
 

Perhekerhot ma, ti ja to klo 9.30-11.00 
Ma 9.3. Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti 
Ti 10.3. Kalannin seurakuntakoti, Pyhän Olavintie, Kalanti. 
To12.3. Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2 
To 12.3. Seurakuntakeskus, Koulukatu 6, 2 kerros.  
Perhekerhossa 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. Perhekerhoissa lapset ovat vanhempiensa vastuulla. Perhekerhot 
ovat avointa ja maksutonta toimintaa, johon ei tarvitse 
ilmoittautua.  Tiedustelut: Lapsityönohjaaja, 050 3634 140.  

 

MLL Uusikaupunki, Ipana-Messi  
Rantakatu 15, Uusikaupunki, Vauvakahvila on tarkoitettu 1,5 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. 
Perhe- ja iltaperhekahvila on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja vanhemmille.  
Ma 9.3. Vauvatreffit klo 13.30-15.30  
Ti 10.3. Perhekahvila / perhelinja klo 10 – 11.45 
Ti 10.3. Iltaperhekahvila klo 17-19.30  
Ke 11.3. Perhekahvila klo 9.30-12.30 
To 12.3. Vauvakahvila klo 9.30-12.30  
Pe 13.3. Perhekahvila klo 9.30-12.30 
https://uusikaupunki.mll.fi/ 
 

 

 

https://www.facebook.com/MLL-Uusikaupunki-525692194509249/?__tn__=kC-R&eid=ARCFHm3yvfzThDKN59IOUoazMgm8TkTw8ff4BhOHkyQxTAgwlGUo85rQBE1Ohk9loH00PVLq7rIR9YzJ&hc_ref=ARROt1tSI5b5AmPGmGwmS-SE-Gu0XjxmihCLBgGcJN5_RL75osBXRu27GYvaasR1Bjo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBo-b8Pj5vkjPG34e5X0K-zNl-wv_34jWU_sAVkLRV_3OIM6hdyH4DmD5VEj7PLqQIqHPqJkTMSAcCwnlY3q02ZtpCYrY_sXNiXtFjiWu0kl7QOgdk1-8ljZGR78tbxGpNtltmqTD6_jKl0CArRqgg3SEAwopKvTAsSggfGAKWsxQCZTx0-O6fZ1VTVH_FkriHWe4zilSOufwTv4ocqcLyDzJG-hrH1efLKbx1X_i-qAh4emV9BgsmC9jWR355bHu4mZpVkha9JBwS0Rw2gJKoaMbFa8yMURls6Wjf1Dh5cGP4I8njj602IubANOfNgricay3A3F5BI6jpaqAI
https://uusikaupunki.mll.fi/
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Perttu Pölönen: "Mitä opetan lapselleni (joka ei 
ole vielä syntynyt) - Tulevaisuuden 
lukujärjestys" 10.3. klo 18:00 - 19:30  

Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki.  
Perttu Pölönen on futuristi, keksijä, kirjailija ja säveltäjä. Hän on 
voittanut Euroopan suurimman nuortentutkimuskilpailun ja 
opiskellut tulevaisuuden teknologioita Singularity University-
ajatushautomossa NASAn tutkimuskeskuksessa. Vuonna 2018 
huippuyliopisto MIT nimesi hänet 35 lupaavimman innovaattorin 
joukkoon Euroopassa. Pertun esikoiskirja Tulevaisuuden 
lukujärjestys julkaistiin tammikuussa 2020. 
Perttu on innostava puhuja, joka valaa uskoa tulevaisuuteen. Hän puhuu monipuolisesti tulevaisuuden 
haasteista ja mahdollisuuksista – informaatioteknologioista, disruptiosta, työelämästä, koulutuksesta ja 
vastuullisuudesta. Hän on saanut erinomaista palautetta kyvystään herätellä ja ravistella yleisöään 
ajattelemaan isommin. Sille, joka ymmärtää teknologian kehityksen, avautuu koko maailma. Kun mikään ei 
ole varmaa, kaikki on mahdollista. 
Uudessakaupungissa meitä askarruttaa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja rakentaminen. Tuon 
rakennuksen rakentaminen on haasteellinen ponnistus tilaajalle, suunnittelijoille, käyttäjille ja rakentajille. 
Luonnollista on, että SiHyn toimintoihin kohdistuu muutospaineita, rakennetaanhan kiinteistöä kymmenien 
vuosien tarpeeseen – ei siis vain lähivuosille. 
Lisätietoja: inkeri.parviainen@uusikaupunki.fi tai puh. 050 5686231. 

Lukupiiri ti 10.3. klo 18:00 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34.  
Kirjaston lukupiiri - tule juttelemaan kirjoista!  
Lukupiiri jatkuu pohjoismaisten kirjailijoiden tuotannon parissa. 
10.3. aiheena Hanne-Vibeke Holst: Mitä he toisilleen tekivät 
Lisätietoja: salla.makinen@uusikaupunki.fi 
Lukupiirin teoksia voi kysyä lainaustiskiltä, niitä varataan etukäteen 
useampi kappale muista Vaski-kirjastoista. 
 

Tarinatuokio Kalannin kirjastossa 11.3. klo 9:30 
Pankkitie 2, Kalanti. Tarinatuokiot Kalannin kirjastossa ovat tarkoitettu 
kaikenikäisille lapsille, alle 2-vuotiaat mielellään vanhemman tai hoitajan 
seurassa. Tuokiossa herätellään tarinat kirjojen sivuilta henkiin draaman kautta. 
Kesto noin 15 minuuttia. 
Lisätietoja: kalannin.kirjasto@uusikaupunki.fi 

 

Satutunti Uudenkaupungin kirjastossa 12.3.klo 9:30  
Alinenkatu 34, Uusikaupunki. 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. Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi tai puh. 050 420 
5380.  

 

 

 

mailto:inkeri.parviainen@uusikaupunki.fi
mailto:salla.makinen@uusikaupunki.fi
mailto:kalannin.kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
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Iltasoitto 11.3. klo 17:30 
Raatihuoneen sali, Rauhankatu 10, Uusikaupunki 
Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaskonsertti. Vapaa 
pääsy!  
Lisätietoja: musiikkiopisto@laitila.fi 
https://www.laitila.fi/vsmo 

Iltasoitto 12.3.klo 18:30 
Raatihuoneen sali, Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaskonsertti. Vapaa pääsy! Lisätietoja tapahtumasta: 
musiikkiopisto@laitila.fi 
https://www.laitila.fi/vsmo 

Lava-ammuntaa 13.3. klo 19:00 - 21:00 
Uudenkaupungin Teatteri, Kulttuurikeskus Cruselli, 
Kullervontie 11 a, Uusikaupunki. ”Aina sanotaan, että taiteilijan pitäisi 
uudistua. Minä en uudistu! Vanhassa vara parempi!”  
Ulla Tapanisen Lava-ammuntaa VI on näyttelijän rakastetun esityssarjan 
kuudes itsenäinen jatko-osa, joka sai ensi-iltansa Ryhmäteatterissa 
syksyllä 2019. Keväällä 2020 ympäri Suomea kiertävässä esityksessä 
Tapaninen tarttuu tyylilleen uskollisesti arjen ilmiöihin. Luvassa on hillitöntä 
six pack-komiikkaa ja teräviä huomioita jo yli 40 vuotta suomalaisia 
viihdyttäneen taiteilijan näkökulmasta.  
Käsikirjoitus Raila Leppäkoski & Ulla Tapaninen 
Ohjaus Raila Leppäkoski 
Lavalla Ulla Tapaninen 
Lisätietoja tapahtumasta: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi 
Puh. 028451 5440 
http://www.uudenkaupunginteatteri.fi 
 
 

 

 

Korisliigaa: Korihait – Kouvot 11.3. klo 18:30 
Uusikaupunki Areena, Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. 
Liput: Aikuiset (yli 17v) 17 € /15 €*. Eläkeläiset ja opiskelijat 
12 €. Lapset (7-16v) 5 € 
* S-etukorttialennus 
Korihait-klubilaisena saat kausikortin tarjoushintaan! Liity 
klubiin: http://www.korihait.fi/korihait-klubi/  Ennakkolippuja 
myy Värisilmä Uusikaupunki/Väriuki, Alinenkatu 19, 
Uusikaupunki. Otteluisäntänä toimii Ravintola Gasthaus 
Pooki! Matsissa mukana buffetti ja monenlaista viihdettä! 
Jälkipelit tarjoilee tuttuun tapaan Kirsta. Koris on parasta 
paikan päällä, joten nappaa rummut ja torvet kainaloon ja 
marssi Uusikaupunki Areenalle kannustamaan kotijoukkue 
voittoon! 
https://www.facebook.com/events/205172444000026/ 

 

mailto:musiikkiopisto@laitila.fi
https://www.laitila.fi/vsmo
mailto:musiikkiopisto@laitila.fi
https://www.laitila.fi/vsmo
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
http://www.uudenkaupunginteatteri.fi/
http://www.korihait.fi/korihait-klubi/
https://www.facebook.com/events/205172444000026/
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Autotehdas  
Ke 11.3. klo 19-21.15 ja la 14.3. klo 13-15.15 
Uudenkaupungin Teatteri, Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11. Suomen suurimmasta tehtaasta ja 
sen historiasta kertova näytelmä. Esitys keskittyy kahteen ajanjaksoon, tehtaan perustamiseen ja 
alkuaikoihin sekä viimeisiin vuosiin. Väliajan 
jälkeen näytelmän luonne muuttuu 
”tositeatteriksi”. Näyttämöllä ei nähdä 
roolihenkilöitä, vaan oikeita autotehtaan 
työntekijöitä. Oman tarinansa kertovat 
autotehtaan entinen työntekijä ja nykyinen 
työntekijä. Näiden lisäksi eri teemoja kommentoi 
Uudenkaupungin sanomien pitkäaikainen 
päätoimittaja Matti Jussila. Nykyisenä 
työntekijänä nähdään Tehtaan sankarit sarjasta 
tuttu Topi Kauppinen ja entisenä työntekijänä 
Antti Kotilainen. 
Ohjaus Jari Luolamaa. Rooleissa: Johanna 
Sillgren, Erika Lehtonen, Päivi Heikkilä, Elina Lehtiranta, Pauli Myllymäki, Santtu Käkönen, Jari Turunen ja 
Ari Niittyluoto. Liput alk. 23 €/15 € opiskelijat. 
Lippuvaraukset ja myynti: teatterin toimisto 02 8451 5440 tai toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi. 
Avoinna ke-pe klo 9- 13. pyhäpäivät pois lukien. Ryhmävaraukset (yli 20 henkilöä) sekä pyörätuolipaikat 
varataan pelkästään Uudenkaupungin teatterin lipunmyynnistä. Lippuja myös Palvelupiste Passarista 050 
4205260 (Rauhankatu 10, avoinna arkisin klo 9-16.30) ja R-kioskilta. https://www.uudenkaupunginteatteri.fi 
 

Ämmät palaa taas 14.3. klo 18:00 - 18:45 
Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  
Kyllä! Ämmät palaa taas. Nyt on todellakin Ämmän aika. Ämmät ovat ihan liekeissä ja entistä ehompia. 
Jälleen he osaavat laulaa, tykkäävät tanssia 
ja luulevat olevansa hauskoja.Vai ovatko 
todella? Tule tsekkaamaan! 
 
Esityksiä hotelli Aquariuksessa ja ravintola 
Bistro Bayssa 5.4. asti.  
Liput 15 € sis. lasillisen kuohuvaa. 
Lipunmyynti: Hotelli Aquarius 02 8413123 
/ Teatterin toimisto 02 8451 5440.  
 
Lisätietoja tapahtumasta: 
toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi 
Puh. 02 8451 5440 
http://www.uudenkaupunginteatteri.fi 

 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16 
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 
 

mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
https://www.uudenkaupunginteatteri.fi/
mailto:toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi
http://www.uudenkaupunginteatteri.fi/
https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat
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Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15 tai sopimuksen mukaan. Ryhmät aina sopimuksen mukaan.  

Wahlbergin talon rakennutti 1870-luvun alussa uusikaupunkilainen tupakkatehtailija Fredrik Wahlberg. Nyt 

tämä entinen porvariskoti tutustuttaa 1800-luvun 

lopun asumiseen ja elämiseen. Museotalon 

yläkerrassa esitellään tunnelmallisesti paikkakunnan 

merellistä historiaa. Purjelaivat työllistivät 

kaupunkilaisia vuosisatojen ajan. Merimieskirstut, 

matkamuistot, laivataulut tai kapteenin 

navigointivälineet kertovat mielenkiintoisesti tästä 

historiasta. Myös uudempi laivanrakennus ja 

telakkatoiminta ovat saaneet paikkansa museon 

yläkerrassa. Perusnäyttelyn lisäksi museotalossa 

järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. 

Alkuvuonna 2020 Wahlbergin museotalossa tehdään 

ikkunaremonttia, joka haittaa ajoittain 

museovierailua. Kesäksi avautuu näyttely uusikaupunkilaisten talojen tarinoista. 

Pääsymaksu: 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 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
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"Merellä ja viidakossa" -Edina Ahlgrénin maalauksia 
kirjastossa 28.3.asti 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34. Galleria Kirjava.  
Avoinna ma-pe klo 10-19 ja la 10-14.  
Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi 

 
Galleria-taidelainaamo Horisontti 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki.  
Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.  
Johan Elfvingin muistonäyttely. Esillä valokuvia, öljymaalauksia ja akvarelleja.   
Vapaa pääsy. Tervetuloa!  
 www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Crusellin taidenäyttely – Autotehdas   
Liljelund-halli Crusellin alakerrassa, Kullervontie 11.   
Autotehdas-näyttelyssä esitellään uusikaupunkilaisen autotehtaan 
tarina vuodesta 1969 lähtien. Näyttely on avoinna 28.3. asti ke-pe 9-13 
sekä teatteriesitysten aikana. 
Näyttelyn ovat koonneet yhteistyössä Uudenkaupungin Teatteri ja 
Valmet Automotive. Vapaa pääsy! 

 
Kalannin kirjastossa ”Nypläyksiä ja pitsiliinoja”  
31.3. asti 
Kalannin kirjasto, Pankkitie 2, Kalanti. 
Esillä Irja Kaitilan nypläyksiä ja pitsiliinoja. Näyttelyn ovat tuoneet esille 
Irja Kaitilan tyttäret Katriina Kaitila-Karttunen ja Pauliina Haijanen. 
Avoinna kirjaston aukioloaikoina.  
Lisätietoja: kalannin.kirjasto@uusikaupunki.fi 

 

Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti  
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Puh. 040 708 4776 meku@pikkukylanpuoti.fi 
Valon pilkahduksia - Elisa Haapasalon maalauksia 28.3. asti. Runonkulman Galleriassa avataan 
keskiviikkona 4.3. klo 18.00 Elisa Haapasalon Valon pilkahduksia -näyttely. Avajaiset ovat kaikille avoimet, 
tervetuloa kuulemaan maalausten esittely taiteilijalta. 
Avoinna ke klo 16–19, la klo 11–15. Muutokset mahdollisia, avoinna myös sopimuksesta.  
www.pikkukylanpuoti.fi  

www.korttelinkulmassa.blogspot.fi 

mailto:kirjasto@uusikaupunki.fi
http://www.facebook.com/rantagalleria/
mailto:kalannin.kirjasto@uusikaupunki.fi
mailto:meku@pikkukylanpuoti.fi
http://www.pikkukylanpuoti.fi/
http://www.korttelinkulmassa.blogspot.fi/
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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.  Avoinna: 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.  

Uinti aika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. 

HUOM! Torstaisin klo 12-14 kuntosali varattu eläkeläisille 

Katso kaikki ohjatut vesijumpat https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-

ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 

 

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 

 

 

 

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.  

mailto:info@kuntoputki.fi
http://www.vahterusring.fi/
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neuvoo ja palvelee kaikissa Uudenkaupungin matkailuun 

liittyvissä asioissa: käyntikohteet, tapahtumat, esitteet, kartat, opasvälitys, retkipaketit ryhmille, 

polkupyörävuokraus kesällä (myös sähköpyöriä), verkkokalastus- ja yleiskalastusluvat kaupungin vesille.  

Toimistossa on myynnissä Uusikaupunki-aiheisia postikortteja ja kirjoja, Crusell-viikon tuotteita ym. 

Asiakkaiden käytössä on ilmainen internet. Kulttuuritoimisto ja Palvelupiste Passari toimivat samassa 

rakennuksessa matkailutoimiston kanssa. Passari myy lippuja paikkakunnan kulttuuritilaisuuksiin, 

konsertteihin ja teatteriin. 

Toimistomme on avoinna: ma-pe klo 9-16.30.  Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5333 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi

