
 

Kotiseutu- ja kulttuuriretki Kalantiin ti 14.5. klo 18.00-21.00 
Sirppujoki ja muinainen Kalanti-väylä, Kalannin kirkko, Vapolan 
lihakarjatila ja Kalannin itäosien vanhat kylät Kylähiisi, Hallu, Kallela 
ja Varhela ovat aiheina Uudenkaupungin matkailuoppaiden 
opastetulla kotiseutukierroksella tiistaina 14.5. Kalantiin klo 18-21. 
Linja-autollakierroksen oppaina ovat Tarja Aikola ja Katriina Kaitila-
Karttunen.  
Kirkkoa esittelee suntio Jani Tanner ja Vapolan tilaa emäntä Katriina 
Vapola. 
Kotiseutukierrokselle lähdetään Uudenkaupungin linja-autoasemalta 
klo 18. Opastuksen lomassa nautitaan retkikahvit/teet ja sämpylä, jotka sisältyvät matkan hintaan. 
Osallistumismaksu retkelle on 20 €/henkilö joka kerätään käteisellä lähtiessä, ilmoitathan mahdolliset 
ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä. 
Vapaita paikkoja voi tiedustella Passarista, puh. 050 420 5260, yhteispalvelu@uusikaupunki.fi  
Sirppujoki on tärkeä osa Kalannin historiaa ja maisemaa. Kuva Männäisiltä, Raija Herrala-Nurmi. 

Merellinen ilta: Jussi Heikkilä, Näin me sen teimme to 16.5. klo 18.00-20.00 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki 
Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen ja Vakka-opiston järjestämä esitelmätilaisuus. 
Jussi Heikkilä esitelmöi aiheenaan: Näin me sen teimme. Tilaisuus on kaikille avoin. 

Kevätsoittajaiset to 16.5. klo 18.30-19.30 
Raatihuoneen Sali, Rauhankatu 10, Uusikaupunki 
Vakka-Suomen musiikkiopisto järjestää Kevätsoittajaiset Raatihuoneen salissa. Eri 
instrumenttien oppilaat esiintyvät keväisten sävelmien kanssa. Tule viihtymään hyvän 
mielen konserttiin! Tilaisuus on pääsymaksuton ja kaikille avoin. 
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lltamusiikki pe 17.5. klo18.00-19.00 
Viikaisten koulun auditorio, Viikaistentie 3, Uusikaupunki  
Vakka-Suomen musiikkiopisto järjestää Iltamusiikkikonsertin Viikaisten koulun 
auditoriossa. Konsertissa kuullaan eri instrumenttien oppilaiden esityksiä. 
Esiintymisvalmennus on yksi osa musiikkiopisto-opintoja ja esiintyminen 
erilaisissa tilanteissa osa musiikin harrastamista. Iltamusiikin pariin ovat kaikki 
kuulijat tervetulleita. Tilaisuus on pääsymaksuton. 
 

Kuutamoristeily Tiftö V aluksella pe 17.5. klo 21:00-23:00 
Risteily auringonlaskun aikaan, kohti kuunsiltaa ja vilkkuvia väylävalojonoja sekä 
kesäyön taikaa merellä.  
Hinnat: 25 €/henkilö. Hinta sis. kahvi/tee/mehu. Alle 10 v. ilmaiseksi. 
Lisätietoa ja varaukset Tiftö V:n risteilyille: tiftovene@gmail.com, Mikael 0500 
911345, Leena 050 3513109 www.tiftov.com  Risteilyt toteutuvat, kun maksavia 
lähtijöitä on 15 henkilöä. Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.  

 

Hyljesafari Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle la 18.5.  
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 
 
 
Minifarmi & Kukkamessut  la 18.5. klo 10.00-17.00 ja  
su 19.5. klo 10.00-16.00 
Jäähalli ja 3 messukenttää, Koulupolku 1. Nyt jo kuudetta kertaa järjestettävä Minifarmi & Kukkamessu 
tarjoaa kävijöilleen mielenkiintoisen kattauksen asiaa, juuri oikeaan aikaan aivan kevään kynnyksellä. 
Farmi on lapsiperheiden suosikki ja koko tapahtuman kohokohta. Farmilla tapaat ihastuttavat maatilan 

eläimet, pääset näkemään monipuolisia näytöksiä ja nauttimaan 
ihanasta tunnelmasta. Rakentamisen alueelta löytyvät ratkaisut niin 
kodin-, mökin, kuin pihankin tarpeisiin sekä tuotteet ja palvelut kodin 
sisustamiseen 
Työkoneita löytyy niin ammattilaisille kuin kuluttajille, on pientä ja 
näppärää sekä suurta ja tehokasta . 
Kukkamessujen alueelta löytyvät puolestaan ihanat kukat ja taimet 
sekä muut kasvit pihaan, puutarhaan  ja parvekkeelle. 
Liput: Aikuiset 14 €, lapset 3-15 7 €, perhelippu 33 €. Yli 10 hengen 
ryhmät (ennakkovarauksella ) 10 €/hlö. Lisätietoja tapahtumasta: 
http://www.minifarmi.fi 
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Kukko Blues Open -golfkisa la 18.5. klo 9.00 alkaen  
Pelataan klo 9 alkaen Uudenkaupungin Golfkentällä, Välskärintie 2 H.  
Hinta 48 €, juniori 20 €, UGK:n jäsen 15 €/juniori 8 €,  
kisamaksu sis. välipalan taukotuvalla. 
Ilmoittaudu 16.5. mennessä Nexgolfiin tai  
Caddiemasterille +358 2 841 3060 
 
 

Kukko Blues la 18.5. klo 17.00 
Uudenkaupungin Golfravintola & Catering, Välskärintie 2 H, 
Uusikaupunki  
Aikataulu  
klo 17-19 VIP-ruoka 
klo 17:15 Pethman-Nieminen Unplugged 
klo 18 Milana Misic 
klo 19:15 Timo Turpeinen & RootFood 
klo 21:30 Pethman-Nieminen Ensemble 
 
VIP-paketti 43 € sis. ruokailun ja konserttilipun. Ilman VIP-pakettia konserttilipun hinta 15 €. 
VIP-pakettien ja lippujen ennakkomyynti p. 040 526 3116 tai golfravintola@karilla.fi 
Järjestäjä: Vakka-Suomen Jazz- ja Bluesyhdistys ry 
 
 
Antti Railion kirkkokonsertti la 18.5. klo 18.00 
Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 1 C. 
Muun muassa The Voice of Finland ja Raskasta Joulua -tähtenä tunnettu 
laulaja esittää tunnetuimpia kappaleitaan ja muita herkkiä tulkintoja intiimillä 
kokoonpanolla, tunnelmallisimmissa mahdollisissa puitteissa. 
Ovet avataan tuntia ennen konsertin alkua. 
Liput 25 €, myynti www.ticketmaster.fi  ja Yhteispalvelupiste Passari sekä Uudenkaupungin 
matkailutoimisto, Rauhankatu 10. 
 
 

Linturetki Seksmiilarin saaristoon ja Isonkarin 
majakkasaareen su 19.5. 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:golfravintola@karilla.fi


 
Myöhästynyt Hääyö to 16.5. 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. /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 €. 
 

 
Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16.  
Katso koko ohjelmisto: https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat 
Tolkien ma 13.5 klo 18.00 kesto 1 h 52 min. Liput 11 €.  
Pokémon Detective Pihachu ke 15.5 klo 18.00 1 h 44 min. Liput 11 €. 
Avengers: Endgame to 16.5 klo 18.00 kesto 3 h 1 min. Liput 12 €. 
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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.   
Touko-kesäkuussa turkulaiset taiteilijat Lotta Leka ja Marjo Yli-Antola 
esittäytyvät Runonkulman Galleriassa (Ylinenkatu 38B) näyttelyllään 
Serenity. Esille tulee maalauksia, taidegrafiikkaa ja tilallisia teoksia. 
Näyttely on esillä 8.5.-13.6, vaihtelevin aukioloin: 8.-29.5. ke 16-19 ja la 
11-15 ja 4.-8.6 sekä 11.-13.6. arkisin 11-17 ja la 11-15. Kaikille avoimia 
avajaisia vietetään ti 7.5. klo 18.00. Tervetuloa! 
 
”Sanontoja laarin pohjalta” - Wahlbergin Museotalossa 17.5. 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! 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
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Pasklahdesta Kaupunginlahdeksi valokuvanäyttely 14.6. asti Pakkahuoneella  
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. Uudenkaupungin Museon 
kokoelmista on koottu valokuvanäyttely ”Pasklahdesta 
Kaupunginlahdeksi” Näyttely jakautuu useaan eri osaan.  
8. – 19.5. Osa 3 – Juna saapuu Kalarantaan 
Uusikaupunki saa rautatien, moottoriveneet ja autot yleistyvät, 
Sorvakon sillan viereen rakennetaan mylly. Kuvia 1920-1940-
luvuilta. 

Kulttuurikeskus Cruselli   
Kullervontie 11, Uusikaupunki. 
Avoinna ti-pe klo 10.00-17.00 ja su 12-16. 
Vakka-Suomen kansalaisopiston kuvataidenäyttely, esillä opiston 
ryhmien töitä. Näyttely on avoinna 19.5. asti. 
 
Galleria-taidelainaamo Horisontti  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13  
Maritta Nurmen näyttely ZIS FOR ZODIAC. Näyttely on avoinna 2.5 - 1.6. 
www.facebook.com/rantagalleria/ 
 
Spekulatiivinen fiktio esittelyssä Uudenkaupungin kirjastossa 25.5.asti 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, 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. 
Spekulatiivinen fiktio (spefi) on 2000-luvulla yleistynyt kattotermi, 
joka käsittää fantasian, science fictionin ja yliluonnollisen kauhun 
sekä kaiken sellaisen kirjallisuuden, jossa realismin rajoja 
rikotaan. Spekulatiivisessa fiktiossa kuvataan todellisuutta, joka 
voisi olla olemassa, jollainen olisi voinut olla olemassa tai jota ei ole olemassa. Lisätietoja: 
kirjasto@uusikaupunki.fi tai puh. 044 700 5382. 
 

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. 
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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. 
 
Ilossi Tualei  
Neljän naisen hullunhauskat ideat ovat tänä kesänä saaneet jatkoa 
Ilossi tualei -projektin muodossa. Värikkäät ja hauskat tuolit 
elävöittävät ja piristävät katukuvaa kesän aikana, kaupungin 
keskustassa. Viime vuonna sama naisryhmä, Anne Kuusisto, Vuokko 
Tyvi, Birgit Ilmanen ja Hilkka Knaapinen ilahduttivat kaupunkilaisia ja 
turisteja pykäämällä pystyyn Hahmopellon. Ilossi Tualei -projektin 
tuolit on tarkoitettu istuttavaksi, ihasteltaviksi, ihmeteltäviksi ja tietysti 
myös kuvattavaksi. Tuoleja on noin 200 ympäri kaupungin keskusta-
aluetta.  

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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