
 
 

Perhekerhot	klo	9.30	–	11.00	
to 25.4. Uudenkaupungin seurakuntakeskus 2krs, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
pe 26.4. 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. Perhekerhossa lapset ovat 
vanhempiensa vastuulla.  
 

Kylä‐	ja	kaupunginosailta	ke	24.4.	klo	18.00		
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  
Tervetuloa Uudenkaupungin kylä- ja kaupunginosailtaan!  
Ilta on avoin kaikille kylien ja kaupunginosien 
kehittämisestä kiinnostuneille. Kahvitarjoilu. Ohjelmassa 
Kaupungin tervehdys ajankohtaisista aiheista 
Kuntaliiton alustus osallistuvasta budjetoinnista 
Kuntalaiskyselyn tuloksia. Menetelmiä kuntayhteistyöhön.  Esimerkkejä muista kunnista. Työpaja.  
Uudessakaupungissa on laadittu Elävää Maaseutua -hankkeen yhteydessä vuonna 2005 useita 
kyläsuunnitelmia ja niitä on päivitetty vuonna 2009 mm. toimenpidekaavioilla. Osa yhdistyksistä on voinut 
laatia ja päivittää myöhemmin suunnitelmia omaan käyttöönsä. Apoli-ohjelman yhteydessä pohditaan, 
miten kyliä voidaan jatkossa kehittää ja mikä rooli kyläsuunnitelmilla tässä kehittämisessä voisi olla. 
Kyläsuunnitelmat tulisi myös tuoda tähän päivään.  

 

 



Vanhoja suunnitelmia voit käydä katsomassa sivulla: uki.fi/apoli-kylat 
Kyläilta järjestetään osana Uudenkaupungin Kaupunkisuunnittelun Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 
laadintaa. Ilmoittautumiset 20.4. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/4A4C0771D0EC4C47 

	
Satutunnit	Uudenkaupungin	kirjastossa	to	25.4	klo	
09.30.	Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki.  

Uudenkaupungin kirjaston satutunnit, 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. Tervetuloa! 
 

Iltamusiikki	to	25.4.	klo	18.00‐19.00.	
Raatihuoneen sali, Rauhankatu 10, Uusikaupunki.   
Vakka-Suomen musiikkiopisto järjestää Iltamusiikin Raatihuoneen 
salissa klo 18.00. Konsertissa kuullaan eri instrumenttien oppilaita ja 
erilaisia kokoonpanoja monipuolisella ohjelmistolla. 
Konserttiesiintymiset ovat osa musiikkiopisto-opintoja ja osa 
lukuvuoden normaalia kulkua. Esiintymishetket ovat niin harjoittelua 
kuin juhlan hetkiäkin, joita todistamaan ovat yleisön jäsenet 
tervetulleita. Konsertti on kaikille avoin ja pääsymaksuton. 

	
Helmi‐Lotta	Virtasen	lopputyökonsertti	pe	26.4	klo	18.00.‐19.00.	
Raatihuoneen sali, Rauhanlatu 10, Uusikaupunki.  
Vakka-Suomen musiikkiopisto järjestää konsertin Raatihuoneen 
salissa, jossa esiintyy sellonsoitonopiskelija Helmi-Lotta Virtanen. 
Konsertti on Virtaselle lopputyösuoritus, jossa kiteytyy musiikkiopisto-
opintojen aikana opitut taidot konserttimuotoisesti. 
Sellonsoitonopettajana Virtaselle on toiminut Mikko Kuusisto. 
Lopputyökonsertti on pääsymaksuton ja kaikille avoin. 
 

Tuhkimo	‐	Koko	perheen	ooppera	pe	26.4	klo	10.00‐
15.00.	Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki 

Koko Gioachino Rossinin Tuhkimosta lyhennetty, 60 min. 
pituinen suomenkielinen versio koko perheelle. Teokseen on 
lisätty myös puherepliikkejä, joten se on lapsille sujuva ja kepeä 
seurattava. Esiintyjinä ovat nuoret ammattilaulajat ja orkesteria 
imitoi pianisti Laura Kivikoski. Ohjaus ja sovitus Anselmi 
Hirvonen. 
Liput 17,50 € (sis. palvelumaksu). Ennakkomyynti 
Uudessakaupungissa Yhteispalvelupiste Passari, Rauhankatu 
10 arkisin klo 9-16.30 tai https://www.lippu.fi 
Koko perheen lastenoopperan tuottaa Uudenkaupungin 
kulttuuripalvelut ja Vakka-Suomen musiikkiopisto. 
  

	
	



	
Uudenkaupungin	Kevätmarkkinat	la	27.4.	klo	08‐16.00.	
Uudenkaupungin Kauppatori  Kevätmarkkinat torilla ja sen ympäristössä. 
Torivalvoja Terttu Lundelin puh. 0500 717 150 tai 050 5232 759 
terttu.lundelin(at)uusikaupunki.fi 
 

	
	
Markkinatanssit	la	27.4.	klo	19.00‐24.00.	
Ravintola Pryki, Vakka-Suomenkatu 19, Uusikaupunki 
Uudenkaupungin Yrittäjät ry järjestää markkinatanssit Ravintola Prykin tiloissa 
lauantaina 27.04 klo 19.00-24.00. 
Hyvästä tanssimusiikista vastaavat Sanna Arell ja Petri Hatakka. 
Myytävänä juomia ja pientä purtavaa. Tapahtuma on kaikille avoin. 
Tervetuloa viihtymään!Osallistumalla varmistat seuraavien tanssien toteutumisen 
 

	

Keskiajan	ääni	–	konsertti	Kalannin	kirkossa	su	28.4.	
klo	18.00.	Kalannin kirkko, Pyhän Olavin tie 6, Kalanti 
Sävelhartaus. Duo Medieval - Anneliina Koskinen ja Uli Kontu-
Korhonen, laulu ja keskiaikaiset soittimet, organetto, dulcimer, rebec, 
nokkahuilut, sinfonia, kehärumpu. 
Iltahartaus: Juhani Kapiainen.  

Myöhästynyt	Hääyö	la	27.04.	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. 
Nyt on sorvattu oikein pakettien paketit! 
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 € 
 
Lippuvaraukset: teatterin toimisto (02) 8451 5440. /sähköposti: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi. 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 Uudenkaupungin Teatterin toimistosta, lisätään lipun hintaan käsittelykuluja 2,50 €. 
 



Fame	su	28.04.	klo	15:00	ja	toinen	näytös	klo	18:00	
Uudenkaupungin Teatteri, Kullervontie 11, Uusikaupunki 
” I’m gonna live forever!” 
ME SAATIIN SE TÄNNE!!! 
JOS JÄI RAUMALLA NÄKEMÄTTÄ NIIN NYT ON YKSI TILAISUUS! 
JA JOS NÄIT JO RAUMALLA NIIN NYT VOIT KATSOA SEN 
UUDELLEEN! LÄHES 50 TYYPPIÄ LAVALLA! 
Teatteriyhdistys Fake:n tuottama musikaali FAME keräsi melkein 3000 
katsojaa Raumalla. Musikaali on kasvutarina nuorista esittävän taiteen opiskelijoista matkalla tähteyteen. 
Koskettavan kasvutarinan pääosissa ovat juuri nämä opiskelijat, joiden elämä on täynnä ystävyyttä, 
intohimoa ja rakkautta. 1980-luvun New Yorkiin sijoittuva musikaali säkenöi aikakautensa henkeä ja 
valloittaa katsojat vahvalla energiallaan. Hittielokuvan pohjalta tehdyn Fame -musikaalin Broadway ensi-
illasta on vuonna 2018 kulunut 30 vuotta. 
Musikaalissa esiintyvät Rauman Lyseon lukiolaiset. Livebändinä The Stonewalls -yhtye sekä 
poikasoittokunnan puhaltajat. 
Ohjaus: Lauri Ketonen. Koreografia: Sonja Sorvola. Puvustus: Petriina Suomela. 
Tekniikka: Sanna Alasaari, Jani Jalonen.  
Lavalla: Malla Aaltonen, Ruusu Ahonen, Minna Bergström, Aada Haikonen, Veeti Harjunen, Hermanni 
Jakonen, Ida Kallioinen, Iiris Karikytö, Nea Kauppi, Riku Kivioja, Jenni Korteniemi, Sini Liimatainen, Oskari 
Manneros, Sofia Martens, Niko Nurmelin, Senni Nurmi, Lauri Petrell, Sanni Salmenoja, Jonna Siekkinen, 
Enni Toivonen, Ella Tuomola, Artturi Valavuo, Markus Vatka, Roosa 
Virtala, Amanda Wiik. 
Peruslippu 25 €, opiskelijat/lapset 15 € 
Liput toimistosta 02 8451 5440 
tiistaisin 9 – 17, ke -pe 9 – 13. 
Yhteispalvelupiste Passarista, Rauhankatu 10, arkisin 9 – 16.30.  
Passarista ja Lippu.fistä ostettuihin lippuihin lisätään käsittelymaksu 
2,50 € 
Esitys isolla näyttämöllä. Kesto 2h 15 min. Sis. väliajan. 
 

Toivo	Susi	Bar	M’	Ukissa	la	27.4.	klo	22:00	alkaen	
Bar M’Uki, Koulukatu 2, Uusikaupunki 
Toivo Susi on laulaja ja laulunkirjoittaja, joka etsii elämän ydintä. 
Keikalla kuullaan tunneladattua musiikkia kitaralla ja huuliharpulla 
säestettynä. Omien kappaleiden joukkoon saattaa eksyä myös jokunen 
klassikko tai toivebiisi. 
Omaa polkua kulkiessaan Susi on tuottanut myös yhden musiikkidokumentin ”Pelimannin penkillä” joka 
löytyy edelleen Areenasta. 
https://www.facebook.com/bar.muki/ 

 

Kuvala	Uusikaupunki,	Alinenkatu	16.		
Katso koko ohjelmisto: http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala 
Ihmeiden puisto ti 23.4 17.30 kesto 1 h 25 min. Liput 9€.  
Asterix ja taikajuoman salaisuus ti 23.4 klo 19.15 kesto 3 h 26 min. Liput 9€.  
Avengers:Endgame ke 24.4 klo 18.00 kesto 3 h 1 min. Liput 12€. 
Avengers:Endgame to 25.4 klo 18.00 kesto 3 h 1 min. Liput 12€. 
 



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	–		
Sininen	hetki	‐	keramiikkaveistoksia‐	näyttely	3.‐27.4. 	
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke 16-19 ja la 11-15.   
Mervi Levasen keramiikkaveistoksia esillä näyttelyssä Sininen hetki. Tervetuloa tutustumaan! 
 

”Pasklahdesta	Kaupunginlahdeksi”	‐	valokuvanäyttely	Pakkahuoneella 	
12.4.‐14.6.2019.	Pakkahuoneen kahvilassa, Pakkahuoneentori 

2, avoinna joka päivä klo 8-20. Uudenkaupungin museon kokoelmista 
koottu valokuvanäyttely ”Pasklahdesta Kaupunginlahdeksi”. Näyttely 
jakautuu useaan eri osaan.12. – 25.4. Osa 1 – Sisäsatama keskellä 
kaupunkia. Karttoja ja valokuvia Kaupunginlahdelta 1800- ja 1900-
lukujen vaihteesta. 
Lisätietoja: http://karilla.fi/pakkahuoneen-kahvila-ja-terassi/ 
 

Galleria	Kirjava		
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. 
Avoinna ma-pe klo 10.00-19.00 ja la 10-14. . 
Uudenkaupungin Eläkeläiset ry ”Juhlavuoden näyttely”. Näyttely on avoinna 12.4 -11.05.. 



 

 Galleria‐taidelainaamo	Horisontti  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13  
Amanda Telinin kasvotutkielma .Näyttely on avoinna 27.4. asti. 
www.facebook.com/rantagalleria/ 
 

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.  
 

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. Uinti aika päättyy puoli 
tuntia ennen sulkemisaikaa. Vappuaattona 30.4. klo 6-17.30. 
Vapunpäivänä 1.5. suljettu.  
 
 

	
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. 



neuvoo ja palvelee kaikissa Uudenkaupungin matkailuun 

liittyvissä asioissa: käyntikohteet, tapahtumat, esitteet, kartat, opasvälitys, retkipaketit ryhmille, 
polkupyörävuokraus (myös sähköpyöriä), verkkokalastus- ja yleiskalastusluvat kaupungin vesille.  

Virhe. Hyperlinkin viittaus ei kelpaa. 
Toimistossa on myynnissä Uusikaupunki-aiheisia postikortteja ja kirjoja, Crusell-viikon tuotteita ym. 
Asiakkaiden käytössä on ilmainen internet. Myymme lippuja Crusell-viikolle, kesäteattereihin, Myllymuorin 
seikkailuretkille sekä saaristoristeilyille. 
 
Kulttuuritoimisto, Crusell-viikon toimisto sekä Yhteispalvelupiste Passari toimivat samassa rakennuksessa 
matkailutoimiston kanssa. 
 
Toimistomme on avoinna: ma-pe klo 9-16.30. 
24.6.-10.8.2019 ma-pe klo 9-17 ja la klo 9-15. 
 
Tervetuloa! 
 

 
 
 
 
 
 
visituusikaupunki.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10 
puh. 050 420 5329 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia 



 
 
 


