
 
 
 
 
 

Avoin Raamattupiiri ma 25.2. klo 18.30  
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, 2. kerros, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
Vetäjinä toimivat Katja Pihlajamäki ja Anna-Maija Tuikka. Tutkimme yhdessä Raamattua. 

Arkipuuro ti 26.2. klo 9.00 - 11.00 
Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, Uusikaupunki. 
Tervetuloa diakoniatyön Arkipuurolle aina tiistaisin. Klo 9 hartaus, jonka jälkeen aamiainen katettuna. 
 
Perhekerhot klo 9.30 – 11.00 
ma 25.2. Kalannin seurakuntakoti alakerta, Pyhän Olavintie, Kalanti 
ti  26.2. Saarniston Seurakuntakoti, Pajusuontie 2, Uusikaupunki 
to  28.2. Uudenkaupungin seurakuntakeskus,2 krs, Koulukatu 6, Uusikaupunki 
pe 1.3. Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti    
Kerho on tärkeä kohtaamispaikka, jossa lasten ja aikuisten on mukava tavata toisiaan mehun ja 
kahvikupposen äärellä. 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 yhteisellä aamuhartaudella, jonka jälkeen siirrytään kahvittelemaan ja noin kerhon puolivälissä 
alkaa mahdollinen ohjattu toiminta. Perhe kerhoissa lapset ovat vanhempiensa vastuulla. Toisinaan lapsille 
ja aikuisille omaa ohjelmaa, jolloin aikuisilla on mahdollisuus omaan hengähdyshetkeen ja lapsilla on 
mahdollisuus leikkimiseen lastenohjaajien ohjauksessa. 

Jokeri Pokeri Box-ilopilleri ! – show ke 27.2. klo 18.00  
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki 
Lasten ja aikuisten legendaarinen kestosuosikki ja Pikku Kakkosesta 
tuttu maailmanmestari-taikuri Simo Aalto tarjoilee Taika-Ilopillerin 
yhdessä avustajavaimonsa Kirstin kanssa. Uudessa Iloisessa showssa 
nähdään maailman parhaita taikatemppuja ryyditettynä hyväntuulisella 
lavashowlla. Simo johdolla kaikenikäiset katsojat pääsevät tunnin 
matkalle taikamaailmaan, jossa mikään ei ole mahdotonta. 
Liput 13,50 €/hlö, perhe-/ryhmälippu (4 hlö) 42 €. Ovimyynti tuntia 
ennen esitystä, mikäli lippuja jäljellä 
www.lippu.fi/jokeripokeribox ja ennakkomyynti Uudessakaupungissa 
Yhteispalvelupiste Passari, Rauhankatu 10 arkisin klo 9-16.30. 

 

 



Satutunti Uudenkaupungin kirjastossa to 28.2. klo 9.30 
Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34, Uusikaupunki. 
Satutunnit on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, alle 2-vuotiaat mielellään vanhemman tai hoitajan seurassa. 
Kesto on n. 40 min. Vapaa pääsy. 
 
Aitan Laskiaisrieha su 3.3. klo 12.00- 15.00 
Cafe Aitta, Aittaranta 2, Uusikaupunki. 
Koko perheen iloinen laskiaisrieha cafe Aitalla laskiaissunnuntaina. 
Tapahtuman aikana on mm. talvista puuhaa perheen pienimmille (ja miksei 
myös isommille), myynnissä on kuumia juomia sekä tietenkin laskiaispullia! 
Ohjelmassa on myös kasvomaalausta sekä kaakaobaari, josta voit kasata 
itsellesi herkullisen kaakaon. 
https://www.facebook.com/events/332229534055119/?active_tab=about). 
 
 

Pimeän luentosarja: Väkivalta ke 27.2 klo 18-19.30   
Viikaisten koulun auditorio, Viikaistenkatu 3, Uusikaupunki. 
Arkeologi ja kansanperinteen tutkija Riku Kauhanen vie kuulijat matkalle pimeään helmi-maaliskuussa 
Vakka-opistossa. Viiden luennon sarjassa paneudutaan sotaan, väkivaltaan, tuhoon, pahuuteen ja 
kuolemaan ja niihin liittyviin käsityksiin. Aiheina ovat esimerkiksi sodankäynnin historian suuret muutokset 
kivikaudelta alkaen, sekä hautaamisen ja hautajaisten kulttuurihistoria. 
 

Porin Prikaati toimeenpanee Uusikaupunki 19-paikallispuolustusharjoituksen 
Uudenkaupungin alueella 4.-8.3.2019 
Mörnen Virastotalo Olkkari (1 krs) Välskärintie 2 C Uusikaupunki ke 27.2 noin klo 12.30-13.00  
Tiedotustilaisuudessa kerrotaan perustietoa paikallispuolustusharjoituksesta sekä sen vaikutuksesta ja 
näkyvyydestä Uudenkaupungin alueella. Lisäksi tilaisuudessa valotetaan harjoitukseen oleellisesti kuuluvia 
viranomaisyhteistyön muotoja. 
Tilaisuudessa on puhumassa ja haastateltavina Puolustusvoimien, Uudenkaupungin sekä harjoitukseen 
osallistuvien muiden viranomaisten edustajat: 
- Porin prikaati, apulaiskomentaja eversti Asko Valta, joka toimii myös Uusikaupunki 19 -harjoituksen 
johtajana 
- Uusikaupunki, kaupungin johtaja Atso Vainio 
- Lounais-Suomen poliisilaitos, ylikonstaapeli Raimo Löfstedt 
- Turun tulli, tulliylitarkastaja Arto Kurkela 
 Tilaisuuden kulku: 
12.30  Uudenkaupungin johtajan tervetuliaissanat 
12.35–13.00  Puheenvuoroja Uusikaupunki 19 -
paikallispuolustusharjoituksesta, puhumassa 
Puolustusvoimien sekä harjoitukseen osallistuvien 
muiden viranomaisten edustajia. 
13.00 alkaen Tiedotustilaisuuden puhujat vastaavat 
kysymyksiin ja antavat haastatteluja 
Erillistä ilmoittautumista tiedotustilaisuuteen ei tarvita. 
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. 
Lämpimästi tervetuloa!  

 
  

https://www.facebook.com/events/332229534055119/?active_tab=about


Aivovuoto, DJ Kriddlokk & Tuttumörko Hotelli Lännentiessä  
La 2.3. klo 21:00 - 23:59  
Hotelli Lännentie, Levysepänkatu 1, Uusikaupunki.  
Aivovuoto on vuonna 2012 perustettu, itä-Helsingistä lähtöisin oleva rap-yhtye, joka on julkaissut neljä 
erinomaisen vastaanoton saanutta levyä; ”Aivovuoto”, ”Vihaa karkkia” -EP, Khidin kanssa tehty split ”Se tuli 
televisiosta / Sushi Drive-by” sekä tuoreimpana vuonna 2017 julkaistu “Dötöx”.oll eli perusjuuri on 
sinisävytteinen, amerikkalaislähtöinen roots-musiikki. Lisätietoja: puh. 044753383. 
https://www.facebook.com/hotellilannentie/ 
 
Intiaanikesä Bar M´Ukissa  la 2.3. klo 22:00 alkaen 
Bar m ´UKI, Koulukatu 2, Uusikaupunki.  
Intiaanikesä on pop-yhtye, joka julkaisi debyyttisinkkunsa vuonna 2017 Universal musicin kautta. Yhtyeen 
musiikki on syntyisin laulaja Johannes K:n ja kitaristi/tuottaja Tapio H:n tajunnanvirrasta. Bändin musiikki on 
soinut ahkerasti valtakunnallisilla radiokanavilla alusta lähtien. 
https://www.facebook.com/bar.muki/ 

Vain muutaman huijarin tähden la 2.3. klo 13:00 – 15:20 
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, josta tulokkaat 
pääsevät hieman jäljille, joten heidät pitää saada pois 
kunnasta. Lopulta kaikki käy hyvin ja rakkaus kukoistaa 
Kuusniemellä. Ohjaus Jari Luolamaa. Käsikirjoitus: Heikki 
Luoma ja Jukka Mäkinen, sovitus Jari Luolamaa. Kesto 2h 20 min sis. väliajan. Liput 17/20 € 
 
Musikaali Katri Helena su 3.3. 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. Ja tässä näytelmässä biisejä piisaa! 
Puhelinlangat laulaa ja taivaalla loistaa kuu.. 
Ohjaus: Lauri Ketonen. Säestys Markus Takala. 
Lapsena/nuorena Katrina Ida Kallioinen. 
Aikuisena Katrina Laura Rinne. 
Vanhimpana Katrina Leena Kallonen. 
Rooleissa: Bäcklund Henrika, Hirvonen Lauri, Kainulainen Marketta, 
Kallioinen Ida, Kallonen Leena, Kari Hanna,  Klotz Kalle, Klotz Mimosa, 
Nevavuori Tuuli, Pietilä Silja, Pihlaja Susanna, Puukki Aada, Puukki Miika, 
Rinne Laura, Sappinen Vilma, Turunen Timo, Vesterinen Ville-Markus. Liput 22/25 €. 

 

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


Myöhästynyt hääyö la 2.3. klo 18:00  
Uudenkaupungin Teatteri Kullervontie 11 
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.  
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 €.  
 
Teatterilippujen varaukset: 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 Ugin 
Teatterin toimistosta, lisätään lipun hintaan käsittelykuluja 2,50 €/lippu. 
https://www.uudenkaupunginteatteri.fi 

 

Kuvala Uusikaupunki, Alinenkatu 16.  
Katso ohjelmisto: http://www.kuvatahti.fi/fi/kuvala 
Risto Räppääjä ja Pullistelija ti 26.2 klo 18.00 ja ke 27.2. klo 18.00 kotimainen, koko perheen elokuva 
 

 

 

 

 
 
 
 

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 
 

 
Planin unelma tulevaisuudesta – valokuvanäyttely 
Galleria Kirjavassa 2.3. asti 
Uudenkaupungin kirjasto, Ylinenkatu 34. Avoinna ma-pe klo 10-
19 ja la klo 10-14.  Unelma tulevaisuudesta -näyttelyyn on kuvattu ja 
haastateltu Azraqin pakolaisleirillä sekä Itä-Ammanin slummissa 
tyttöjä ja naisia, jotka kertoivat tärkeimmistä unelmistaan. Haaveet 
ja paremman tulevaisuuden tavoittelu auttavat heitä jaksamaan 
epävarmuutta ja arkipäivän vaikeuksia. Näyttelyyn on vapaa pääsy. 

 
 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://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.   
www.facebook.com/RunonkulmanGalleria/ 
 
Kulttuurikeskus Crusellin taidenäyttely: 8.3. asti 
VÄREILYÄ – Art Point ry.  
Crusellin Liljelund-halli, Kullervontie 11 A. Taiteilijat: Tuula 
Ahvenvaara, Riitta Hurme, Riitta Kilpi, Sirkka Laakkonen, Outi 
Mietala, Marja Salonen, Henrik Stenlund, Maj-Lis Tanner, Sari-
Aino Tolonen, Outi Turtiainen, Sinikka Ustinov-Jones ja Liisa 
Waali. Avoinna tiistai-perjantai klo 10-17 ja sunnuntai 12-16. 
Vapaa pääsy! 

”Sanontoja laarin pohjalta” - Wahlbergin 
museotalossa 18.4. 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! 

Galleria-taidelainaamo Horisontti 
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Jenni Nordmanin näyttely 
RUOSTE jatkuu 28.2. asti. Samoin teemanäyttelymme LUONTO. 
Avoinna ke-pe klo 12-15 ja lauantaisin klo 10-13. Vapaa pääsy!  
www.facebook.com/rantagalleria/ 

Romanttiset kirjat esittelyssä Uudenkaupungin 
kirjastossa 1.3 – 30.4. 
 
Uudenkaupungin 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. Esittelyn aloittaa helmikuussa esillä olevat eräkirjat. Maalis-huhtikuussa vuorossa on 
romantiikka, sitä seuraa toukokuussa sotakertomukset, ja viimeisenä kesä-heinäkuussa esillä ovat 
historialliset romaanit 

http://www.facebook.com/RunonkulmanGalleria/
http://www.facebook.com/rantagalleria/


 

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. Uintiaika 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. 

 visituusikaupunki.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10 
puh. 050 420 5329 
matkailu@uusikaupunki.fi  
Avoinna: ma-pe klo 9-16.30 
 
Muutokset mahdollisia 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
http://www.visituusikaupunki.fi/
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