
 

 

 

 
Matelijanäyttely la 2.4. -su 3.4. klo 11-17 
Uudenkaupungin Työväentelo, Ylinenkatu 12, Uusikaupunki. 
Liskoja, käärmeitä ja paljon muuta. Oivallinen paikka tutustua käärmeisiin ja päästä 
eroon kammoista. 
Avoinna: la-su klo 11.00-17.00. 
Pääsyliput: Aikuiset 13 €, lapset (3-12 v) 10 €, eläkeläiset/opiskelijat/varusmiehet 10 €. 
Valokuvaus näyttelyssä on maksullinen! Kuvausoikeus 5 €, paperikuva +3 €. 
Lisätietoja: https://www.facebook.com/Matelijanayttely 
 

UJKn taitoluistelijoiden Satujen taikaa kevätnäytös su 3.4. klo 16.30 
Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki. 
Satujen taikaa kevätnäytös koko perheelle su 3.4. klo 16.30. 
Satumaisen upeassa näytöksessä esiintyvät kaikki seuran 
taitoluistelijat pienimmistä 4-vuotiaista aina vanhimpiin 13-vuotiaisiin. 
Jäällä vilistää monenlaisia satuhahmoja eri saduista mm. Tuhkimo, 
Liisa Ihmemaassa, Nalle Puh ja Pieni Merenneito. Pääosissa ovat iki-
ihanat Mikki ja Minni. Tervetuloa mukaan seuraamaan tuttujen 
satuhahmojen upeita esityksiä jäällä!  
Liput: Aikuiset 8 €, Lapset 2-15 v. 4 € ja alle 2 v. veloituksetta. 
Ennakkolippuja saatavilla luistelijoilta.Tapahtumassa herkullinen 
buffetti ja arpajaiset. Käteismaksu. 
Lisätietoja: http://www.jaakotkat.fi/taitoluistelu/ 

 

https://www.facebook.com/Matelijanayttely
http://www.jaakotkat.fi/taitoluistelu/


Liiku ja auta -kampanja  
Liikuntapalvelut järjestää huhti-toukokuun aikana erilaisia liikuntaryhmiä, 
joiden tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä SPR:n katastrofirahastoon, 
josta apua kanavoidaan Ukrainan kriisistä kärsiville. Jokainen 
liikuntatapahtuma maksaa 10 € ja tuotto menee lyhentämättömänä 
keräykseen. Maksun voi suorittaa käteismaksulla suoraan 
liikuntaryhmissä kiertävään SPR:n keräyslippaaseen tai MobilePaylla. 

Huhtikuussa:  
su 3.4. klo 14-15 Zumba, helppoa ja hauskaa kaikille, tori 
ti 5.4. klo 18.00-18.45 Poweri – syvän altaan jumppa, uimahalli 
la 9.4. klo 14-15 Juoksutekniikan ABC, Vahterusring hiihtoputki 
ti 12.4. klo 18.00-18.45 Säpinä – matalanaltaan jumppa, uimahalli 
to 21.4. klo 13-14 Wellness ja core – palauttava treeni, Seikowin sali 
su 24.4. klo 14-15 Lempeä jooga, Seikowin Sali 
to 28.4. klo 13-14 Wellness ja core – palauttava treeni, Seikowin sali  

Toukokuussa:  
la 7.5. klo 14-15 Toiminnallinen treeni, Pohitullin liikuntasali 
 
Lue lisää: https://uusikaupunki.fi/uutiset/liiku-ja-auta-kampanja 
Tehdään yhdessä hyvää ja lähdetään liikkumaan.  

 
Uudenkaupungin kirjaston kevään satuhetki to 7.4. ja 21.4. klo 9.30-10.00 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 36, Uusikaupunki 
Uudenkaupungin kirjastossa pidetään kevään ensimmäinen satuhetki 
torstaina 7.4. klo 9.30 kirjaston väistötilan lastenosastolla. Satuhetken 
kesto on n. 30 min ja satuhetket on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, alle 
2-vuotiaat kuitenkin vanhemman tai hoitajan seurassa. 
Satuhetkessä luetaan uusia kuvakirjoja sekä loruillaan ja lauletaan. Satuja 
lukevat satutädit Tuula ja Susan. Tulethan paikalle vain terveenä, kiitos. 
Seuraavat satuhetkipäivät ovat torstait 5.5. ja 19.5. 
Lisätietoja: kirjasto@uusikaupunki.fi  tai puh. 050 569 1121. 

 
Vesisankarit-tapahtuma la 9.4. klo 13-15 
Uudenkaupungin uimahalli, Koulupolku 3, Uusikaupunki 
Sinustako vesisankari?  Vesisankarit-tapahtuma tulee taas! Pääset kokeilemaan erilaisia 
vesi- ja pelastustaitoja vaihtelevilla rastipisteillä. 
Tapahtuman tarkoituksena on tuoda esille vesitaitojen tärkeyttä ja antaa mahdollisuus 
taitojen opetteluun. Normaali uintimaksu. 
Järjestävät Uudenkaupungin Liikuntapalvelut, Uinti-Vakka, Uudenkaupungin 
Meripelastajat, Uudenkaupungin Merihait, SPR ja Vakka-Suomen Urheilusukeltajat.  
Tule mukaan vauhdikkaaseen tapahtumaan!  
HUOM! Tapahtuman ajan vapaata uintitilaa vain lastenaltaassa. 
 
 
Kauppiaantalon Wanhanajan Popup -Kaffesalonki su 10.4.  ja su 24.4. klo 12-15 

Kauppiaantalo, Alinenkatu 16 (käynti pihalle vain Kuvalan viereisestä portista), Uusikaupunki. 
Tervetuloa nauttimaan Kaffesalongin upeasta tunnelmasta sekä erilaisista 
suolaisista ja makeista herkuista haudutetun teen ja tuoksuvan kahvin kera! 
Paikkoja on isossa salissa noin 20 hengelle, ja pöytiä on erikokoisille seurueille 
niin, että kaikki istuvat mukavan väljästi. Runsaan iltapäiväkahvipuffetin hinta on 
14 €/hlö. Neljän hengen seurueelle kaverihinta on 50 €. 
Muistathan että Kaffesalonkiin tulee varata paikat etukäteen joko FB-
viestillä tai puh. 041-4861942. Voit myös lähettää sähköpostia 
vanhavaentupa@gmail.com      https://www.facebook.com/kauppiaantalo 
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MLL Uusikaupunki, Ipana-Messi  
Rantakatu 15, Uusikaupunki. Vauvakahvila on tarkoitettu alle 1,5 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Perhe- ja iltaperhekahvila on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja vanhemmille. Tarjolla 
aamu- tai välipalaa hintaan 3 €/perhe. 
Perhekahvila maanantaisin klo 13.30-15.30 ja tiistaisin klo 9.30-12.30 
Vauvakahvila keskiviikkoisin klo 9.30-12.30  
Iltaperhekahvila torstaisin klo 17-19  
Perhekahvila perjantaisin klo 9.30-12.30  
Ei tarvitse ilmoittautua. Turvallisuudesta huolehdimme siten, että tullaan vain terveenä, pesemme kädet, 
aikuisilla vahva maskisuositus. 

Lankalauantain 16.4. Pop Up kaupunkitapahtuma koko perheelle klo 10-14 
Tori ja keskusta-alue 
Koko perheen suosittu kaupunkitapahtuma Lankalauantain Pop Up 
valloittaa Uudenkaupungin keskustan pääsiäislauantaina. 
Keskustan kadut, puistot ja tori täyttyvät hauskoista toiminnallisista 
pop up -pisteistä, kivijalkaliikkeissä on monipuolisesti yllätyksiä ja 
tarjouksia, luvassa on pieniä ohjelmanumeroita ja vaikka mitä kivaa 
nähtävää ja koettavaa! 
Lisätietoa:  
Teija Isotupa, teija.isotupa@uusikaupunki.fi tai 050 5727 123. 
Päivi Sappinen, paivi.sappinen@gmail.com tai 040 535 5811. 
Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Uudenkaupungin kaupunki sekä Uudenkaupungin palveluyrittäjät.  

 
Noitien kokoontumisajot la 16.4. klo 10-14 
Kauppatori, Alinenkatu 32, Uusikaupunki. 
Hyppää luudalle, kurvaa paikalle! 
Koko perheen iloinen noitailu-happening 16.4.2022 Pop Up Uki -
kaupunkitapahtuman yhteydessä. 
Kuka tahansa voi pukeutua noidaksi tai muuksi satuhahmoksi. Esityslistalla on klo 
10-12 hauskaa musaohjelmaa, taikomisia, hämähäkkitanssia ja ylläreitä. 
Kyöpelinvuoren kiitäjän katoamistemppu, jota noidat ovat paukuttaneet menemään 
koko vuoden. Noitakengän heittoa ja pikkunoitien keppari/luutarata. Iiiik!! Ota oma 
keppari tai luuta mukaan! Itse Känkkäränkkä on myös lupautunut kurvaamaan 
torilavalle. 
Noitalauman luutalentonäytöksiä ja hassutuksia myös klo 12-14 Alisellakadulla. 
Putiikeissa voi popsahtaa noitia ja muuta satumaan väkeä. Haluatko kurkistaa 
noidan taskuun? Löydätkö sieltä värikkäitä suklaamunia? Niitä noidat jakavat 
ilomielin ihan kaikille.  
Velho Anonyymi, Noidat Hilipatihilkka ja Akuliina Eufrosyne Kinkku-Kankku-Konkku-Kenkkunen toivottavat 
kaikki tervetulleiksi. Vapaa pääsy. 
Yhteistyössä Uudenkaupungin kaupunki ja Uudenkaupungin Palveluyrittäjät 
Lisätietoja viestintänoidiltamme: kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com 
Puh. 044 2828151/Kerttu tai 040 7673925/Päivi   http://www.piironginlaatikko.com 

 
Kauppiaantalon PopUp leipä- ja leivospuoti la 16.4. klo 11-14 

Kauppiaantalo, Alinenkatu 16 (käynti pihalle vain Kuvalan viereisestä portista), Uusikaupunki. 
Kauppiaantalon Popup Leipä- ja leivospuoti on auki talon tunnelmallisella lasikuistilla. Myytävänä on mm. 
Kalaasimamsellin herkullisia vuokaleipiä sekä maidottomia ja gluteenittomia leivoksia pääsiäisen 
juhlahetkiin. Huom! Maksu vain käteisellä. 
Lämpimästi tervetuloa! https://www.facebook.com/kauppiaantalo 
 

Opastettu bussikierros Uudessakaupungissa ti 19.4. klo 18-19 
Uudenkaupungin 405-vuotissyntymäpäivän kunniaksi järjestetään opastettu 
bussikierros. Lähtö linja-autoasemalta. Bussikierroksen hinta on 15 € ja se maksetaan 
käteisellä paikan päällä. Järjestää Uudenkaupungin matkailuoppaat ry. 
Paikkoja rajoitetusti, ilmoittaudu 15.4. mennessä 

webropol.com/ep/opastuskierros19042022  tai puh. 050 420 5333. 
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Uki Open Stage! ke 20.4. klo 18 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki 
Soitatko, laulatko, haluatko kertoa runon tai tulla tekemään 
taikatempun? Onko sinulla bändi, joka haluaa tulla esiintymään vai 
tuletko vaikkapa kaveriporukalla esittämään sketsin? Nyt kaikki on 
mahdollista ja annamme kaupunkilaisille Crusellin lavan vapaaseen 
käyttöön! Voit myös tulla vain seuraamaan ja kannustamaan esityksiä 
katsomosta käsin. Tärkeintä on hyvä fiilis, yhdessäolo ja tekemisen 
riemu! Esiintyjille luvassa hyvän mielen lisäksi pieni muistaminen. Lisätietoja: 
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai puh. 050 4205401 

 
Luovien ihmisten vertaistukiryhmä torstaina 21.4. klo 17.30-19 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.   
Kaipaatko innostusta, tukea tai yhteistyökumppaneita omiin luoviin projekteihisi? Tai haluatko vain tulla 
nauttimaan muiden ihmisten seurasta kulttuuriaiheisten keskustelujen parissa? Luovien ihmisten 
vertaistukiryhmässä eri taidemuotojen harrastajat voivat jakaa ja kehittää ideoitaan, inspiroitua toinen 
toisistaan, sekä pohtia syntyjä syviä. Ryhmän tarkoituksena on auttaa osallistujia viemään itselleen tärkeitä 
hankkeita loppuun saakka. Mukaan voi tulla, vaikket kokisikaan suunnittelemiasi taiteellisiksi. 
Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille, ja siellä voi vierailla niin usein tai harvoin kuin itselle sopii. 
Seuraavat kokoontumiset ovat: to 12.5. ja to 2.6. 
Lisätietoja: Kulttuurituottaja Joni Pietiläinen, puh. 040 848 6404, joni.pietilainen@uusikaupunki.fi 
 

Merellinen ilta – Kalastajien matkat to 28.4. klo 18-19.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.   

Merellisen illan aiheena on Kalastajien matkat. Esitelmän pitää Kauko 
Isotupa. 
Tilaisuuksessa noudatetaan vallitsevia viranomaisten ohjeita maskeista, 
käsihygienista ja etäisyyksistä. 
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.  
Luento järjestetään yhteistyössä Vakkaopiston ja Uudenkaupungin 
merihistoriallisen yhdistyksen kanssa. 
Tilaisuudessa on myynnissä yhdistyksen julkaisuja ja esitelmän päätteeksi 
on tarjolla kahvia. Lisätietoja: 
http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 

 

 

 
Pekka Harmovaara – Lauluni sinulle  
-hyväntekeväisyyskonsertti su 3.4. klo 14 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Operettisävelmiä, kupletteja sekä lauluja elämästä ja rakkaudesta. Liput 20 € 
joko ovelta tai ennakkoon Uudenkaupungin matkailutoimistosta, Rauhankatu 10 
(ma-pe klo 9-15) sekä kulttuurikeskus Crusellista, Kullervontie 11 A (ma-ke 10-
16, to 10-18, pe 10-16). Konsertin tuotto ohjataan lyhentämättömänä yksinäisten 
vanhusten avustamiseen Uudenkaupungin seurakunnan diakoniatyön kautta. 

 

Ukilive 3 -konsertti la 23.4. klo 18-21 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Suuren suosion saavuttanut Ukilive- konsertti tulee jälleen! Paikallisten 
esiintyjien tähdittämä konsertti striimataan suorana Uudenkaupungin 
Youtube- kanavalla ja paikan päälle Cruselliin on yleisöllä vapaa pääsy. 
Konsertin aikana kerätään varoja Punaisen Ristin kautta Ukrainan kriisin 
uhreille. Lisätietoa konsertista tulossa lähiaikoina! 
Lisätietoja: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi tai p.050 4205 401. 
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Rakkaudesta romantiikkaan su 24.4. klo 18-19 

Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, Uusikaupunki 
Ohjelma 15 € ovelta. Esiintyjät: Maria Sapelkina (kitara & domra), Elvin Soboleff 
(piano), David Sarkisyan (alttoviulu). 
Rakkaudesta romantiikkaan-konsertti syntyi ystävien pitkästä tarinasta ja yhdessä 
kasvamisena muusikkoina. Kolme henkeä (Elvin Soboleff, David Sarkisyan ja Maria 
Sapelkina), neljä soitinta (piano, alttoviulu, kitara ja domra) ja rakkaus musiikkiin. 
Konsertissa kuullaan klassista musiikkia pääosin romantiikan aikakaudelta, säveltäjinä 
mm. Schubert, Rota, Glinka, Bazzini, Villa-Lobos. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €. 
Konsertti toteutetaan yhteistyössä Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden ja 
Uudenkaupungin seurakunnan kanssa. 
 
 

CLUB FOR FIVE: Virret 2022 -konsertti ti 26.4. klo 18.00 

Uudenkaupungin Uusi kirkko, Rauhankatu 3, Uusikaupunki. 
Lauluyhtye Club For Five julkaisi syksyllä 2020 upean, kokonaan 
kirkkoakustiikassa äänitetyn, VIRRET-albumin osana 20 v-juhlavuottaan. 
VIRRET-kirkkokonsertissa yhtye hellii kuulijaa raikkailla tulkinnoillaan 
kauneimmista suomalaisista virsistä, kuten Maan korvessa kulkevi 
lapsosen tie ja Suomalainen rukous. Konsertissa kuullaan myös muuta 
kauniisti soivaa ohjelmistoa yhtyeen uran varrelta sekä muun muassa Sibeliuksen, Rahmaninovin ja Saint-
Saënsin säveltämää musiikkia. Konsertti on täysin akustinen ja kestoltaan n.70 minuuttia. 
Liput palvelumaksuineen alkaen 29,50 euroa Lippu.fi:stä. 
Hanki liput: https://www.lippu.fi/event/club-for-five-virret-2022-kiertue-uudenkaupun... 
Lisätietoja: https://clubforfive.fi/ 
 

Edu Kettunen - Kone älä hyydy -konsertti pe 29.4. klo 19 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Huhtikuussa 2021 juhlittiin Edun 60-vuotisjuhlaa, mutta keväälle 
suunniteltu Kone älä hyydy -kiertue siirrettiin pandemian johdosta 
joulukuulle 2021. Jatkoa joulukuun kiertueen keikoille nähdään 
keväällä 2022! 
Syntymäpäivän lisäksi Edulla on todellakin syytä juhlaan, koska 
keväällä julkaistiin Veli-Pekka Hännisen kirjoittama elämäkerta, ja nyt 
syksyllä lastenkirja Elppu matkalla kotiin. Vuoden 2021 Runeberg 
Junior ehdokkaat on nyt julkistettu ja Edu Kettunen on yksi heistä. 
Palkinto myönnetään suomalaiselle lastenkirjalle, jonka kohderyhmänä ovat 6-9-vuotiaat lapset. Runeberg 
Junior -kilpailun voittaja julkistetaan helmikuussa 2022. 
 Kautta uran Edun lauluissa on soinut humaani ja lämmin sanoma. Kappaleiden tarinat ovat tarkkasilmäisiä 
otoksia elämän erikoisista tavallisuuksista.  Tarinankertojana hän on ihan omaa luokkaansa. 
Laulunkirjoittajana Kettusen tyyli nojaa vahvasti amerikkalaiseen lauluntekijä-perinteeseen. Tottakai 
tarinoissa on myös paljon autoja ja koiria!  
Liput 29,50 €. Lippuja ennakkoon kulttuurikeskus Crusellista ja osoitteesta https://www.lippu.fi/event/edu-
kettunen-kone-aelae-hyydy-kulttuurikeskus-cruselli-14503632/ 

 
Iltamusiikit ja Hiekka-konserttisarjan tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 
Koronatilanteen vuoksi rajoitamme yleisömääriä ja teemme mahdollisuuksien mukaan 
konserttitaltiointeja somekanavillemme. 
Konserttien sisältö rakentuu lähinnä oppilaiden harjoittelemasta ohjelmistosta, ja sen 
esittäminen konsertissa on osa musiikkiopisto-opintoja. Konserteissa esitetään 
monipuolisesti eri tyylisiä kappaleita, jotka tukevat kunkin oppilaan sen hetkistä 
opinnoissa etenemistä. Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy. 
Lisätietoja: jasmin.lahti@laitila.fi ja puh. 044 525 6580 
https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/vakka-suomen-musiikkiopisto/ 
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Pe 8.4. klo 19-20 Iltamusiikki-konsertti 
Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen sali, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
Iltamusiikki-konsertit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Konserteissa esitetään monipuolisesti eri tyylisiä 
kappaleita, jotka tukevat kunkin oppilaan sen hetkistä opinnoissa etenemistä.  

Ti 19.4. klo 19-20 Venla Aitan & Essi Wahlbäckin yhteislopputyökonsertti 
Kulttuurikeskus Cruselli, Crusell-Sali, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.Tytöt ovat ystävyksiä ja 
haluavat siksi pitää yhteisen konsertin. Konsertti on osa Vakka-Suomen musiikkiopiston Hiekka-
lopputyökonserttisarjaa. Essin soitin on viulu ja Venlan piano. 
Ohjelmassa on musiikkia wieniläisklassismin ajalta aina omalle vuosisadallemme saakka. Mukana on 
tunnettuja elokuvasäveliä, mm. Scott Joplinin The Entertainer elokuvasta Puhallus, Hans Zimmerin No 
Time to Die uusimmasta Bond-elokuvasta sekä Klaus Badeltin He´s a Pirate.  

Su 24.4. klo 15-16, Kitaristien kevätmeiningit 
Kulttuurikeskus Cruselli, Crusell-Sali, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
 
 
 
 

 

Captain´s Makasiini Aittaranta 12, Uusikaupunki 

Lankalauantain ja vappuaaton musisoinnit alkavat klo 20. 
Leppoisana vapunpäivänä erinomaisen ruuan kyytipoikana viihdyttää Jukitsu & Hatakka 
klo 13 alkaen. Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

La 16.4. 76 Notes       La 30.4. Dinturist        Su 1.5. Jukitsu & Hatakka 

Public House Olkkari  
Alinenkatu 24, Uusikaupunki.  
Pitkänperjantain ratoksi livemusaa noin klo 21.30 alkaen. Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

Pe 15.4. Pasi Vainionperä 

Bar m’UKI  
Koulukatu 2, Uusikaupunki.  
Pitkänperjantain ratoksi livemusaa noin klo 21.30 alkaen. Vapaa pääsy! 
Tervetuloa! 

La 16.4. Uniklubi live     La 23.4. Dilemma live 
 
 
 

 

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

 

 

https://www.kuvatahti.fi/fi_FI/categories/2-elokuvat


 

Wahlbergin museotalo 
Ylinenkatu 11. Avoinna ti-pe klo 12-15. Ryhmät aina sopimuksen 
mukaan.  
Wahlbergin museotalo on Uudenkaupungin museon pääkohde, joka sijaitsee 
ruutukaava-alueella, entisessä komeassa tupakkatehtailija Fredrik Wahlbergin 
porvaristalossa. Talon huoneissa ovat säilyneet koristeelliset kaakeliuunit ja 
taidokkaat kattomaalaukset aivan 1900-luvun alusta. Osa uuneista ja kattomaalauksista sekä salongin 
käsinmaalatut tapetit ovat alkuperäiset jo 150 vuoden takaa. Wahlbergin talon alakerran huoneissa voi 
melkein kuvitella piipputupakan tuoksun ja naisten silkkihameiden kahinan. 
Museotalon yläkerrassa esitellään tunnelmallisesti paikkakunnan merellistä historiaa. 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. 
Edellytämme asiakkailtamme kasvomaskin käyttöä ja rajoitamme tarvittaessa asiakasmäärää 
museon tiloissa. Tulethan museovierailulle vain terveenä ja oireettomana. 
Pääsyliput (aikuiset 5 €/Museokortti/Smartum/Edenred/ePassi). Ryhmävierailujen osalta tiedustelut 
museon toimistosta 044 3515447. 
Tietopalvelu-, kokoelma- ja arkistoasioissa on hyvä ottaa yhteyttä ennakolta museon henkilökuntaan 
puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät täältä.  
Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi  tai puh. 044 351 5447.   http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

Uudenkaupungin Automuseo 

Autotehtaankatu 11. Avoinna 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 
 
 

 

 
Runokulman Galleriassa Venla Kaasisen ja Matleena Korhosen  
Iholta, iholle näyttely 6.-30.4. 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. Avoinna ke-to 16-19 ja la 11-15 sekä 
sopimuksesta. Runonkulman Galleriassa on huhtikuussa esillä Venla Kaasisen ja 
Matleena Korhosen näyttely "Iholta, iholle". Teoksissa on käytetty monipuolisesti 
taidegrafiikan menetelmiä ja mukana on myös taiteilijoiden yhteisteoksia. Ripustus 
on esillä 6.4.-30.4. Kaikille avoimia avajaisia vietetään tiistaina 5.4. klo 18.00. 
Tervetuloa! http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 
 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/yhteystiedot
mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria


Pääsiäinen piironginlaatikossa -ikkunanäyttely 10.-24.4. 
Rauhankadun ja Alisenkadun kulmauksessa oleva liikekiinteistö, Rauhankatu 1. 
Nukketeatteri Piironginlaatikon pääsiäismaailmaan voi tutustua vaikka kävelylenkillä ja 
bongata ideoita kodin pääsiäiseen tai askarteluun lasten kanssa. Tervetuloa kevään 
vihreys, tiput ja puput! 
Lisätietoja: kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com  tai puh. 044 2828151 
http://www.piironginlaatikko.com 

Pakkahuoneen kahvion näyttelytila 14.4.-22.5. 
Pakkahuoneen kahvila, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki. 
Max Salmi ”lainanäyttely”. Kahvila on avoinna joka päivä klo 8-20. 
https://karilla.fi/tapahtumat/ 

Galleria-Taidelainaamo Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13.  
Horisontti tarjoaa taide-elämyksiä! Esillä uusikaupunkilaisten ja vierailevien 
taiteilijoiden teoksia. Gallerian lisäksi taidelainaamosta voi hankkia edullisella kk-
hinnalla teoksia kotiin. 
Huhtikuun taiteilijana Kyösti Hallikainen näyttelyllään "Valoa ja Varjoa". 
Tervetuloa!  Kuvassa öljymaalaus "Valoa ja Varjoa". 
Lisätietoja: www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Kulttuurikeskus Crusellin näyttelyt  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  
Näyttely avoinna ma-ke klo 10-16, to 10-18 ja pe 10-16. 

Vakkaopiston aikuisten taidenäyttely 13.4. asti 
Aikuisten kevätnäyttely koostuu konkaritekijöiden ja juuri taiteeseen 
hurahtaneiden parhaimmista taidonnäytteistä. Tekniikoina pääasiassa öljy-, 
akryyli- ja vesivärit. 
Kuvan maalaukset: Kyösti Hallikainen ja Liisa Palmu. 
 

Vakkaopiston kädentaitojen kevätnäyttely 20.-29.4. 
Kädentaitojen kevätnäyttely esittelee monipuolisesti kurssilaisten upeita 
töitä. Näyttely kokoaa yhteen taidonnäytteitä eri käsityötekniikoiden ja 
materiaalien maailmasta. 

 
 
Olavi Juutilaisen juhlanäyttely Merikeskuksessa 11.-16.4. 
Merikeskus, Pakkahuoneentori 1, Uusikaupunki 
Merimaalarina tunnettu uusikaupunkilainen taiteilija Olavi Juutilainen täyttää 
80 vuotta. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys järjestää 
Merikeskuksessa hänen juhlanäyttelynsä. 
Näyttely on avoinna noin viikon ajan seuraavasti: 
 ma 11.4.- to 14.4. sekä la 16.4. klo 14-18. Näyttelyyn on vapaa pääsy. 
Lisätietoja: http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi 

 
Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna ti ja to klo 13-17 ja la klo 10-14 ja ain ko ovi 
o auk. Vapa pääsy. Hahmopellosta, Iloisista tuoleista ja virkatusta SAABista tuttu 
naisporukka on loihtinut noin 14 000 tupsuista tehtyjä hyvänmielen teoksia. Näyttelyssä 
on esillä esim. kolmen metrin korkuinen tupsuteos Kaupunginlahden rannasta ja torilta, 
tupsukukkia ja ihastuttavia jakkaroita. 
MirriRescue ry Pop Up-varainkeruu kirpputori Tupsulassa. 

mailto:kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com
http://www.piironginlaatikko.com/
https://karilla.fi/tapahtumat/
http://www.facebook.com/rantagalleria/
http://www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi/


Hetkiä matkaltamme -näyttely Automuseossa 
Uudenkaupungin Automuseo, Autotehtaankatu 11, Uusikaupunki.  
Turkulaisen Raunistulan nukkekotikerhon juhlavuoden näyttely kokoaa yhteen 
kymmenen vuoden aikana tuotetut pienoisteokset. Näyttely on avoin yleisölle museon 
pääsymaksua vastaan, joka päivä klo 10-18. Näyttely esittelee kiehtovia 
minimaailmoja aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin ja 
vessoihin. Esillä on yli 40 työtä. 

 

 

Tyttö ja varis 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.  
Näytelmä keski-ikäisestä, syrjäytyneestä, Säde-nimisestä naisesta. 
Raadolliset elämänvaiheet ovat jättäneet häneen jälkensä mutta 
eivät ole onnistuneet lannistamaan positiivista elämänasennetta. 
Säde tutustuu yllättäen eläkeläisrouva Armiin ja saa puolipäiväisen 
siivouspestin Valkeesta Pesukarhusta, jossa työpariksi tulee Jarde. 
Näin Säde kertoo Jardesta: “Aika nuori, melkeen poika. Vois tehdä mitä vaan, mutta haluaa siivota. Sille 
tää siivous kuulemma antaa sitä vapautta sitte tehdä mitä vaan. Jarde kuuntelee jatkuvasti kuulokkeilla. 
Siinä mielessä se ei paljon puhele. Mutta se ei ole mykkä painavasti. Semmosen aina erottaa. Kun ihmistä 
vaivaa joku tai on töykee. Semmonen on painavaa. Jarde ei oo töykee. Eikä sitä vaivaa mikään. Jarde on 
relax. Se tykkää mun sämpylöistä, kun se ei aamusin itte kerkee.” Tyttö ja Varis on tragikomedia, joka on 
tehty lämpimällä elämänasenteella, suurella sydämellä ja avaralla katseella.  

Teksti Sirkku Peltonen. Ohjaus Jari Luolamaa 
Rooleissa: Annikka Hallikainen, Santtu Käkönen, Jari Luolamaa, Tiina Luolamaa 

Esitykset: ti 5.4., ke 6.4. ja pe 8.4. klo 19. Kesto 2 h 15 min väliajan kanssa. 

Liput 20 € (sis. käsittelymaksun), opiskelijat 10 € (sis. käsittelymaksun), ryhmälippu 18 € (väh. 16 hlö). 
Lippuvaraukset: teatterin toimisto +358 2 8451 5440 tai sähköposti: toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi.   
Ti – pe klo 9.00 – 13.00 pyhäpäivät pois lukien.  
Ryhmävaraukset (yli 15 henkilöä) sekä pyörätuolipaikat varataan pelkästään Uudenkaupungin teatterin 
lipunmyynnistä. Ryhmälipun hinta on 18 € (sis. käsittelykulut). 
Väliaikavaraukset pystyt tekemään KALENTERI/LIPUT sivun kautta valitsemalla sieltä kyseisen esityksen, 
johon olet tulossa. 
 

 
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 
Ke......................... 11.00 - 21.30       To..........................  6.00 - 21.30 
Pe.........................   8.00 - 21.30       La......................... 12.00 - 17.30        
Su......................... 12.00 - 17.30 
Uintiaika päättyy arkisin klo 21.00 viikonloppuisin klo 17.00.  
Poikkeusaukioloajat: To 14.4.    6.00-17.30 

             Pe 15.4.    Suljettu 
             La 16.4., su 17.4. ja ma 18.4.   12.00-17.30 
             La 30.4.    12.00-17.30   

 
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta 

https://uudenkaupunginteatteri.fi/kalenteri/
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli/vesiliikunta


Hiihto- ja kuntoputki Vahterusring avoinna 18.4. asti 
Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki. Puh. 02 844 3939, info@kuntoputki.fi 
Kauden viimeinen hiihtopäivä on 18.4.22. 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.  
Avoinna joka päivä älykortilla klo 6-22. Palvelupiste avoinna arkisin klo 10-18 ja 
viikonloppuisin klo 10-14. Vahterusring on avoinna normaalin aikataulun 
mukaan, ja putkessa noudatetaan tarkkoja toiminta- ja hygieniaohjeita. www.vahterusring.fi 
 

Yleisöluistelua jäähallissa sunnuntaisin klo 10-11 su 10.4. asti. 
Uudenkaupungin jäähalli, Koulupolku 1, Uusikaupunki. Kaikille avoin yleisöluistelu. 
Luistelun hinta 2 €/henkilö. Tervetuloa! Muutokset mahdollisia. www.jaakotkat.fi 

 
Santtion laiturilla talviuintia tiistaisin ja torstaisin klo 17-19 

Kalalokkikuja 14, 23500 Uusikaupunki. Uudenkaupungin kaupunki 
ylläpitää lämmitettyjä pukutiloja ja kulkureittejä. Autot jätetään uimarannan 
viereen auratulle pysäköintipaikalle. Pysäköintipaikalta matkaa talviuintipaikalle on 
n. 200 m. Lisätietoja: Avantouinti | Uusikaupunki.fi 
 

Matalan kynnyksen maastopyöräilylenkit sunnuntaisin klo 12-14
Kokoontuminen Pingviinipuistossa, Ruokolanjärven rannalla.  
Vetäjänä koulutettu maastopyöräilyohjaaja Timo Majuri, p. 040 7427222. 
Mukaan voi hyvin lähteä, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta maastopyöräilystä. 
Lenkeillä ajetaan sen mukaan, minkä tasoisia osallistujia on mukana. Vaatetus 
kannattaa valita sään mukaan ja kypärän käyttö on turvallisuuden vuoksi edellytys 
osallistumiselle. Myös suojuksien käyttö on suositeltavaa, esim. ajohanskat. 
Suomen Ladun/Vakka-Suomen Ladun tapahtumissa on voimassa 
tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus. Osallistujilla on suositeltavaa olla myös oma 
kattavampi tapaturmavakuutus. 
Lisätietoja: https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/ajankohtaiset/ 

 
Talviuintia Metsälehdon saunalla sunnuntaisin klo 16-18 

Metsälehdon sauna, Haimiontie 365, Uusikaupunki. 
Saunamaksu aikuisilta 5 € ja lapset alle 12v. 2 €. Sauna on tilava ja antaa hyvät löylyt. 
Uudelta laiturilta on mukava pulahtaa veteen ja kahlatakkin voi halutessaan. 
Pukuhuoneita on käytössä kaksi, omansa sekä miehille että naisille. Lämpimästi 
tervetuloa niin ”vanhat konkarit” kuin uudet talviuimarit! Ei tarvitse olla yhdistyksen 
jäsen. Tulethan mukaan vain terveinä ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta! 
Järjestää Vakka-Suomen Latu. https://www.facebook.com/vakkasuomenlatu. 

Haimion vapaasaunan talviuinti sunnuntaisin klo 15-18 
Haimio/Vapaasauna, Haimiontie 351, Uusikaupunki. Haimioon on matkaa noin 14 
km Uudenkaupungin keskustasta. Talviuintia kera saunan, kausimaksu 30 € tai 
kertamaksu 5 €. Järjestäjänä Kalannin Jokisivun Nuorisoseura ry. Jokisivun 
Nuorisoseura hoitaa ja ylläpitää Kalannin Haimiossa kahta saunaa sekä yleistä 
uimarantaa. Vapaasauna on kaikille avoin ja se sijaitsee yleisen uimarannan 
yhteydessä. Talvella vapaasauna toimii avantouimareiden tukikohtana.  
Lisätietoja: Antti Luotonen puh. 0400 932 338. 
 

Pamprinniemen luontopolku Pyhämaassa 
Luonnonkauniissa Pyhämaassa sijaitsee merellinen Pamprinniemen luontopolku. Sen 
pituus on noin 4 km. Lähtö polulle tapahtuu Pyhämaan Kettelistä, Hauintien varrelta 
(opasteet paikan päällä). Alue on sekä luonnon- että linnustonsuojelun kannalta 
merkittävä, sillä se on säilynyt luonnonmukaisena ja kuuluu Natura 2000 -alueisiin. 
Polku tutustuttaa kulkijansa upeaan merelliseen luontoon, mutta toisaalta luontopolun 
keskivaiheilla on paikoin iäkästä kuusivaltaista korpipainannetta sekä vanhoja ja uhkeita 

http://www.vahterusring.fi/
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mäntyjä. Myös lintukanta on monipuolista. Seurakunta on rakentanut polun varrelle Raamattuaiheisia 
tauluja, joiden teemat vaihtuvat vuosittain. Kartan luontopolusta löydät täältä. 
 

Hiunjärven luontopolku 
Hiunjärvi sijaitsee Uudenkaupungin keskustan pohjoispuolella ja on 
sijainnistaan huolimatta säilynyt rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi on 
pinta-alaltaan n. 12 ha, j osta noin kolmannes on umpeenkasvavaa 
rantaluhtaa. Hiunjärvi on maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii 
alueen kokoon nähden varsin monipuolinen linnusto. Luontopolun varrelta 
löytyy laavu ja lintutorni. Luontopolulle pääset lähtemään Saarniston koulun 
läheiseltä tunnelilta sekä myös Juolukkatien ja Otavakujan päästä. 
Tunnelilta on laavulle n. 1 km. Pisin lenkki tunnelilta n. 3,8 km ja lyhyempi n. 
3,2 km. Juolukkatien päästä laavulle n. 0,7 km. Pisin lenkki sieltä n. 3,6 km ja lyhyt n. 1,4 km. Otavakujan 
päästä ovat lyhimmät reitit (2 yhtä pitkää) laavulle n. 1,4 km. Sieltä on pitkä lenkki n. 3,3 km ja lyhyt n. 2,8 
km. Polku on merkitty maastoon oransseilla vinoneliöillä sekä lähtö- ja risteyspaikoissa sijaitsevilla kartoilla.  
Kartan polusta löydät täältä. 

 

 

 UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus  
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! Lisättyä 
todellisuutta hyödyntävä UkiAR-mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa 
GooglePlay ja App Store sovelluskaupoissa. Sovellus tarjoaa mukavaa 
omatoimista tekemistä, silloin kun itselle parhaiten sopii, yksin, kaksin tai 
yhdessä perheen, kavereiden tai vaikka työ- tai opiskeluporukan kesken. 
Sovelluksessa on tarinoita 14:ssa pisteessä Kaupunginlahden rannalla ja keskusta-alueella. Sovelluksen 
oppaana kulkee Rauha-niminen piikatyttö 1800-luvulta, joka ilmestyy mobiilisovelluksen näytölle kartalla 
näkyvissä tarinapisteissä. Hän on jotenkin jäänyt aikaan kiinni ja kertoo havaintojaan merellisestä ja 
historiallisesta kaupungistamme reilun 150 vuoden ajalta ja muistelee vähän vielä menneitäkin. Tukenaan 
tarinoille hän esittelee vanhoja valokuvia Uudenkaupungin museon kokoelmista. Lisätietoa ja sovelluksen 
latauslinkkeihin: https://visituusikaupunki.fi/UkiAR 

Kulttuuripolku-esite 
Kulttuuripolku-esitteen ja kartan avulla voit tutustua Uudenkaupungin 
historiaan, nähtävyyksiin sekä muistomerkkeihin omatoimisesti. Tämän 
historiapainotteisen reitin pituus on noin neljä kilometriä ja sen voit taittaa 
mukavasti kävellen tai vaikkapa polkupyörällä. Reitti alkaa entiseltä 
Raatihuoneelta ja kiertää viehättävässä puutalokeskustassamme. Reitin 
varrella on merkittynä 33 erilaista kohdetta. Esitteessä kerrotaan myös 
mitä näissä kohteissa on sijainnut aiemmin, ja missä käytössä ne ovat 
nyt. Kulttuuripolku on mainio infopaketti niin turisteille kuin 
kaupunkilaisillekin. Alla linkit esitteen sähköiseen versioon. Paperisen esitteen voit tarvittaessa noutaa 
käyttöösi toimistoltamme, Rauhankatu 10 (Palvelupiste Passari/matkailutoimisto). Esitteestä on saatavilla 
myös englanninkielinen versio.  
Linkki Kulttuuripolku-esitteeseen     Karttalinkki esitteen karttaan.  

Ulkoile ja tutustu Uuteenkaupunkiin - Etsi piilossa olevat pikkupatsaat! 
Piiloleikki on sarja pieniä maastoon piilotettuja pronssiveistoksia, joita voi etsiä 
digitaalisen tai painetun kartan avulla. Jokaiseen reittiin liittyy mobiilipeli, joka 
auttaa katsomaan ympäristöä eri näkökulmista ja oppimaan uusia asioita. 
Etsiminen on osallistujille maksutonta. Piiloleikki on yhteisötaiteen ja 
aarteenetsintäpelien (esim. geokätköily) yhdistelmä. Nuoret ovat tehneet 
patsaat työpajoissa, ideoineet ja suunnitelleet reitin. Reitti kulkee 
kaupunginlahden molemmin puolin ja sen pituus on noin 4-5 km. 

https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/pampriluontopolkukartta_0.pdf
https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/hiun_luontopolku_pohja3.png
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ctrlreality.ukiar
https://apps.apple.com/us/app/ukiar/id1513999507?ls=1
https://visituusikaupunki.fi/UkiAR
https://visituusikaupunki.fi/sites/default/files/dokumentit/Kulttuuripolku%202020.pdf
http://www.visituusikaupunki.fi/sites/default/files/palveluiden-kuvat/Kulttuuripolku_kartta.pdf


Piiloleikkiveistoksia voit etsiä osoitteessa: https://piiloleikki.fi/  Paperisia karttoja on jaossa mm. Passarissa, 
uimahallilla, kirjastossa ja museossa. Reitin voi kulkea joko paperisen kartan tai mobiilipelin avulla. 

Tutustu Uudenkaupungin historiaan mobiilioppaiden avulla 
Uudenkaupungin museon oppaista löydät monipuolisesti tietoa kaupungin 
menneisyydestä. Kaupungin sykkivä sydän on Kaupunginlahti 
rantabulevardeineen. Mutta mitä sen ympärillä on ennen ollut? Entä mikä 
mahtaa olla tuo punaiseksi maalattu pitkä puurakennus Ruokolanjärven 
rannalla? Kukahan on tehnyt nuo Rauhanpuiston patsaat? Mitenköhän 
uusikaupunkilaisnuoriso on ennen viettänyt vapaa-aikaansa, ja etenkin 
missä? Millaista oli Uudenkaupungin elämä sisällissodan aikana? Mitkä 
olivat lapsille merkityksellisiä paikkoja runsaan sadan vuoden takaisessa 
Uudessakaupungissa? Ja missä se Uudenkaupungin rauha 1721 oikein solmittiin? Näihinkin kysymyksiin 
löytyy vastaukset Uudenkaupungin museon julkaisemista Seinätön museo -mobiilioppaista.  Opas 
Ruokolanjärven ympäristön historiasta ja opas Uudenkaupungin rauhan tapahtumapaikkoihin ovat myös 
kuunneltavissa. 
Saat lisätietoa ja linkit oppaisiin Uudenkaupungin museon sivuilta:  
http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo  museo@uusikaupunki.fi, puh. 044 351 05447. 

Uudenkaupungin museon verkkonäyttelyitä 
Uudenkaupungin museon sivujen kautta pääset tutustumaan useisiin 
verkkonäyttelyihin. Virtuaalisesti voi tutustua mm. Uudenkaupungin 
talojen tarinoihin, jatkosotaan, joulu- ja uuden vuoden perinteisiin tai 
lyhyille virtuaalikierroksille Wahlbergin museotaloon jne. 
Verkkonäyttelyihin pääset http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

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 tietokone ja langaton netti. 

 

  

toimii samassa rakennuksessa matkailutoimiston kanssa ja palvelee kaupunkilaisia sekä tänne muuttavia 

Toimistomme ovat avoinna: ma-pe klo 9-15.00.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
puh. 050 420 5333, 050 420 5425 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia 
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