
 
 
 
 
 

 
 
Ohjelmaa koko perheelle 
 
 

 

 
Perhekerhot klo 9.30 – 11.00 
ma 18.3. Kalannin seurakuntakoti alakerta, Pyhän Olavintie, Kalanti. 
ti 19.3. Saarniston Seurakuntakoti, Pajusuontie 2, Uusikaupunki. 
to 21.3. Uudenkaupungin seurakuntakeskus 2 krs, Koulukatu 6, Uusikaupunki  
pe 22.3. 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 18.3. klo 18.30  
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, 2. kerros, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
Vetäjinä toimivat Katja Pihlajamäki ja Anna-Maija Tuikka. Tutkimme yhdessä Raamattua. 

Arkipuuro ti 19.3. klo 9.00 - 11.00 
Uudenkaupungin seurakutakeskus, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
Tervetuloa diakoniatyön Arkipuurolle aina tiistaisin. Klo 9 hartaus, jonka jälkeen aamiainen katettuna. 
 
Kirjailija Peter Sandström kirjastossa ke 20.3 klo 18.00-
20.00 Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. 
Iloksemme kirjailija Peter Sandström tulee Uudenkaupungin kirjastoon 
jutustelemaan romaaneistaan Valkeakuulas, Laudatur ja Äiti 
marraskuu.Peter Sandström (s. 1963) on omaperäinen mestari, jonka 
teksteissä yhdistyvät realismi ja absurdius sekä melankolia ja huumori. Hän 
on kriitikoiden kiittämä ja lukijoiden ylistämä. Sandström kirjoittaa 
teoksissaan itsensä oloisesta hahmosta ja leikittelee omalla identiteetillään ja 
elämällään. Lapsuus Uudessakaarlepyyssä, suhde vanhempiin, sisaruus, 
muutto kaupunkiin, perheen perustaminen ja kirjailijantyö muuttuvat hänen 
sormissaan kirjallisuudeksi.Teoksiinsa hän on ammentanut sisältöä omasta 
elämästään, joten yksi illan teemoista onkin autofiktiivisyys sekä kirjailijuus. 
Hän on joutunut työssään pohtimaan, kuinka paljon kirjailija saa valehdella.Peteriä jututtavat kirjastosta 
tutut Tiina Viik ja Salla Mäkinen. Myös teidän lukijoiden kommentit ja kysymykset ovat erittäin 
tervetulleita.Myös sinä olet tervetullut! Kirjallisiin tapaamisiin.  

 

 

 



Merellinen ilta: Karl Adolf Söderlundin elämäntarina to 21.3. 
klo 18-20 Kultturikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. Järjestäjät: 
Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ja Vakka-opisto. Päivi Lehtinen 
esitelmöi lyökkiläis-uusikaupunkilaisen merikapteenin Karl Adolf Söderlundin 
elämäntarinasta. 

Vastuullinen kuluttaminen to 21.3. klo 18.00 
Viikaisten koulun auditorio, Viikaistenkatu 3, Uusikaupunki. Päivittäin teemme 
valtavan määrän arkisia valintoja, jotka liittyvät asumiseen, ruokaan ja muihin 
ostoksiin sekä liikkumiseen. Miten toimia vastuullisesti arjen ratkaisuissa? Vakka-
opiston ja Uudenkaupungin ympäristöyhdistyksen yhteinen luento torstaina 21.3. 
klo 18 Viikaisten koulun auditoriossa, Viikaistenkatu 3. Luennoitsijana 
erikoissuunnittelija Jaana Itälä-Laine Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 
palvelukeskus Valoniasta. Ei luentomaksua. Luentoa edeltää Ugin ympäristöyhdistyksen kokous klo 17.30. 
 
Näyttämötanssit á la Lauri Ketonen 22.3 klo 19- 23  
Kultturikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  Crusellin näyttämö taipuu tanssilavaksi näissä 
talon historian ensimmäisissä tansseissa! Hengähdä tanssin lomassa hetki katsomon mukavilla Concorde-
tuoleilla ja nauti virvokkeita uudistuneen lämpiön 
puffetissa tai Aquariuksen ravintolassa. Näissä 
tansseissa ei ole kiire mihinkään ja kiertosuunnan saat 
itse päättää! Musiikista vastaa musiikkiteatterin ja viihteen 
ammattilainen Lauri Ketonen yhdessä bändinsä kanssa. 
Lippuja ennakkoon Yhteispalvelupiste Passarista 10 € 
(sis.toimitusmaksun) ja www.lippu.fi 

Sirkus Melskala saapuu Uuteenkaupunkiin la 23.3 klo 16-17. 
Uusikaupunki -areena, Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. 
MLL UUSIKAUPUNKI YLPEÄNÄ ESITTÄÄ:Kaikkien aikojen kummallisin SIRKUS MELSKALA -kiertue 
saapuu kaupunkiin. YLE:n lastenohjelmista tutut lasten suosikit Tuomo Rannankari, Siina Hirvonen ja 
Jaakko Loukkola yhdistävät voimansa energisessä ja humoristisessa koko perheen musiikki-ilottelussa! 
Esityksessä kuullaan Tuomon rakastettuja kappaleita sekä kaikille tuttuja lastenlauluja täysin uudenlaisella 
twistillä! LIPUT: 12 e/hlö (alle 1-vuotiaat ilmaiseksi sylipaikalla; heille ei varata järjestelmästä lippua) 
Liput pitää varata etukäteen sähköisesti, ja ne lunastetaan ovelta. Lippukassa avautuu esityspäivänä klo 15 
(tunti ennen esitystä). Käteismaksu. Lipputuloilla mahdollistetaan konsertin järjestäminen. Tapahtuman 
käytännön järjestelyistä vastaa MLL Uudenkaupungin paikallisyhdistys, ja tilan konsertille tarjoaa 
Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimi. VARAA LIPUT TÄSTÄ: https://www.ideaticket.fi/it/?production=32 
Lisätietoa tapahtumasta ja esiintyjien tervehdyksiä kannattaa seurata MLL Uusikaupunki -facebook 
ryhmässä.  
 

Kuutamokeikka la 23.3 klo 19-21. 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki 
Sunny Side Swing Band on naantalilainen big band -tyyppinen 
kokoonpano laulusolisteinaan Matti Mäntylä (kotoisin Kalannista) ja 
Hanne-Maaria Nikutjeva. Orkesteria johtaa Samuli Nieminen ja konsertin 
teemana on kuu. Kuu on kiehtonut ihmisiä aina ja ollut inspiraation 
lähteenä joillekin kaikkein suosituimmille kotimaisille kappaleille kuten 
Toivo Kärjen tango Täysikuu. Konsertissa näitä ikivihreitä hittejä esitetään 
uunituoreina Kimmo Gröhnin orkesterisovituksina.Mukana on tietysti myös 
tunnettuja ulkomaisia kuuaiheisia sävelmiä kuten Fly Me To The Moon, 
joka esitetään Frank Sinatran tunnetuksi tekemänä versiona. 
Latinalaisia rytmejä edustaa mm. Carlos Santanan Moonflower, jossa 
palvotun virtuoosin soolon soittaa bändin kitaristi Sami Malkamo, sovitus 
on kapellimestari Samuli Niemisen käsialaa. 
Liput 20 € Ticketmasterin myyntipisteistä (mm. Yhteispalvelupiste Passari) 

https://www.ideaticket.fi/it/?production=32


tai ovelta tunti ennen konserttia. Konsertin kesto on n. 2 tuntia sisältäen väliajan, jonka aikana kahvitarjoilu. 
Konsertin juontaa Ritva Setälä.  
 

Lauluja rakkaudesta-illalliskonsertti la 23.3. klo 18.00-21.00 Uudenkaupungin 
Golfravintola & Catering, Välskärintie 2H, Uusikaupunki. Vie vaimo ulos syömään tai nauti parhaiden 
ystäviesi seurasta tasokkaan musiikin ja laadukkaan illallisen parissa. 
Sauli Soini, Kari Antila ja Petri Hatakka herättävät eloon 
kauneimmat rakkauslaulut. Esittelemme ylpeinä kiinnostavimmat 
viinit sekä seurusteluun, että ruokailuun. Suosikkikuohuvaamme 
tarjoamme ystävähintaan - kaksi lasillista kuudella eurolla. Kolme 
ruokalajia pöytiin tarjoiltuna huolella valituista raaka-aineista. 
Alkuruoka valittavana seuraavista:  
Kukkakaalikeittoa ja rapeaa prosciuttoa (Saatavilla 
vegaaniversiona) 
-Paahdettuja kukkakaalinnuppuja, rapeaksi paahdettua prosciuttoa, 
voipapua, versoja ja samettista kukkakaalikeittoa tai Valkosipuli-
parmesanetanat 
-Smetanakurkkua, parmesanjuustoa ja valkosipulivoissa paistettuja 
etanoita. Alkuruoat tarjoillaan tuoreen, itseleivotun focaccian kera 
Pääruokavaihtoehtoina: 
Jokirapumurekkeella täytettyjä ahvenfileitä 
-Rapu-vaahtokastiketta, skonenperunaa, tilliä 
ja jokirapumurekkeella täytettyjä, uusikaupunkilaisia ahvenfileitä 
tai Pihvihärkää ja quacamolea (Saatavilla vegaaniversiona) 
-Grillattua kotimaisen pihvihärän ulkofileetä, quacamolea, 
cajun-perunaa, pikantisti maustettua tomaattisalsaa ja versoja 
Sekä jälkiruokana: Pistaasi-suklaakakku (Saatavilla vegaanina) 
Pistaasipähkinä-tuorejuustovaahdolla täytettyä mehevää suklaakakkua 
Varaa paikkasi 040 526 3116 tai golfravintola@karilla.fi  

Jerkka Virtanen Duo Bar M´Ukissa  la 23.3. klo 22:00 alkaen Bar m ´UKI, Koulukatu 2. 
Musiikkia, joka tuntuu. Musiikkia, jonka aistii. Kaksi miestä, kitara ja piano. 
https://www.facebook.com/bar.muki/ 

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


 
Myöhästynyt hääyö to 21.3. klo 13:00  
Uudenkaupungin Teatteri Kullervontie 11 Uusikaupunki 
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 €. 

Musikaali Katri Helena la 23.3. klo 13:00 
Uudenkaupungin Teatteri Kullervontie 11 Uusikaupunki 
Katri Helenan tarina on suomalainen, niin suomalainen 
että se on  suuri tarina, se on osa kansakunnan linjaa; 
syrjäkyliltä parrasvaloihin, tähtiin. Katri Helena on 
suomalainen menestystarina, suomalainen unelma; hän 
tekee mitä hän haluaa eli hän laulaa, hän tahtoo laulaa 
ihmisille, sen hän valitsee elämäntehtäväkseen.Ja tässä 
näytelmässä biisejä piisaa! Puhelinlangat laulaa ja 
taivaalla loistaa kuu. Ohjaus Lauri Ketonen. Säestys 
Markus Takala. Lapsena/nuorena Katrina Ida Kallioinen. Nuorena Katrina Laura Rinne. Vanhimpana 
Katrina Leena Kallonen.  
Rooleissa: Bäcklund Henrika, Hirvonen Lauri, Kainulainen Marketta, Kallioinen Ida, Kallonen Leena, Kari 
Hanna,  Klotz Kalle, Klotz Mimosa, Nevavuori Tuuli, Pietilä Silja, Pihlaja Susanna, Puukki Aada, Puukki 
Miika, Rinne Laura, Sappinen Vilma, Turunen Timo, Vesterinen Ville-Markus. 
Rooleissa: Bäcklund Henrika, Hirvonen Lauri, Kainulainen Marketta, Kallioinen Ida, Kallonen Leena, Kari 
Hanna,  Klotz Kalle, Klotz Mimosa, Nevavuori Tuuli, Pietilä Silja, Pihlaja Susanna, Puukki Aada, Puukki 
Miika, Rinne Laura, Sappinen Vilma, Turunen Timo, Vesterinen Ville-Markus. Liput 22/25 € 
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 
Luontosinfonia pe 22.3 klo 19.30 dokumetti, musiikki. Kesto 1 h 15 min. Liput 10 €.  
Risto Räppääjä ja Pullistelija pe 22.3 klo 17.30 kotimainen, koko perheen. 1 h 24 min. Liput 9 €.  
Captein Marvel  la 23.3 klo 18.45 seikkailu, toiminta, scifi. 2 h 4 min. Liput 11 €.  
Green Book  la 23.3 klo 18.45 draama. 2 h 10 min. Liput 11 €.  
 

https://www.uudenkaupunginteatteri.fi/
http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala


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 
 

Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti –  
Totta ja tuulenpesiä -näyttely 
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/ 
 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.facebook.com/RunonkulmanGalleria/


”Sanontoja laarin pohjalta” - Wahlbergin museotalossa 18.4. asti 
Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11. Museo on avoinna ti-pe 12-15 (ryhmille tilau 
ksesta 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/ 

 
Pelastetut: Valokeilassa Titanicin suomalaismatkustajat, Crusellin taidenäyttely, 
N-A Haranto  Kulttuurikeskus Cruselli ,Kullervontie 11, Uusikaupunki  
Näyttely on avoinna 17.4.asto ti-pe 10-17 ja su 12-16. 
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 munakuorimosaiikkina. 
 

Skandaalista skandaaliin -näyttely 23.3. asti 
Galleria Kirjava, Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34. 
Näyttely on avoinna ma-pe klo 10-19 ja la klo 10-14. Vapaa pääsy! 
Julkisen sanan neuvoston Skandaalista skandaaliin -näyttely on 
nähtävillä  Uudenkaupungin kirjastossa 23.3. asti. JSN:n 50-vuotiseen 
historiaan johdattava näyttely tuo näkyväksi, miltä ihmisten muistiin 
jääneet mediakohut ovat näyttäneet itsesääntelyelin JSN:n pöydällä. 
Näyttely kertoo muun muassa Matti Vanhasen lautakasakohun, Juha 
Sipilän ja Ylen välisen yhteydenpidon sekä 1 970-luvun Hymy-lehden 
skandaalijournalismin käsittelystä JSN:ssä. Mediaskandaalien lisäksi 
näyttely johdattaa journalismin etiikkaan ja selittää, mitä on vastuullinen 
journalismi. Yleisö saa itse pohtia, millaisia ratkaisuja he olisivat itse 
tehneet JSN:n kokouksessa Näyttelyssä voi myös testata, kuinka hyvin 
tunnistaa piilomainoksen.  
 
Romanttiset kirjat esittelyssä Uudenkaupungin kirjastossa 30.4. asti 
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.  
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.vahterusring.fi/


 
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
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
http://www.visituusikaupunki.fi/
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