
 

Perhekerhot klo 9.30 – 11.00 
ma 29.4. Kalannin seurakuntakoti, alakerta, Pyhän Olavintie, Kalanti. 
ti 30.4. Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2, Uusikaupunki. 
pe 2.5. Uudenkaupungin seurakuntakeskus 2krs, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
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.  
 
Vappumyyjäiset ti 30.4. klo 18.00. 
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, Uusikaupunki.  
Vappukahvio ja -myyjäiset vappuaattona tiistaina 30.04. klo 12-16 
Uudenkaupungin  seurakuntakeskuksessa, Koulukatu 6. 
Vappukahviossa on saatavana kahvia, munkkeja ja erä kotitekoista simaa 
paikan päällä nautittavaksi ja myös kotiin ostettavaksi . 
Tapahtumassa on lisäksi korukirppis ja myyjäispöytiä. 
Pianomusiikkia soittaa Mika Äijäläinen. 
Vapputapahtuman tuotto menee lähetystön hyväksi Uudenkaupungin 
kappeliseurakunnan nimikkokohteisiin: - 
Sari-Johanna Kuittilo, Israel, Suomen Lähetysseura - 
Pauli Vanhanen, Sudan ja Etelä-Sudan, Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys-Thaimaa, Suomen Lähetysseura 
-khmerinkielinen Toivoa naisille - radio-ohjelma  Kambodzhassa, Medialähetys Sanansaattajat 
 

 

 



Vappuaamu VPK:n paviljongilla ke 1.5. klo 10.00-11.00 
VPK:n paviljonki, Satamatie 7, Uusikaupunki.  
Uudenkaupungin VPK ja soittokunta toivottavat kaupunkilaiset vielä kerran 
tervetulleiksi perinteisiin vappuaamun tansseihin VPK:n paviljongille 
(Satamatie 7) keskiviikkona 1.5 klo 10-11. 
"Viimeiset valssit VPK:n kentällä". Vapaa pääsy, VPK tarjoaa kahvit. 

Yhteispyöräily Karhuluotoon To 2.5.2019 klo 17:00 - 18:30 
Yhteispyöräily Karhuluotoon lähtee uimahallin pihalta klo 17.00. Matkaa 
pyöräilylle kertyy n. 15 km.Karhuluodossa on kaikille pyöräilijöille mehutarjoilu 
ja arvonta. Mukaan liikuntapalveluista lähtee Lotta Huuhtanen ja Outi 
Soininen. Nyt kannattakin ottaa ajoissa kulkupeli esille ja tehdä siihen kunnon 
keväthuolto sekä kiillottaa kypärä ennen kampanjan alkua. Lue täältä lisää 
Haastepyöräily-kampanjasta: 
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikunta/ha... 
Lisätietoja liikuntapalveluista, puh. 050 383 5303 

Teemu Roivainen & HT Combo to 2.5. klo 19.-21.15.  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki. HT Combo 
on 10 soittajan mini Big Band. Harvinainen kuuden puhaltajan ja 
komppiryhmän live-bändi mahdollistaa monipuolisen ohjelmiston 
swingistä latinomusiikkiin ja teemaprojekteihin muhkealla soundilla. 
Bändin erityyliset laulu- ja instrumentaalisolistit tuovat kukin 
lisämausteensa ohjelmistoon. HT Combon solistina valloittava Teemu 
Roivanen. Liput 34,50 -37,50. Lisätietoja lippu.fi 
 
Hyljesafari Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle la 
4.5. klo 9-18 Hyljesafari Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle 
sis. vierailun Isossakarissa.  
Lähtö Uudestakaupungista klo 9. Paluumatkalle Isostakarista 
Uuteenkaupunkiin lähdetään klo 16.30, ja perillä kaupungissa ollaan 
klo 18. Hinnat: aikuiset 109 € ja lapset alle 12 v 55 €. 
Hinta sisältää merimatkat Uki-Sandbäck-Isokari-Uki, aamukahvin ja 
pullan M/S Kertulla, vierailun Sandbäckin hylkeidensuojelualueella, 
lounaan, vierailun Isonkarin saaressa ja sisäänpääsyn majakkaan. 
Mahdollisia paikkoja voi kysellä info@isokari.fi tai 040 1866 350. 
www.isokari.fi 

Linturetki Seksmiilarin saaristoon ja Isonkarin 
majakkasaareen su 5.5. klo 9-18. 
Lähtö Uudestakaupungista klo 9. Paluumatkalle Isostakarista 
Uuteenkaupunkiin lähdetään klo 16.30, ja perillä kaupungissa 
ollaan klo 18. Hinnat: aikuiset 65 €, lapset alle 12 v 35 €. Hinta 
sisältää merimatkat, lintuoppaan palvelut merellä ja maissa, 
pullakahvit menomatkalla, lounaan Isossakarissa ja 
sisäänpääsyn majakkaan.Vapaita paikkoja voi tiedustella 040 
1866 350 tai info@isokari.fi 

mailto:info@isokari.fi


 
Goodwill Cafe-kansainvälinen kahvilatoiminta su 5.5. 
 klo 15:00-17.00 Uudenkaupungin seurakuntakeskus,  
Koulukatu 6 , Uusikaupunki  
Tervetulleita ovat niin paikalliset asukkaat kuin ympäri maailmaa tänne tulleet! 
Toimintaa kehitetään edelleen osallistujien kanssa yhdessä. Kahvilassa on 
mahdollisuus toisiimme tutustumiseen ja leppoisaan keskusteluun ja 
yhdessäoloon, suomen kielen harjoittamiseen sekä erilaiseen tekemiseen. 

Myöhästynyt Hääyö la 4.5. 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 €. 
 

Costello Hautamäki Bar M’ Ukissa ti 30.4. klo 22:00 alkaen  
Bar M’Uki, Koulukatu 2, Uusikaupunki 
Popeda-ikoni, kitaristi Costello Hautamäki tekee soolokeikkoja ”mies ja kitara” -
meiningillä silloin kun Popeda pitää keikkataukoa. Costellon settilista koostuu 
muun muassa Popedan, Hurriganesin sekä hänen omista jo ikivihreistä 
suomirock-klassikoistaan. Ja saattaapa setistä löytyä myös muutama 
ulkomainen rokkiklassikkokin! 
Keväällä 2018 Costello esiintyy Kuka Sukseni Vei 2018 -kiertueellaan. Hän 
nauttii rock’n’rollin soittamisesta ympäri Suomea: ”Isommilta areenoilta pienille 
stageille, kaikki ovat yhtä mukavia. Kunhan juomaa ja rokkia riittää, niin riittää 
tunnelmaakin. Näissä yhden miehen rokki-illoissa tunnelma nousee kattoon ja joskus jopa katon läpi. Koe 
rock’n’rollin lämpö ja läheisyys – ja tule mukaan huutamaan tai laulamaan kurkkusi käheäksi!” 
https://www.facebook.com/bar.muki/ 
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Alternative Attack ti 30.4. klo 20:00  
Hotelli Lännentie, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki 
Lännentien vappubileet. Tule katkaisemaan sortajien kahleet!  
Nyt olisi Ukissa tarjolla kunnon ryminää ja kovaa paahtoa, tarjolla 
luvassa rajua punkkia! 
Taas on aika järjestää Alternative Attack, viimeiset kaksi olivat 
inside-bileitä, mutta nyt lähdetään baariin kaahaaman, on hienoa 
että meillä on tällainen paikka ja siellähän täytyy kokeilla pitää kunnon bileet. 
Kolme rankempaa paahtobändiä aloittaa ja lopuksi saadaan hieman rennompaa menoa, tulee hieno ilta. 
- ELIMINAATIO (U:ki) 
https://eliminaatio.bandcamp.com 
- HERMOROMAHDUS (U:ki) 
https://hermoromahdus.bandcamp.com 
- ARESTI (H:ki) 
https://aresti.bandcamp.com/ 
- 1981 (T:ku) 
https://i98i.bandcamp.com/  
Vapaa pääsy!. https://www.facebook.com/lannentie/ 
 
Kakkupojat Bar M’ Ukissa la 4.5. klo 22:00 alkaen 
Bar M’Uki, Koulukatu 2, Uusikaupunki  
Kakkupojat viihdyttävät varmasti ja asenteella! Uskomattoman 
toimivaa humpan ja rockin sekoitusta soittava bilebändi pistää 
tanssilattiat kulumaan! Kakkupojat soittavat varmalla otteella 
ikimuistoisen tunnelman juhlaan kuin juhlaan. Hyvällä maulla valitut 
pop- ja rockhitit sekä tunnelmalliset hitaat ja ikivihreät iskelmät eri 
vuosikymmeniltä saavat tiukkapipoisimmankin juhlijan puntit 
vipattamaan. Kakkupojilla on rautaista esiintymiskokemusta 
erilaisista tilaisuuksista. 
 https://www.facebook.com/bar.muki/ 
 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16.  
Katso koko ohjelmisto: http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala 
Avengers:Endgame ke 29.4 klo 18.00 kesto 3 h 1 min. Liput 12€. 
Avengers:Endgame to 2.5 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 

 

https://eliminaatio.bandcamp.com/
https://hermoromahdus.bandcamp.com/
https://aresti.bandcamp.com/
https://i98i.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/bar.muki/
http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
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. (1.5 suljettu)  
 
”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 10.00-14.00 (poikkeukset 30.4 auki klo 10-17 ja 1.5 suljettu). 
Uudenkaupungin Eläkeläiset ry ”Juhlavuoden näyttely”. Näyttely on avoinna 11.5. asti. 
 

Galleria-taidelainaamo Horisontti  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13. 
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.  
 
Vakka-Suomen Kansalaisopiston Kevätnäyttely  
Kuttuurikeskus Cruselli , Kullervontie 11, Uusikaupunki. Avoinna ti-pe klo 10-17, su klo 12-16. 
Suljettu vapunpäivänä 1.5.  Kädentaidot 24.4.-5.5. ja Kuvataide 7.5.-19.5. Vapaa pääsY! 
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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.  
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. 
Vapun ajan aukioloajat: 30.4 klo 6-17.30 ja 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.  

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 
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