Avoin Raamattupiiri ma 4.3. klo 18.30
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, 2. kerros, Koulukatu 6, Uusikaupunki.
Vetäjinä toimivat Katja Pihlajamäki ja Anna-Maija Tuikka. Tutkimme yhdessä Raamattua.

Arkipuuro ti 5.3. klo 9.00 - 11.00
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, Uusikaupunki.
Tervetuloa diakoniatyön Arkipuurolle aina tiistaisin. Klo 9 hartaus, jonka jälkeen aamiainen katettuna.

Perhekerhot klo 9.30 – 11.00
ma 4.3. Kalannin seurakuntakoti alakerta, Pyhän Olavintie, Kalanti.
ti 5.3. Saarniston Seurakuntakoti, Pajusuontie 2, Uusikaupunki.
pe 8.3. Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti.
Kerho on tärkeä kohtaamispaikka, jossa lasten ja aikuisten on mukava tavata toisiaan mehun ja
kahvikupposen äärellä. 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 yhteisellä aamuhartaudella, jonka jälkeen siirrytään kahvittelemaan ja noin kerhon puolivälissä
alkaa mahdollinen ohjattu toiminta. Perhe kerhoissa lapset ovat vanhempiensa vastuulla. Toisinaan lapsille
ja aikuisille omaa ohjelmaa, jolloin aikuisilla on mahdollisuus omaan hengähdyshetkeen ja lapsilla on
mahdollisuus leikkimiseen lastenohjaajien ohjauksessa.

Tuhkakeskiviikkona iltamessu ke 6.3 klo 18.00 – 19.00
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu, Uusikaupunki.
Tuhkakeskiviikkona alkaa pääsiäistä valmistava paastonaika.
Se on arkipäivä ja tuhkamessua vietetään illalla, jolloin perinteisen
kirkollisen ajanlaskun mukaan vuorokausi vaihtuu ja paastonaika alkaa.
Tuhkakeskiviikon messussa osallistujien otsaan piirretään katumuksen
merkiksi tuhkaristi. Tuhka on Raamatussa katumuksen, paaston ja
kaiken katoavaisuuden vertauskuva. Tuhkakeskiviikon messussa mukana Catilona –kuoro Ari Hirvosen
johdolla.

Vauvaloruilua kirjastossa 5.3 klo 9.30
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki
Vauvaloruilu on tarkoitettu kaikille alle 1-vuotiaille vauvoille. Loruilutuokio kestää n. 30 min ja vauvalle voi
ottaa oman alustan mukaan. Loruilutuokiossa lauletaan tuttuja lauluja ja käydään läpi perinteisiä
vauvaloruja. Kirjaston henkilökunnasta vauvaloruilussa on mukana kirjastonhoitaja Tuula Amberla
Tervetuloa alle 1-vuotiaat vauvat äidin, isän tai vaikka mummin kanssa!

Laskiaistapahtuma ti 5.3. klo 17:30 - 19:00
Leijona-puisto, Sorvakon rantatie, Uusikaupunki. Koko perheen laskiaistapahtuma Leijona-puistossa.
Ohjelmassa mm. mäenlaskua, pihapelejä sekä tarjolla kuumaa mehua ja grillimakkaraa. Vapaa pääsy!
Menossa mukana/tapahtuman tarjoavat: Uudenkaupungin Yrittäjät/Palveluyrittäjät, LC Uusikaupunki,
Merettaret ja Uudenkaupungin Sanomat.

Pohitullin koulun Puhallinorkesteri ONE esiintyy kirjastossa 7.3 klo 18.00
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki
ONEssa soittaa parikymmentä uusikaupunkilaista nuorta 11-17-vuotiasta puhallinsoittajaa.
Ohjelmassa mm. Valas-blues, Puuttuva palanen, Elektrisk (Marcus ja Martinus), Let it go (elokuvasta
Frozen) ja Ignite (Alan Walker). Vapaa pääsy.

Iltamusiikki 5.3 klo 18.30-19.30
Raatihuoneen Sali, Rauhankatu 10, Uusikaupunki.
Vakka-Suomen musiikkiopisto järjestää Iltamusiikkikonsertin
Raatihuoneen salissa. Esiintymässä on eri instrumenttien oppilaita
niin tuttujen kansansävelmien kuin klassisten kappaleidenkin
maailmoissa liikkuen. Konsertti on kaikille avoin ja pääsymaksuton.

Pimeän luentosarja: Tuho ti 5.3. klo 18-19.30
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.

Rakkaushormonit ke 6.3 klo 18.00
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki
Avain terveyteen ja onnellisuuteen. Lääkäri, kirjailija ja tv-kasvo
EMILIA VUORISALMI luennoi.Ohjelmassa myös musiikkiluokka 7E
esitys ja arvontaa. Liput 15 € sis lasin kuohuvaa ja pientä suolaista
Tapahtuman tuotto menee Vakka-Suomen etsivälle nuorisotyölle.
Lippuja voi ostaa myös ovelta.

Kulttuurihyvinvointi on the Road-kiertue ke 6.3 klo
12.30-15.00 Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.
Varavoimaa on Varsinais-Suomessa toimiva kulttuurin hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneiden toimijoiden
verkosto, joka on perustettu vuonna 2016. Verkosto järjestää kulttuurihyvinvointiin liittyvän kiertueen
keväällä 2019 Loimaalla, Salossa ja Uudessakaupungissa. Kiertueen tavoitteena on lisätä tietoa
kulttuurihyvinvoinnista, tutustuttaa toisiinsa aiheesta kiinnostuneita toimijoita sekä ideoida yhteistyötä

kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi alueellisesti ja paikallisesti.
Kutsumme Vakka-Suomen toimijoita yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaan kulttuurin merkityksestä
hyvinvointiin!
Ohjelma: 12.30 Kahvit, tutustuminen kahvin lomassa ja tervetuloa
13.00 Mitä on kulttuurihyvinvointi osana hyvää elämää?
13.15 Taidetuokio
13.30-14.30 Ideariihi: Kulttuurihyvinvointi kuntalaisen palveluketjussa Vakka-Suomessa
14.30 Ideariihen yhteenveto
15.00 Tilaisuus päättyy
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Uudenkaupungin kulttuuripalvelut sekä Varavoimaa -verkoston
toimijoista Kirjan talo, Läntinen tanssin aluekeskus, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala, Turun
Lähimmäispalveluyhdistys ry ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.
Varavoimaa -verkosto https://taikusydan.turkuamk.fi/alueverkostot/varsinais-suomi/ on yksi Taikusydämen
www.taikusydan.fi eli taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallisen yhteyspisteen yhdeksästä
alueverkostosta. Lisätietoja: Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö, Taikusydän-yhteyspiste, annamari.rosenlof@turkuamk.fi. Ilmoittautumiset 4.3.2019 mennessä: Mirva Nurmio-Böse,hanketyöntekijä,
Kulttuuria minulle -hanke, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, mirva.nurmio-bose@muistiturku.fi.

”Mielen rajat. Minna Canthin ja nykyajan ihmiskuvasta” -IKIS-verkkoluento
Uudenkaupungin kirjastossa 6.3 klo 14.-16.00
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki.
Katselutilaisuuus Ikääntyvien yliopiston (IKIS) suorille verkkoluennoille Jyväskylän yliopistosta järjestetään
Uudenkaupungin kirjastossa. Luento on aiheesta "Mielen rajat. Minna Canthin ja nykyajan ihmiskuvasta".
Aiheesta on puhumassa Tietokirjailija ja kirjallisuushistorioitsija, FT Minna Maijala.
Luennon alussa peritään pieni maksu (5€)
Tervetuloa!

Etelä-Amerikkaan ja Etelämantereelle Vakka-Opiston luennolla to 7.3 klo 18.00
Viikaisten koulu, Viikaistenkatu 3, Uusikaupunki. Matkakokemuksia Etelämantereelta kuullaan Vakkaopiston luennolla. Luonnontieteilijäpariskunta, dosentti Hannu Karttunen ja FK Katriina Kaitila-Karttunen
kertovat lähes kuukauden mittaisesta matkastaan Brasilian, Uruguayn, Argentiinan ja Falkland-saarten
kautta Antarktikselle joulukuussa 2018. Luentomaksu 6 €.!

Ketterästi harmonikalla to 7.3 klo 18.00-19.00
Viikaisten koulun auditorio, Viikaistenkatu 3, Uusikaupunki
Vakka-Suomen musiikkiopiston harmonikkaoppilaat opettajansa Marja-Liisa Santalan johdolla järjestävät
konsertin Viikaisten koulun auditoriossa. Ohjelmisto on konsertin nimen mukaisesti ketterästi rakennettu
liikkumaan kevyen ja klassisen musiikin maailmoissa. Harmonikka taipuu moneen ja VSMO:n
harmonikkataiturit ovat valmiita taivuttamaan! Konsertti on kaikille avoin ja pääsymaksuton.

Virtuosi di Kuhmo-konsertti la 9.3 klo 18.00-20.00
Kulttuurikeskus Cruselli Kullervontie 11 Uusikaupunki
Virtuosi di Kuhmo -kamariorkesteri perustettiin vuonna 1992
jatkamaan aiemmin Kuhmon Kamarimusiikin yhteydessä toimineen
samannimisen orkesterin perinteitä. Historiansa aikana orkesteri on
esiintynyt suurimpien Euroopan maiden lisäksi Japanissa ja
Venäjällä. VdK on niin ikään vieraillut lähes kaikilla kotimaisilla
musiikkifestivaaleilla.
Kokoonpano: Emma Vähälä - Kati Kuusava, viulu
Olli Kilpiö - Martta Wahlberg, alttoviulu
Mikko Ivars - Jussi Vähälä, sello
Ohjelma:
L. van Beethoven: Sinfonia no.6 F-duuri "Pastoraalisinfonia" (sov. jousisekstetille M.G, Fischer 1809)

--- väliaika---Antonin Dvorak: Sekstetto jousille A-duuri op.48. Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
Liput: 25 € (peruslippu) 20,50 € (eläk, opisk, tyött.) Hinnat sisältävät toimitusmaksun.
Ennakkomyynti: Yhteispalvelupiste Passari, Rauhankatu 10 arkisin klo 9-16.30 ja lippu.fi myyntipisteistä. :fi.

Pilke ja Miko Bar M´Ukissa pe 8.3. klo 22:00 alkaen
Bar m ´UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki.
https://www.facebook.com/bar.muki/

Pilke ja Emmi Bar M´Ukissa la 9.3. klo 22:00 alkaen
Bar m ´UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki.
https://www.facebook.com/bar.muki/

Myöhästynyt hääyö ti 5.3. 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 €.

Musikaali Katri Helena su 9.3. klo 13:00 – 15:30
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.
Aikuisena 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. Liput 22/25 €.
Teatterilippujen varaukset: 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 ohjelmisto: http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala
Lego Elokuva 2 ke 6.3 klo 17.30 kotimainen,animaatio. koko perheen seikkailu
Captein Marvel ke 6.3 klo 19.30 seikkailu, toiminta, scifi
Green Book ensi-ilta pe 8.3 draama

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
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-15.
6.- 30.3.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/

Kulttuurikeskus Crusellin taidenäyttely: 8.3. asti
VÄREILYÄ – Art Point ry.
Crusellin Liljelund-halli, Kullervontie 11 A. Taiteilijat: Tuula
Ahvenvaara, Riitta Hurme, Riitta Kilpi, Sirkka Laakkonen, Outi
Mietala, Marja Salonen, Henrik Stenlund, Maj-Lis Tanner, Sari-Aino
Tolonen, Outi Turtiainen, Sinikka Ustinov-Jones ja Liisa Waali.
Avoinna tiistai-perjantai klo 10-17 ja sunnuntai 12-16. Vapaa pääsy!

”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”. Avajaiset 7.3 klo 18.-20.00.
Näyttely avoinna 7.-30.3 välisenä aikana.
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.

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.

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

