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Ensimmäinen Uudenkaupungin Vanhat Talot ry:n puutalotapahtuma järjestettiin onnistuneesti
5.-6.9.2015, suurkiitos kotinsa ja pihansa avanneille ja muulla tavoin tapahtuman onnistumista
tukemassa olleille! Tapahtuma oli onnistunut ja saimme kävijöiltä valtavasti positiivista
palautetta! Yhdistyksen hallitus vetää nyt tapahtuman osalta hetken henkeä ja lähtee sitten
reippain mielin suunnittelemaan seuraavaa, v.2017 järjestettävää tapahtumaa. Vuosi 2017 on
Uudenkaupungin 400-vuotisjuhlavuosi ja puutalotapahtuma on yksi juhlavuoden tapahtumia.
Vaikka varsinaisen puutalotapahtumamme osalta onkin hetken hiljaisempaa, yhdistys toimii
aktiivisesti. Seuraava suurempi tapahtuma on lauantaina 12.12., jolloin toteutamme yhdessä
Uudenkaupungin Matkaoppaiden kanssa Tul’ Joulukylään–kierroksen, joka on osa kaupunkimme
Puutalokaupungin Joulu –kokonaisuutta. Jos haluat järjestää tuolloin omalla pihallasi jotain
jouluista tapahtumaa, tiedotamme siitä mielellämme yhdistyksen tiedotuksen yhteydessä.
Päivän aikana järjestetään kaksi opastettua kierrosta, joiden mukana pääsee tutustumaan
Uudenkaupungin Museon lisäksi kolmeen jouluiseen kotiin! Kierrokset päättyvät Eleonooran
Salonkiin (Alinenkatu 23), jossa yhdistys pitää kahvilaa klo 10 -17. Salongissa on myynnissä
glögiä ja muita jouluisia herkkuja. HUOM! Kaikille kotinsa syyskuun tapahtumassa avanneille
olemme varanneet pienen joulupaketin, jonka voi käydä noutamassa Eleonooran Salongista
12.12. klo 10-17 välisenä aikana!
18.9. kotinsa avanneille järjestetyssä palauteillassa kerrottiin kokemuksia ja saatiin palautetta
tapahtuman onnistumisesta. Koska yhdistyksen toiminta on vasta käynnistynyt, monet alkutaipaleen hankaluudet osuivat nyt tapahtuma-aikaan; esim. nettisivujen rakentaminen vei
suunniteltua enemmän aikaa. Mutta kuten yhdessä puheenvuorossa kiteyttävästi todettiin,
”isoja epäkohtia ei ollut lainkaan, tapahtuma oli hyvin suunniteltu ja toteutettu”. Pientä
tarkennusta toki tehdään seuraavaan tapahtumaan nyt saadun palautteen perusteella.
Tapahtuman tuotolla pystytään myös nyt keskittymään erilaisiin kehitysprojekteihin.
Naantalin Vanhankaupungin asukasyhdistys otti keväällä yhteyttä UVT ry:n hallitukseen ja sen
jälkeen yhdistysten hallitukset ovat tavanneet kahdesti. Naantalilaiset eivät järjestä
yleisötapahtumaa, mutta he ovat kiinnostuneita erilaisesta yhteistyöstä kanssamme, esim.
kaavoitukseen ym. asumisen kysymyksiin liittyen.
Yhdistys käyttää edelleenkin sekä jäsentiedotukseen että ulkoiseen tiedotukseen sähköpostia
ja www-sivuja. Olemme myös Facebookissa, josta löytyy myös Varaosapankin tarjonta.
Sähköpostia hallitukselle voi laittaa osoitteeseen info@uginvanhattalot.fi !
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Joulukylään 12.12.!
Tervetuloa Joulukylään puutalokoteihin ja museoon!
Opastetut kierrokset torilta klo 12 ja 14,
kierroksella vieraillaan viidessä eri kohteessa
Hinta 7 euroa sis. glögitarjoilun kierroksen päätteeksi
Eleonooran Salongissa

Uudenkaupungin Vanhat Talot ry:n Joulukahvila
Eleonooran Salonki Alinenk. 23 klo 10 -17
Tarjolla kahvia, glögiä ja muita jouluherkkuja

