
 
 
 

Perhekerhot klo 9.30 – 11.00 
ma 8.4. Kalannin seurakuntakoti, alakerta, Pyhän Olavin tie, Kalanti. 
ti 9.4. Saarniston Seurakuntakoti, Pajusuontie 2, Uusikaupunki. 
to 11.4. Uudenkaupungin seurakuntakeskus 2 krs, Koulukatu 6, Uusikaupunki.  
pe 12.4. 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.  
 
Israel ja Raamattu ma 8.4 klo 17.30  
Helluntaiseurakunta, Ylinenkatu 13, Uusikaupunki.  
Mirja (os. Syväntö) ja Halvor Ronning perustivat vuonna 1994 
Raamatunkääntäjien kodin Jerusalemin lähelle Israeliin. Yhteistyössä 
Heprealaisen yliopiston kanssa koti tarjoaa koulutusta kääntäjille Raamatun 
maassa. Tähän mennessä puoli vuotta kestävään koulutukseen on 
osallistunut 164 kääntäjää 44 eri maasta. Vuodesta 2010 lähtien on 
järjestetty lisäksi 1-3 viikon Raamatun maan erikoiskursseja, joille on 
osallistunut yli 500 käännöskonsulttia ja kääntäjää. 
Raamattukodin innostavasta työstä voi kuulla lisää maanantaina 8.4. klo 18 Uudenkaupungin 
helluntaiseurakunnassa. Kodin Suomen työn koordinaattori Maarit Kattilakoski kertoo kodin toiminnasta 
sekä kuulumisia kääntäjien elämästä ja työstä. Tilaisuudessa puhuu myös arvostettu Israel-tilaisuuksien 
puhuja Ulla Järvilehto. 
 
Gotlannin Matkailuilta ti 9.4 klo 18.30- 20.00 
Kalannin Sp kokoustila, Sepänkatu 3, Uusikaupunki. 
Gotlanti, ruusujen ja lampaiden saari on Uudenkaupungin Pohjola-Nordenin järjestämän matkailuillan 

 

 



aiheena tiistaina 9.4. klo 18.30 Sepänkatu 3 kokoustilassa. Kaikille avoimessa tilaisuudessa nähdään 
kauniita kuvia ja kuullaan kertomuksia saaresta ja sen luonnosta 
 
Kun Mikael Agrigola kohtasi Iivana Julman ti 9.4. klo 18.00 
Viikaisten koulun auditorio, Viikaistenkatu 3, Uusikaupunki.  Teologian 
tohtori Hannu Kilpeläinen kertoo 1500-luvun dramaattisista tapahtumista, 
joista jälkimaailmalle on jäänyt paljon pohdittavaa. Esillä kaksi aikakautensa 
edustajaa, joista Agricola menehtyi kotimatkalla neuvotteluista. 
- Nöyryytyksistä kuolemaan, kestämättömään rauhaan ja sotiin, luonnehtii 
Kilpeläinen kohtaamista. Luennolla käsitellään Moskovan 
rauhanneuvottelua vuodelta 1557, Agricolan kuolemaan johtaneita syitä, 
Agricolan asemaa ja merkitystä Moskovan rauhanneuvotteluissa ja Iivana 
Julmaa. Järj. Vakka-Suomen kansalaisopisto. Luentomaksu 6 €. 
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskus luento ti 9.4 klo 18.00  
Viikaisten koulun auditorio, Viikaistenkatu 3, Uusikaupunki 
Tervetuloa kuulemaan ajatuksia monitoimihankkeesta. 
Miten uusikaupunkilaiset liikkuvat vuonna 2040? Mihin meidän tulisi varautua kaupungin 
liikuntapaikkarakentamisessa ja liikuntapalveluissa? 
Professori, LT ja UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari luennoi Uudessakaupungissa Viikaisten 
auditoriossa tiistaina 9.4.2019 alkaen klo 18.00 tulevaisuuden liikunnan muodoista ja tulevaisuuden 
liikuntapaikkarakentamisen näkymistä. 
 

Viulistien ilta: Matildan ja Sennin lopputyökonsertti ti 9.4. klo 18.30-19.30  
Raatihuoneen Sali, Rauhankatu 10, Uusikaupunki.  
Vakka-Suomen musiikkiopisto järjestää viulistien illan, jossa esiintyvät 
tällä kertaa vain kaksi oppilasta: Matilda Kauha ja Senni Hirvonen. 
Konsertti on molemmille viulisteille osa lopputyön tekemistä ja kiteyttää 
monella tavalla musiikkiopintojen aikana kertyneitä taitoja niin 
soittamisen kuin esiintymisenkin osalta. Konsertti on pääsymaksuton ja 
avoin kaikille. 
 

”Ikääntyneisiin kohdistuvat huijaukset ja kodin 
turvallisuus” -IKIS-verkkoluento Uudenkaupungin 
kirjastossa ke 10.4. klo14.-16.00 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki.  
Aiheesta on puhumassa Poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta 
Luennon alussa peritään pieni maksu (5€). Tervetuloa! 
 

Laulumatkalle D’ amenin kevätkonsertti ke 10.4  
klo 19.00 Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie, Uusikaupunki 
Vakka-opiston naiskuoro D'amenin laululaukkuun on tänä keväänä pakattu kauniita lauluja ja 
kansansävelmiä muilta mailta, sivutaskussa pari suomalaistakin kansanlaulua. Kuoron tekstitaiturit ovat 
myös luoneet omia sanoituksia ja pari meidän omaa biisiäkin heitetään mukaan. Olet lämpimästi tervetullut 
mukaan laulumatkallemme!  Bändissä mukana: Viivi Santala, piano. Jimi Laasonen, kitara. Elias Flankkila, 
basso. Lassi Koivunen, rummut. Konsertin juontaa Esa Kerkola. Konsertin kesto on n. tunti 
Liput 15 euroa. Lippuja Yhteispalvelupiste Passarista, os. Rauhankatu 10, kuorolaisilta sekä ovelta puoli 
tuntia ennen konsertin alkua. 



Maestron ja Fiktion tanhutehdas Uudenkaupungin kirjastossa  
to 11.4 klo 9.30 Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki.  
Maestron ja Fiktion tanhutehdas! Uudenkaupungin kirjaston satutunnilla. Esitys 
tarjoaa lapsille musiikkiteatterin keinoin osallistavassa ja hauskassa muodossa tietoa 
ja kokemuksia kansantansseista, suomalaisista kansantanssien ja kansanmusiikin 
perinteistä sekä laajemmin Suomen kulttuurihistoriasta. Esityksen avulla tutustutaan 
tasokkaan soiton myötä myös lukuisiin aihepiiriin kuuluviin soittimiin, kuten 
yksiriviseen haitariin, esseharppuun, klarinettiin sekä moniin lauluihin. Esityksen kesto 
n. 40 min. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 

Linnut tutuiksi Vakka-opistossa to 11.4. klo 18.00 
Viikaisten Koulu, Viikaistenkatu 3, Uusikaupunki. 
Mikä visertää oksalla, mikä lehahti lentoon nurmikolta, ketkä asettuivat 
pesäpönttöön? Vakka-opiston kevään kurssilla perehdytään 
lintuharrastukseen, lintuihin, niiden suojeluun ja tutkimiseen. 
Kurssin aikana esitellään Suomessa pesivät linnut ja niiden 
määrittäminen. Lisäksi kerrotaan, milloin ja missä eri lintulajeja voi 
nähdä. Opettajana on lintuharrastaja, tietokirjailija Antti Karlin. 
Kahden illan ja retken aikana kurssilaiset oppivat tunnistamaan lintuja 
ja saavat hyvän käsityksen Vakka-Suomen linnustosta. Kurssilla ei edellytetä tietämystä linnuista. 
 
Merellinen ilta: Merivoimiemme ensimmäiset 100 vuotta to 
11.4. klo 18-20.  Kulttuurikeskus Cruselli, Kulllervontie 11, Uusikaupunki.  
Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen ja Vakka-opiston järjestämä 
esitelmätilaisuus. 
Visa Auvinen kertoo aiheesta: Merivoimiemme ensimmäiset 100 vuotta. 
Tilaisuus on kaikille avoin. 
 

Korisliigaa: Korihait – Kataja Basket pe 12.4 klo 18.30 
Uusikaupunki Areena – Pohitulli, Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. 
Korihait taistelee voitosta Uusikaupunki Areenan parketilla jälleen 
perjantaina 12.4. klo 18.30, kun vastustajaksi saapuu Kobrat Lapualta. 
Jatkuuko petokalan hyvä vire kotiparketilla vai nappaako Kataja pisteet 
mukaansa?! Lähde kokemaan Pohitullin huikea tunnelma ja kannustamaan 
pisteet kotijoukkueelle! 
Liput: Aikuiset (yli 17v) 17 € /15 €*. Eläkeläiset ja opiskelijat 12 €. Lapset 
(7-16v) 5€. * S-etukorttialennus. Ennakkolippuja myy Värisilmä 
Uusikaupunki/Väriuki, Alinenkatu 19. Matsissa mukana säkenöivä Hai Five -tanssiryhmä, buffetit, 
fanituotteet ja monenlaista viihdettä!  Koris on parasta paikan päällä, joten pue KELTAISTA ylle, nappaa 
rummut ja torvet kainaloon ja marssi Uusikaupunki Areenalle kannustamaan kotijoukkue voittoon! 

Iiro Rantala – twelve months pe 12.4 klo 19.00-21.00 
Kulttuurikeskus Cruselli, iKullervontie11, Uusikaupunki. 
Twelve Months on vuoden mittainen sääkatsaus ankaran ilmaston 
maasta. Uusiin sävellyksiinsä Iiro Rantala on saanut tällä kertaa 
innoituksensa Vivaldin tavoin vuodenajoista, joita Suomessa on 
tyypillisesti ainakin neljä. Rantala soittaa esityksessä suomalaisen 
kalenterivuoden kaikki 12 kuukautta läpi. 
Mukaan sisältyy ihmisten mielentila, joka liittyy läheisesti vallitsevaan säätilaan ja joka melkein aina on 
pettymys. Liput: Peruslippu 21 €, eläk./opisk. 17 € (sis. toimituskulut) 
Ennakkomyynti Uudessakaupungissa Yhteispalvelupiste Passari, Rauhankatu 10 arkisin klo 9-16.30 ja 
www.lippu.fi 

http://www.lippu.fi/


 
Pakkahuoneen avajaiset  pe 12.4 klo 16.00 
Pakkahuoneen vierasvenesatama, Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki 
Pakkahuoneen vierassatama ja kahvila avautuu ja Laulu-Veikot esiintyvät. 
 
Perhepäivä Kalannissa su 14.4 klo 10.00-11.30  
Kalannin kirkko ja seurakuntakoti, Pyhän Olavin tie, Kalanti. 
Tapahtuma alkaa Kalannin kirkossa yhteisellä messulla, jonka jälkeen on lounas ja 
perheille yhteistä tekemistä seurakuntakodissa. Tapahtuman kesto on n. 1,5 h. 
Uudenkaupungin seurakunta/ uudenkaupunginseurakunta.fi 
Lisätiedot Lapsityönohjaajalta p. 0503634140. 
 
Good Friday musikaali su 14.4 klo 11.00  
Helluntaiseurakunta, Ylinenkatu 13, Uusikaupunki 
Tervetuloa seuraamaan palmusunnuntain musikaalia, joka kertoo pääsiäisen 
sanoman. Lauluja suomeksi ja englanniksi, kerronta suomeksi, mutta kaikki tekstit 
myös englanniksi.  
Toinen näytös klo 17 
 
 

Kotiteollisuus Hotelli Lännentiessä pe 12.4. klo 21:00 
alkaen Hotelli Lännentie, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki.  
Kotiteollisuus on lappeenrantalainen yhtye, jonka musiikkityyli on 
suomirockin ja metallin sekoitusta. Yhtye tunnettiin vuosina 1993–1997 
nimellä Hullu ukko ja kotiteollisuus; vuosina 1991–1992 yhtyeellä ei vielä 
nimeä ollutkaan. Vuonna 1997 nimi lyhennettiin pelkäksi 
Kotiteollisuudeksi. Vuonna 2004 yhtye voitti parhaan hard rock-metalli-
albumin Emman albumillaan Helvetistä itään, ja tämä olikin osittain 
yhtyeen läpimurto. 
https://www.facebook.com/lannentie/ 
 
Gasellit Hotelli Lännentiessä la 13.4. klo 21:00 alkaen  
Hotelli Lännentie, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki. 
Gasellit on melodisen ja modernin rytmimusiikin sekä underground-räpin 
suorapuheisuuden yhdistelmällään ollut edelläkävijä, jonka musiikki soi niin 
valtavirran radioasemilla kuin vaihtoehtoisemmilla klubeillakin. Yhtye on noussut 
ryminällä Suomiräpin kärkinimien joukkoon, josta osoituksena yli 30 miljoonaa 
toistoa suoratoistopalvelu Spotifyssa sekä ehdokkuudet vuoden yhtye- ja vuoden 
hiphop -kategorioissa Emma Gaalassa vuonna 2018. 
https://www.facebook.com/lannentie/ 
 
Ilpo Kaikkonen Bar M’ Ukissa la 13.4. klo 22:00 alkaen 
Bar m ´UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki.  
Tämä lahtelainen poppari on musisoinut erilaisissa kokoonpanoissa vuodesta 2005 lähtien, ja kaiken 
kansan sydämiin hän lauloi itsensä vuoden 2011 Idolsissa sijoittuen neljänneksi, jonka jälkeen uraa on 
luotu omalla nimellä. Ilpo Kaikkonen on laulaja ja viihdetaiteilija henkeen ja vereen. Hän osaa ottaa 
yleisönsä ja välittää tunteita niin keikoilla kuin tallenteilla. 
https://www.facebook.com/bar.muki/ 
 

https://www.facebook.com/bar.muki/


Musikaali Katri-Helena la 13.4. klo 13:00 – 15:30   
Uudenkaupungin Teatteri, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  
Katri Helenan tarina on suomalainen, niin suomalainen että se on 
suuri tarina, se on osa kansakunnan linjaa; syrjäkyliltä parrasvaloihin, 
tähtiin.  Katri Helena on suomalainen menestystarina, suomalainen 
unelma; hän tekee mitä hän haluaa eli hän laulaa, hän tahtoo laulaa ihmisille, sen hän valitsee 
elämäntehtäväkseen. 
Ohjaus Lauri Ketonen. Säestys Markus Takala 
Lapsena/nuorena Katrina Ida Kallioinen. Nuorena Katrina Laura Rinne. Vanhimpana Katrina Leena 
Kallonen. Liput 22/25 €. 
 

Vain muutaman huijarin tähden la 13.4. klo 
18:00 – 20:20 Uudenkaupungin Teatteri, Kullervontie 
11,Uusikaupunki. Televisiossa suuren suosion saanut Vain 
muutaman huijarin tähden on rakastetun 
maalaiskomediasarjan ensimmäinen osa. Kuusniemen 
kunta ja sen henkilöt ovat lähes kaikille tuttuja. Kuntaan on 
saatu uusi kirkkoherra Matias ja uusi kulttuurisihteeri Suvi, 
mutta tulokkaat eivät ole kunnan keskushenkilöiden 
Hakkaraisen, Kiisken, Kylmälehdon, eikä persoonallisen 
kanttori Piiparisenkaan mieleen. Kunnassa on meneillään jotain hämärää. Lopulta kaikki käy hyvin 
ja rakkaus kukoistaa Kuusniemellä.  
Ohjaus Jari Luolamaa. Kesto 2h 20 min sis. väliajan. Käsikirjoitus: Heikki Luoma ja Jukka 
Mäkinen, sovitus Jari Luolamaa. Liput 17/20 €. 

Ugin Teatterin lippuvaraukset: teatterin toimisto 02 8451 5440 tai toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi.  
Avoinna 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 
Teatterin toimistosta, lisätään lipun hintaan käsittelykuluja 2,50 €/lippu. 
https://www.uudenkaupunginteatteri.fi 
 

 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16.  
Katso koko ohjelmisto: http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala 
Luontosinfonia ti 9.4 klo 17.30 kesto 1 h 15 min. Liput 10€.  
Uinu, uinu, lemmikkini  ti 9.4 klo 19.15 kesto 1 h 41 min. Liput 10 €.  
Dumbo ke 10.4 klo 18.00 kesto 1 h 52 min. Liput 10 €.  
 

 
 
 

https://www.uudenkaupunginteatteri.fi/
http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala


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! 
 

”Sanontoja laarin pohjalta” - Wahlbergin Museotalossa 18.4. asti. Wahlbergin 
museotalo, Ylinenkatu 11. Museo on avoinna ti-pe 12-15 (ryhmille tilau ksesta 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! 

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

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
http://www.facebook.com/rantagalleria/


 
Pelastetut: Valokeilassa Titanicin suomalaismatkustajat, 
Crusellin taidenäyttely, N-A Haranto   
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki  
Näyttely on avoinna 17.4.asti ti-pe 10-17 ja su 12-16. 
Titanicin uppoamisesta tulee 15. huhtikuuta 107 vuotta. Matkustajalaivalla oli 
63 suomalaista. Suurin osa heistä oli siirtolaisia, kolmannen luokan 
matkustajia, jotka haaveilivat paremmasta elämästä Yhdysvalloissa. He ovat 
pääosassa taiteilija N-A Harannon (s. 1988) muotokuvanäyttelyssä 
Pelastetut – valokeilassa Titanicin suomalaismatkustajat. 
Suomalaismatkustajista on säilynyt vain pieniä kuvia, joista näyttelyssä on 
esillä tulkintoja. Taiteilija N-A Haranto on toteuttanut muotokuvat pääosin 
öljyvärimaalauksina, mustepiirroksina ja akvarellimaalauksina, mutta myös  
mm. ryijynä ja munakuorimosaiikkina. 
 

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.  
 

 

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 
 
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. 
 
 
 

http://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. 

 

 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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