). Lisäksi on 
luvassa mukavia tuotepalkintoja. 
 
Osastolla esitellään laajasti koko alueen matkailupalveluita kuntien omilla 
esitteillä. Uudellakaupungilla on jaossa Valitse Uusikaupunki 2016- esite, jossa on 
mukana runsaasti uusikaupunkilaisia matkailutoimijoita ja palveluiden tuottajia.  

Houkutteleva saaristo 

Alueemme on merellinen, mutta myös erittäin monipuolinen. Kaikille kunnille on 
ominaista puhdas meri sekä kaunis saaristoluonto kasvillisuuksineen ja 
linnustoineen. Osa saaristostamme kuuluu Suomen suurimpaan merelliseen, 
Selkämeren kansallispuistoon.  

Veneilijöiden suosima Pakkahuoneen vierassatama palvelee aivan 
ydinkeskustassa. Vierassatama löytyy myös idyllisestä Pyhämaasta. Meriristeilyjä 
järjestetään Selkämeren kansallispuistoalueella sijaitseville Isonkarin 
majakkasaarelle ja Katanpään linnakesaarelle. Uutena risteilyaluksena aloittaa 
kaljaasi Olga, joka on pohjoismaiden vanhin, 130-vuotias, yhä purjehtiva kaljaasi. 
Olgan matkassa voit risteillä Katanpään linnakesaarelle, Kustaviin tai osallistua 
hauskoille Merirosvoristeilyille, joita on tarjolla omansa niin lapsille kuin 
aikuisillekin. Uudenkaupungin edustalla on useita vanhojen purjelaivojen hylkyjä. 
Hylkyihin pääsee tutustumaan Uudenkaupungin Sukelluskeskuksen järjestämillä 
retkillä, joko veneestä tai pinnan alta veneen viistokaikuluotaimen avulla. Samalla 
kuullaan tarinaa alusten historiasta. 

Aina yhtä suosittu kohde on Isonkarin majakkasaari, jonne risteillään keskikesällä 
matkustaja-alus m/s Kertulla. Summalainen, vesibussityyppinen matkustaja-alus 
M/S Kerttu on myös uusi tuttavuus risteilyaluksena. Isonkarin majakkasaaren 
yrittäjien luotsaama m/s Kerttu tekee Isonkarin risteilyjen lisäksi myös 
hyljesafareita Sandbäckin luonnonsuojelualueelle sekä erilaisia lintu- ja 
luontoretkiä.  
Velhoveden Rengastie on hieno, mm. pyöräilijöille tarkoitettu, reilu 50 kilometrin 
pituinen merellinen reitti Uudenkaupungin pohjoiseen saaristoon, 
Makeanvedenaltaan ympäri, ilman venettä tai huolta lautta-aikatauluista. 
Karttaesitteestä löytyvät reitin varrella olevat mielenkiintoiset kohteet ja palvelut. 

 



Monipuolinen tapahtumatarjonta 
 
Ensi vuonna 400-vuotta täyttävässä Uudessakaupungissa on myös erittäin 
runsaasti tapahtumia. Tarjolla on mm. kesäkauden käynnistävä suurtapahtuma 
Minifarmi & Kukkamessut 21.-22.5. Merellistä kesäkarnevaalia, Merefestiä 
juhlitaan 11.-12.6. Antiikin ystävät kokoontuvat 2.-3.7. Lokalahdelle, Nopperlan 
Antiikkimarkkinoille. Mattisten upea talonpoikaiskoti avautuu vierailijoille 11.-
17.7. Suomen huippuartisteja kuullaan 10. kertaa järjestettävässä Karjurockissa 
14.-16.7. Kansainvälisen Crusell-musiikkiviikon 23.-30.7. teemana on 
”Tarinankertojat”. Tul Toril - teematoritapahtumat elävöittävät toria 
kesälauantaisin ja Pakkahuoneen iltatorit tuovat iloa ja eloa keskikesän 
keskiviikkoiltoihin. Lentävän Lokin kesäteatterissa Kaupunginlahden rannalla 
nähdään ”Satavuotias joka karkasi ikkunasta ja katosi”. Pyhämaan Suviteatterissa 
viihdyttää vauhdikas farssi ”Diivat”. Lisää tapahtumia ja lisätietoja niistä löydät 
verkkosivultamme: uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 

Ohjelmaa perheen pienimmille 

Uudessakaupungissa on viime vuosina panostettu lapsiperheiden tarjontaan, eikä 
tämäkään vuosi tee poikkeusta. Kaupunkijuna puksuttaa jälleen kesällä keskusta-
alueella. Suositut Myllymuorin seikkailuretket jatkuvat uusilla tarinoilla 
Vallinmäellä. Kaljaasi Olgalla on heinäkuussa hauskoja Merirosvoristeilyjä. 
Kotieläinpiha Iloiset Veijarit tarjoaa eläimellistä menoa Pyhämaassa. Lisäksi 
Pakkahuoneen keskiviikkoisilla iltatoreilla on huomioitu lapset aivan omalla 
ohjelmalla. Uudenkaupungin museon Wahlbergin talossa lapset voivat mm. ratkoa 
salapoliisitehtäviä. Crusell-viikolla on lapsille oma konsertti Pekka ja Susi.  Ensi 
askeleen taiteeseen voi ottaa värikkäässä Taidetalo Pilvilinnassa. Lapsia ei ole 
unohdettu myöskään Suomen laajimmassa Automuseossa tai Bonk-museossa, 
jossa Lasten Keksimössä voi suunnitella ja rakentaa ihka oman Bonk-koneen. 
Monissa muissakin kohteissa ja tapahtumissa on aina mukavaa ohjelmaa perheen 
pienimmille.  
Messut ovat avoinna perjantaina klo 12-18, lauantaina klo 9-17 ja sunnuntaina 
klo 10-17.  
 
Tervetuloa tutustumaan Kustavin, Taivassalon ja Uudenkaupungin tarjontaan 
osastolle E 210! 

Lisätietoja: Irmeli Laaksonen, matkailusihteeri 
puh. 0440 515 209, irmeli.laaksonen@uusikaupunki.fi 
http://uusikaupunki.fi/matkailu 
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