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Avoimien ovien puutalotapahtuma Uudessakaupungissa
Uudistuva avoimien ovien puutalotapahtuma järjestetään tänä vuonna Uudessakaupungissa
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 5.-6-9. Ensimmäistä kertaa Uudenkaupungin Vanhat Talot –
nimellä järjestettävän tapahtuman organisointivastuun kantaa viime syksynä perustettu uusi
yhdistys, Uudenkaupungin Vanhat Talot ry.
Uusikaupunki on tunnettu keskustan ruutukaava-alueestaan, joka on maan parhaiten säilyneitä
empire-tyylisiä puutalokorttelialueita. Näiden kortteleiden idylliset vanhat talot avaavat ovensa ja
porttinsa nyt syyskuun alussa kaiken kansan ihailtavaksi. Tule hakemaan inspiraatiota
perinnekorjaamiseen, sisustamiseen, pihanlaittoon tai vaikka vain viihtymään viikonlopuksi upeaan
merelliseen Uuteenkaupunkiin. Persoonallisilta pihoilta voi löytyä kukkaloiston ja ihanan vanhan
talon lisäksi pop up -kahviloita, kirpputoreja tai muuta lisäohjelmaa.
Taloesittelyjen ohella viikonloppuun mahtuu paljon muutakin aiheeseen liittyvää aktiviteettia.
Tilausravintola Pryki toimii tapahtuman tukikohtana koko viikonlopun ajan.
Prykistä löydät kiinnostavia luentoja ja muuta ohjelmaa.
La + su klo 12.00 ja klo 14.00 Hannu Rinteen luennot
1) Hengittävä talo = mitä se oikein tarkoittaakaan.
2) Ihana kamala vanha talo = yleispätevää tunnelmointia vanhan talon kunnostamisesta.
Perinnemestari Hannu Rinne on humanisti, joka tarttui vasaraan. Hän on kunnostanut kymmenen
vuotta omaa vanhaa taloaan, Kiviniemen kartanoa Pyhtäällä. Perinnemestari-projekti lähti liikkeelle
halusta kertoa omista kokemuksista, joissa yhdistyy kirjatieto, kansanviisaus ja käytännön
tekeminen. Hänen viides kirjansa, Perinnemestarin kesämökki, on juuri ilmestynyt ja hän myy
kirjaansa tapahtumassa.
La+Su klo 13.00 Uulatuote Oy
Uulatuotteen luennoitsija on Timo Holmi ja luennon aihe on Uulatuote Oy, Perinnemaalit
ja maalaaminen.
Paikan päällä myös verhoilija Margetta Hagman, joka verhoilee ja vastaa vieraiden kysymyksiin.
Prykissä voi osallistua myös opastettuun kierrokseen, jossa esitellään mm. vanhat holvikellarit sekä
mallasuunit.
Uudenkaupungin museot ovat myös laajalti avoinna ja sisäänpääsy on viikonlopun ajan ilmainen.
Uudenkaupungin Vanhat Talot ry:n ylläpitämä Varaosapankki palvelee myös
tapahtumaviikonloppuna molempina päivinä klo 11-16 osoitteessa Suukarintie 2.
Tänä vuonna tapahtumassa on mukana lähes 50 kotia, pihaa ja julkiskohdetta. Kohteisiin pääset
tutustumaan 10 euron hintaisella rannekkeella, joka kattaa molemmat tapahtumapäivät. Alle 15-

vuotiaat pääsevät aikuisen seurassa tapahtumaan veloituksetta. Lipunmyyntipisteet löytyvät
Uudenkaupungin torilta ja matkailutoimistosta, tapahtumatukikohtana toimivasta Prykistä, sekä
kahdesta kaukokohteesta.
Lisätietoa tapahtumasta saat:
Kotisivuiltamme: www.uginvanhattalot.fi
Facebookissa: www.facebook.com/uudenkaupunginvanhattalot
Instagramissa: @uginvanhattalot
Sähköpostitse: info@uginvanhattalot.fi

