
 
 
 
 
 

 
 
Ohjelmaa koko perheelle 
 
 

 

 
Perhekerhot klo 9.30 – 11.00 
ma 11.3. Kalannin seurakuntakoti alakerta, Pyhän Olavintie, Kalanti. 
ti  12.3. Saarniston Seurakuntakoti, Pajusuontie 2, Uusikaupunki. 
to 14.3. Uudenkaupungin seurakuntakeskus 2 krs, Koulukatu 6, Uusikaupunki  
pe 15.3. Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti. 
Ohjelmassa on vaihdellen yhteistä tekemistä, vapaata tai teemoitettua keskustelua sekä eri tahojen 
vierailuja. Yhteiset keskusteluteemat ovat lähellä arjen kysymyksiä: kasvatukseen, vanhemmuuteen, 
parisuhteeseen, jaksamiseen ja virkistymiseen liittyviä. Kerho alkaa aamuhartaudella, jonka jälkeen 
siirrytään kahvittelemaan ja noin puolivälissä alkaa mahd. ohjattu toiminta. Perhekerhoissa lapset ovat 
vanhempiensa vastuulla.  
 
Avoin Raamattupiiri ma 11.3. klo 18.30  
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, 2. kerros, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
Vetäjinä toimivat Katja Pihlajamäki ja Anna-Maija Tuikka. Tutkimme yhdessä Raamattua. 

Arkipuuro ti 12.3. klo 9.00 - 11.00 
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
Tervetuloa diakoniatyön Arkipuurolle aina tiistaisin. Klo 9 hartaus, jonka jälkeen aamiainen katettuna. 
 
Pimeän Luentosarja:Pahuus  ti 12.3. klo 18.00-19.30  
Viikaisten koulun auditorio, Viikaistenkatu 3, Uusikaupunki. 
Arkeologi ja kansanperinteen tutkija Riku Kauhanen vie kuulijat matkalle pimeään helmi-maaliskuussa 
Vakka-opistossa. Viiden luennon sarjassa paneudutaan sotaan, väkivaltaan, tuhoon, pahuuteen ja 
kuolemaan ja niihin liittyviin käsityksiin. Aiheina ovat esimerkiksi sodankäynnin historian suuret muutokset 
kivikaudelta alkaen, sekä hautaamisen ja hautajaisten kulttuurihistoria. 
 
Satutunnit Uudenkaupungin kirjastossa to 14.3. klo 9.30 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki 
Uudenkaupungin kirjaston satutunnit ovat joka toinen torstai klo 9.30 
kirjaston lastenosastolla. Kesto on n. 40 min. Satutunnit on tarkoitettu 
kaikenikäisille lapsille, alle 2-vuotiaat mielellään vanhemman tai hoitajan 
seurassa. Satutunneilla luetaan uusia kuvakirjoja sekä eri teemoihin 
liittyviä kuvakirjoja. Satutunneille kutsutaan myös vierailevia esiintyjiä 
lastenkulttuurin alueelta. Vapaa pääsy. 
 

 

 



The Days- nykytanssiteos to 14.3. klo 19- 20 
Kultturikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  
Maaliskuussa 2016 kokeneet tanssitaiteilijat Maria 
Nurmela ja Ville Oinonen alkoivat suunnitella yhteistä 
projektia. He inspiroituivat englantilaisen koreografi Theo 
Clinkardin nykytanssiteoksista ja tavasta työskennellä 
tanssitaiteilijoiden kanssa. Nurmela ja Oinonen kutsuivat 
Clinkardin luomaan heille teoksen, jossa esiintyä 
yhdessä. Siitä alkoi yhteinen matka, jonka tuloksena 
syntyi projekti The Days. 
Koreografia ja pukusuunnittelu: Theo Clinkard.  
Esiintyjät: Ville Oinonen ja Maria Nurmela. 
Sävellys/äänisuunnittelu: James Keane.  
Valosuunnittelu: Kalle Ropponen. Dramaturgia: Leah Marojević. Tuottaja: Inari Pesonen. Liput: 15/10 €, 
ennakkomyynti vain Yhteispalvelupiste Passarista arkisin klo 9-16.30. Ovelta tuntia ennen esitystä.  
 
Vasara ja nauloja – tarina Göstasta pe 15.3. klo 19:00  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 Uusikaupunki 
Lähde retkelle Gösta Sundqvistin ja Leevi and the 
Leavingsin humoristiseen maailmaan! 
Vasara ja Nauloja on syväluotaus Gösta Sundqvistin 
elämään ja musiikkiin. Esityksessä kuulemme Göstan 
mietteitä hänen elämästään: nuoruudesta, jalkapallosta, 
talonmiehenä olosta, kappaleiden synnystä ja maailman 
menosta, – ja kaikki tämä göstamaisella huumorilla 
höystettynä. Esityksessä kuullaan kaikki Leevi and the 
Leavingsin suurimmat hitit. Gösta ja hänen 
bändikaverinsa avaavat maailmaa legendaarisen Leevi 
and The Leavings yhtyeen takana. Tästä esityksestä ei 
hauskuutta ja mahtavia kappaleita puutu! 
Liput: Ennakkomyynti Uudessakaupungissa Yhteispalvelupiste Passari, Rauhankatu 10 arkisin klo 9-16.30 
tai Ticketmaster.fi 
31 € /peruslippu. 28 € / eläkeläinen. 19,50 € / opisk./työtön + toimitusmaksu. 
 

Bach konsertti su 17.3. klo 16.00.  
Kalannin kirkko, Pyhän Olavintie 6, 23600 Kalanti. 
Gambisti Varpu Haaviston ja urkuri Kari Vuolan suurprojekti Johann 
Sebastian Bachin urkutriosonaattien kokonaisesityksestä on edennyt 
puoleen väliin. Kalannin kirkossa kuullaan sarjan toinen konsertti, jossa 
duo esittää monumentaalisen 5. sonaatin (C-duuri, BWV 529) ja 
4.sonaatin (e-molli, BWV 528).  Haavisto ja Vuola ovat soittimiensa 
eturivin taitajia Suomessa. Molemmat konsertoivat sekä 
kamarimuusikkoina että solisteina Suomessa ja ulkomailla. He tehneet 
yhteistyötä vuodesta 2008 saakka, jolloin he kantaesittivät Paraisten 
urkupäivien Olli Kortekankaalta tilaaman teoksen Crossing the Five 
Rivers. Duon levy "Crossings" ilmestyi vuonna 2016. Haavisto toimii 
myös sellonsoiton ja vanhan musiikin opettajana Pirkanmaan 
musiikkiopistossa Tampereella, ja Kari Vuola on Uudenkaupungin 
seurakunnan kanttori. Käsiohjelmamaksu oman valinnan mukaan 
10/15/20 euroa.  



 

 
Uniklubi Hotelli Lännentiessä la 16.3. klo 21:00 
Hotelli Lännentie, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki.  
https://www.facebook.com/hotellilannentie 
 
Timo Rautiainen & Jussi Lampi Bar M´Ukissa  la 16.3. klo 
22:00 alkaen 
Bar m ´UKI, https://www.facebook.com/bar.muki/ 

 
Myöhästynyt hääyö ke 13.3. klo 13:00  
Uudenkaupungin Teatteri Kullervontie 11 Näytelmä 
kertoo nuorenparin huomenaamusta, joka ei ole aivan 
tavallinen, sillä sulhanen ei muista edes menneensä 
naimisiin! Otolla ei sinänsä ole mitään morsiantaan 
vastaan, mutta hänen rikkaalle Amerikan-enolleen 
avioliitto ei käy, eivätkä naiset ylipäätään. 
Enon mielestähän nainen on kaikista kavalin eläin maan 
päällä ja Oton on turha haaveilla perinnöstä, jos avioliiton 
satamaan purjehtii. Otto ja hänen nuori vaimonsa Kaija 
haluaisivat kuitenkin sekä toisensa että perinnön; on siis 
keksittävä juoni. Josta seuraa toinen juoni, ja sitten… 
Kesto 1 h, 45 min. sis. väliajan.  
PAKETIT ARKIPÄIVÄN ESITYKSIIN 29 € (sis. päivän lounaan Hotelli Aquariuksessa, teatterilipun ja 
väliaikakahvituksen). PAKETIT LAUANTAIN ILTAPÄIVÄESITYKSIIN 32 € (sis. päivän lounaan Hotelli 
Aquariuksessa, teatterilipun ja väliaikakahvituksen). Pelkät liput 17 €.  

Vain muutaman huijarin tähden la 16.3. klo 13:00 – 15:20  
Uudenkaupungin Teatteri, Kullervontie 11 Uusikaupunki 
Televisiossa suuren suosion saanut Vain muutaman huijarin 
tähden on rakastetun maalaiskomediasarjan ensimmäinen 
osa. Kuusniemen kunta ja sen henkilöt ovat lähes kaikille 
tuttuja. Kuntaan on 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. Kesto 2h 20 min sis. väliajan 
Käsikirjoitus: Heikki Luoma ja Jukka Mäkinen, sovitus Jari Luolamaa. Liput 17/20 € 
 

https://www.facebook.com/hotellilannentie
https://www.facebook.com/bar.muki/


Uudenkaupungin Teatterin lippuvaraukset: teatterin toimisto 02 8451 5440 tai 
toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi.  Avoinna ti klo 9 – 17, ke – pe klo 9 – 13. pyhäpäivät pois lukien. 
Kullervontie 11 a.  Ryhmävaraukset (yli 20 henkilöä) sekä pyörätuolipaikat varataan pelkästään 
Uudenkaupungin teatterin lipunmyynnistä. 
Lippuvarauksia ja -lunastuksia voi tehdä myös Yhteispalvelupiste Passarista 050 4205260 (Rauhankatu 10, 
avoinna arkisin klo 9 – 16.30). Myös R-kioskilta voi ostaa lippujamme. Ostettaessa lippu muualta kuin Ugin 
Teatterin toimistosta, lisätään lipun hintaan käsittelykuluja 2,50 €/lippu. 
https://www.uudenkaupunginteatteri.fi 
 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16.  
Katso koko ohjelmisto: http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala 
Green Book  ma 11.3 klo 18.00 draama 
Captein Marvel   ti 12.3 klo 19.15 seikkailu, toiminta, scifi 
Risto Räppääjä ja Pullistelija ti 12.3 klo 17.30 kotimainen, koko perheen  

 
 

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna tiistaista perjantaihin klo 12-15 
Wahlbergin talon rakennutti 1870-luvun alussa uusikaupunkilainen tupakkatehtailija Fredrik Wahlberg. Nyt 
tämä entinen porvariskoti tutustuttaa 1800-luvun lopun asumiseen ja elämiseen. Uudenkaupungin 
kaupunginmuseona toimivan talon yläkerrassa on laaja merenkulkumuseo. 
Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy.  
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 

 
Uudenkaupungin Automuseo 
Autotehtaankatu 11. Avoinna ympäri vuoden joka päivä klo 11-17. 
Automuseon kokoelmissa on reilusti yli sata autoa, hyvä valikoima veteraanimopoja, muutama 
moottoripyörä sekä kaksi lentokonetta. Kolmessa avarassa näyttelyhallissa on myös paljon muuta 
nähtävää. Autojen merkki- ja mallivalikoima on monipuolinen, Kupla-Volkkarista Cadillaciin ja enemmänkin. 
Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset.www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 
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Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-15.   
30.3.asti Galleriassa on esillä naantalilaisen kuvataiteilijan Kristiina Turtosen maalauksia ja installaatioita 
näyttelyssä ”Totta ja tuulenpesiä”. Turtonen pohtii teoksillaan elämän kasvua, unelmia ja todellisuutta sekä 
selviytymistä, kun elämä yllättää. Galleriaan on vapaa pääsy. 
www.facebook.com/RunonkulmanGalleria/ 
 

”Sanontoja laarin pohjalta” - Wahlbergin 
museotalossa 18.4. asti 
Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11. Museo on avoinna ti-pe 12-15 
(ryhmille tilauksesta myös muina aikoina). Museon normaali 
pääsymaksu, aikuiset 5€ (Museokortti käy maksuvälineenä). Suomen 
kieli laittaa välillä puhujan pasmat sekaisin. Mistä nämä kaikki 
sanonnat ja kielikuvat tulevat? Suomen maatalousmuseo Saran 
tuottamassa näyttelyssä käydään sanontojen kimppuun ja pohditaan 
niiden merkityksiä. Kaikkien kynnelle kykenevien kannattaa tutustua 
Sanontoja laarin pohjalta -näyttelyyn, se tekee terää! 

Galleria-taidelainaamo Horisontti 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 
10-13.  Vapaa pääsy!  Esko Lappalaisen ja Valto Vaalikiven näyttely 
”Havaintoja”. Näyttely avoinna 30.3 asti. 
www.facebook.com/rantagalleria/ 

Romanttiset kirjat esittelyssä Uudenkaupungin 
kirjastossa 1.3 – 30.4. 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34. Kirjasto esittelee kevään 
aikana kokoelmistaan löytyviä kaunokirjallisuuden genrejä. Jokainen 
genre on vuorollaan esillä kirjaston aulan kirjahyllyssä. 
Normaalista näyttelystä poiketen kirjoja saa – katselun ohella - myös 
lainata hyllystä, mikäli löytää mieleistään luettavaa.  
 

Pelastetut: Valokeilassa Titanicin suomalaismatkustajat, 
Crusellin taidenäyttely, N-A Haranto  
Kulttuurikeskus Cruselli,Kullervontie 11, Uusikaupunki 
Titanicin uppoamisesta tulee 15. huhtikuuta 107 vuotta. Matkustajalaivalla oli 
63 suomalaista. Suurin osa heistä oli siirtolaisia, kolmannen luokan 
matkustajia, jotka haaveilivat paremmasta elämästä Yhdysvalloissa. He ovat 
pääosassa taiteilija N-A Harannon (s. 1988) muotokuvanäyttelyssä Pelastetut 
– valokeilassa Titanicin suomalaismatkustajat. 
Suomalaismatkustajista on säilynyt vain pieniä kuvia, joista näyttelyssä on 
esillä tulkintoja. Taiteilija N-A Haranto on toteuttanut muotokuvat pääosin 
öljyvärimaalauksina, mustepiirroksina ja akvarellimaalauksiana, mutta myös 
mm. ryijynä ja munankuorimosaiikkina. 
Näyttely on avoinna 13.3.-17.4.2019 TI-PE 10-17 ja SU 12-16. 
Avajaiset pidetään lauantaina 16.3. klo 16-18. 

http://www.facebook.com/RunonkulmanGalleria/
http://www.facebook.com/rantagalleria/


 

 

Hiihto- ja kuntoputki Vahterusring 
Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki. Puh. 02 844 3939, info@kuntoputki.fi 
Vahterusringissä on aina ihannesää. Noin kilometrin pituinen lenkki maastoradan varrella on vaihtelevaa 
(korkeuseroja 16 m). Hiihtolenkin lisäksi Vahterusringissä on kuntorata esim. lenkkeilyyn, rullaluisteluun ja 
pyöräilyyn. Myös Curling-rata. Avoinna joka päivä älykortilla klo 6-22. 
Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-18 ja viikonloppuisin klo 10-14.www.vahterusring.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uudenkaupungin uimahalli 
Koulupolku 5, Uusikaupunki, puh. 050 420 5203. Uimahalli on oikea vesiliikunnan keidas. Saman katon alta 
allasosaston lisäksi löytyvät mm. kahvio, kuntosali, judosali sekä rohkeimmille hauska vesiliukumäki.  
Ma 8.00 – 21.30. Ti 6.00 – 21.30 (Kuntosali 7.00). 
Ke 11.00 – 21.30. To 6.00 – 21.30 (Kuntosali 7.00). 
Pe 8.00 – 21.30. La ja su 12:00 – 17.30. Uintiaika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. 
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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. 

 visituusikaupunki.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10 
puh. 050 420 5329 
matkailu@uusikaupunki.fi  
Avoinna: ma-pe klo 9-16.30 
 
Muutokset mahdollisia 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
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