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Talvitapahtuma peruuntuu, stipendit jaetaan perinteiseen tapaan 

Kustavin talvitapahtuma peruuntuu tältä vuodelta, kokoontumisrajoitukset eivät mahdollista tilaisuuden 
pitämistä. LC-Kustavi on kuitenkin päättänyt jakaa tapahtumaan liittyvät Kustavilaisten opiskelijoiden sti-
pendit perinteiseen tapaan. 

Stipendiä voivat hakea Kustavilaiset opiskelijat vapaamuotoisella hakemuksella toimikunnan sihteeriltä 
helmikuun loppuun mennessä. 

Sähköpostiosoite: sami.latokartano@kustavi.fi.Hakemukset käsitellään seuraavalla viikolla ja stipendit 
toimitetaan hakijoille. 

Aurinkoisia hiihtokelejä t: Lions Club Kustavi. 

Teemme toisen soittokierroksen kaikille yli 70-vuotiaille kustavilaisille viikolla 8 numeroista           

02 842 6600, 050 575 9121 ja  044 742 6630. Selvitämme puheluissa koronan vaikutusta arkeen             

ja mahdollista tuen tarvetta. 
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VAPAA-AIKATOIMI 

Vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin    puh. 050 575 9121 

markus.malmelin@kustavi.fi      Facebook: @mmalmelin   

 Kuntosali ja urheilutalo ovat suljettu aikuisten toiminnan osalta 3.3.2021 asti. 

Vuoden 2021 kuntokampanja 

Osallistu tämän vuoden kuntokampanjaan liikkumal-
la ulkona haluamallasi tavalla. Lajeja voi olla esimer-
kiksi kävely, hiihto, pyöräily, uinti. Kirjaa liikuntasuo-
rituksesi ylös suorituspaikkavihkoihin tai voit myös 
lähettää suoritetut kilometrit vapaa-aikasihteerille 
viestillä tai sähköpostilla. Palkitsemme eniten kilo-
metrejä liikkuneet. 

Saaristo liikkuu tulokset 2021 
 
Kustavin kokonaiskilometrimäärä Saaristo Liikkuu-
kampanjassa oli komeat 2534 kilometriä, jolla irtosi 
hieno voitto. Iso kiitos kaikille osallistujille. Osallistu-
jia oli reilu sata ja yksittäisiä suorituksia arviolta 500 
kpl. Todella paljon reiluun viikkoon. Suurin yksittäi-
nen kokonaissuoritus oli 160 km. 
 
Tulokset 
1. Kustavi 2,64/asukas 
2. Taivassalo 2,28/asukas 
3. Kemiönsaari 0,98/asukas 
4. Naantalin saaristo-osat 0,48/asukas  
5. Masku 0,31/asukas 
 
Arvomme palkintoja osallistujien kesken viikolla 6 ja 
samalla arvomme vuoden 2020 kuntokampanjan 
palkinnot.  

Sami Jalonen palkittu Kustavin vuoden 
2020 seuratyöntekijänä 
 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on Kusta-
vin kunnan ehdotuksesta palkinnut tänään Sami 
Jalosen Kustavin vuoden 2020 seuratyöntekijänä. 
Perustelut: Sami Jalonen teki ansiokasta työtä 
täysimittaisen frisbeegolfradan saamiseksi Kusta-
vin kuntaan, jonka jälkeen hän on osallistunut 
erilaisten frisbeegolf-tapahtumien ja kurssien jär-
jestämiseen kustavilaisille lapsille ja nuorille. 
Omalla vapaaehtoistyöllään hän on mahdollista-
nut Kustavin Ahdolle mahdollisuuden ottaa laji-
valikoimaan nyt myös frisbeegolfin. 
 
Palkitsemistilaisuus on myöhemmin, mutta urhei-
lugaalaa pystyy tällä hetkellä seuraamaan livekat-
somo.fi osoitteessa. 
 

Raila Forss Arjen Liikkuja 
 
Sivistyslautakunta on päättänyt palkita Raila Fors-
sin vuoden 2020 Arjen Liikkujana.  
 
Onnea molemmille palkituille! 

Hiihtolatu ja jääkiekkokaukalo käyttö-
kunnossa 

Kuntoradan ladun pohjatyöt on tehty ja latu-ura 
soveltuu tällä hetkellä luisteluhiihtoon. Lumen 
vähyyden vuoksi ei ole vielä pystytty tekemään 
perinteisen latua. 

Jääkiekkokaukalo Vähämaankujalla on käyttökun-
nossa. Molemmat edellä mainitut kohteet ovat 
valaistu klo 22.00 asti iltaisin. 

Kävely ja koirien ulkoiluttaminen on kielletty latu-
pohjalla.  

Luistelukoulu helmikuussa 13.2.2021 ja 
20.2.2021.  

Klo 12.00 Luistelutaidottomat alkaen 3-vuotta. Huol-
taja mukaan.  
Klo 13.15 Vasta-alkajat (harjoitellaan luistelutekniik-
ka, kaarroksia ja pysähdyksiä) 
Klo 14.15 Jääkiekko (harjoitellaan luistelua sekä kie-
konkäsittelyä, oma kiekko mukaan, noin 8-
vuotiaasta eteenpäin.) 
Säävaraus. Yhden kerran kesto 45 minuuttia. 

Futsal-treenit jatkuvat 16.2. alkaen ja salibandy-
koulu jatkuu 18.2. alkaen. Molemmat toistaiseksi 
ala-aste ikäisille. 

Kivimaan laavun ympäristöön on tulostettu luon-
tokuntosaliohjeita, joiden avulla voit haastaa itse-
si ja kaverisi erilaisiin lihaskuntoa ja liikkuvuutta 
kohottaviin liikkeisiin. 

Nuokkarin aukioloista ilmoitetaan erikseen face-
bookissa ja instassa. Viikon 7 ainakin vielä kiinni. 

Seuraa kunnan ja vapaa-aikasihteerin facebook-
sivuilta mahdollisesti talvilomalla olevia ohjelmia. 



TEKNINEN TOIMI 
Teknisessä/rakennustoimistossa ei koronatilanteen johdosta ole asiakasvastaanottoa toistaiseksi.  
Asiakaspalvelu toimii normaalisti sähköpostitse ja puhelimitse. Vain etukäteen sovittaessa tapaamiset  
toimistolla.  
Kunnan rakennukset, kiinteistönhoito, vesihuoltoverkosto, kunnan tiealueet, jätehuolto 

Kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto jari.nerjanto@kustavi.fi  puh. 044 742 3360 

Kiinteistönhoidon päivystys iltaisin ja viikonloppuisin    puh. 044 383 8822 

Kiireettömiä epäkohtailmoituksia voi lähettää myös linkin kautta:  https://webropol.com/ep/ilmoita  

Rakennustoimisto    Rakennusluvat: www.lupapiste.fi 

Rakennustarkastaja Riku Latokartano riku.latokartano@kustavi.fi     puh. 0500 740 006  

puhelinajat: maanantai 12.00-15.00, keskiviikko 12.00-15.00 

Toimistovirkailija Johanna Nurmi  johanna.nurmi@kustavi.fi   puh. 044 706 2023 

Mm. lupahakemuksiin liittyvät lomakkeet, karttaotteet, kaavaselosteet, lainhuutotodistukset,                  
laskutusasiat, aloitusilmoitukset, numerointimuutokset osoitteissa. Ota esille kiinteistötunnus                 
asioinnin nopeuttamiseksi.  

Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen 

ARA myöntää avustusta iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omakotitalonsa tai 
omistamansa asunnon korjaamiseen. Avustusta myönnetään vain ympärivuotisessa käytössä olevan ko-
din korjauksiin, ei esimerkiksi mökin korjaamiseen.  
Avustus on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumi-
seen.   
ARA — Asumisen rahoitus– ja kehittämiskeskus 
Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustus: p. 029 525 0818 

Sähköpostiosoite: korjausavustus.ara@ara.fi 

 

Maksutonta apua ARA:n avustuksen hakemiseen  
 
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojien yhteystiedot, Varsinais-Suomi:  
Jani Malminen, puh 0500 908 660 
 

Rakennustoimistosta voi pyytää hakuohjeet 

Kustavin kunnan rakennustoimisto lähettää pyynnöstä tietopaketin korjausavustuksen hakemisesta sekä 

hakemuslomakkeen. 

Kustavilaiset yhdistykset ja yritykset 

Kustavilaiset yhdistykset saavat laitettua omat tietonsa kunnan uudistuneille nettisivuille seuraavan linkin 

kautta: https://palveluhakemisto.framilldemo.fi/ 

Halutessaan yhdistykset saavat rivi-ilmoituksen myös painettuun palveluoppaaseen. 

Linkki löytyy myös kunnan facebook-sivuilta ja nettisivuilta. 

Edellä mainitun linkin kautta pystyvät yrittäjät myös jättämään rivi-ilmoituksen palveluhakemistoon. Rivi-

ilmoitus on maksuton nettisivuilla ja maksullinen painetussa palveluoppaassa. 

Yrityksille on lähtenyt viime viikolla kirje, jossa on ohjeet mainostamiseen uudessa matkailuesitteessä se-

kä palveluoppaassa. Jos yrityskirje ei ole tavoittanut jostain syystä yritystäsi ole yhteydessä vapaa-

aikasihteeriin. 
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KIRJASTO 

Kirjasto on suljettu 3.3.2021 asti. 
Osoite: Kustavin kirjasto, Keskustie 7, 23360 Kustavi (kunnantalon alakerta) 
Lainoja voi uusia osoitteessa www.vaskikirjastot.fi, 
puhelimitse 044-742 6630 tai sähköpostitse kirjasto@kustavi.fi 
Lainat voi palauttaa mihin tahansa Vaski-kirjastoon. 
facebook: @kirjastokustavi 

SOSIAALITOIMI 

Sosiaalijohtaja Kati Rekola 050 338 8351  kati.rekola@kustavi.fi    

Puhelinaika arkisin klo 14.00 - 15.00    Sosiaalijohtaja tavattavissa sopimuksen mukaan. 
 

JAALA-KOTI JA KOTIHOITO 

Kustavin vanhuspalveluiden sairaanhoitajalle voi jättää soittopyynnön hoitohenkilöstön kautta.   

Jaala-kodin hoitajien puhelinnumero    040 022 9375  jaala-koti@kustavi.fi 

Kotihoidon hoitajien puhelinnumero    050 342 8855  kotipalvelu@kustavi.fi 

 

SUOTORPAN PÄIVÄKOTI, Sammalkuja 1 

Vs. varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen 044 737 4895 jenni.leppanen@kustavi.fi 

Varhaiskasvatuksen opettaja Raili Leino      raili.leino@kustavi.fi 

Päiväkodin henkilökunnan puhelinnumero            044 350 0579      

Päiväkoti avoinna n. klo 6.00—17.00 tai hoidontarpeen mukaan.   

Ryhmät: Hillat 0-3 vuotiaat ja Karpalot 3-5 vuotiaat 

Kustavi mukana kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilussa 
 

Kustavin kunta on valittu mukaan kaksivuotisen esi-
opetuksen kokeiluun. Kokeilu on kolmevuotinen ja 
alkaa syksyllä 2021.  
 

Käytännössä  syksyllä 2021 esiopetuksen aloittavat 
vuonna 2015 syntyneet, sekä vuonna 2016 synty-
neet kaksivuotisessa esiopetuksessa. Syksyllä 2022 
kaksivuotisen esiopetuksen aloittavat vuonna 2017 
syntyneet.  
 

Lisätietoja: vs. Varhaiskasvatuksen johtaja Jenni 
Leppänen puh. 044 737 4895  

Koronarokotuksia varten avattu nettisivu 

Koronarokotukset ovat käynnistyneet U-soten alu-
eella. Ensimmäisenä rokotusta tarjotaan niille sosi-
aali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoi-
tavat COVID-19 –potilaita ja niille, jotka työskente-
levät hoitokodeissa. 

Oheisesta linkistä näkee päivitetyn tilanteen ja 
(ennakko)aikataulun ryhmittäin. 

https://uusikaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/
uudenkaupungin-koronainfo/koronarokotukset-
uudessakaupungissa  

 

Linkki löytyy myös Kustavin kunnan nettisivuilta 
kohdasta Ajankohtaista. 

 

Kirjojen lainaaminen kirjaston ollessa      
suljettuna 
 
-  Kirjoja, lehtiä ja elokuvia voi lainata soittamalla 
kirjaston numeroon 044 742 6630, sähköpostitse 
osoitteesta kirjasto@kustavi.fi tai varaamalla Vaski-
kirjastojen sivuilta osoitteesta vaskikirjastot.fi. 
-  Kirjat noudetaan kirjaston ulko-ovelta erikseen 
sovittuna aikana. 

  

-  Palautusluukku toimii normaalisti, ja Kustavista 
lainattuja kirjoja voi palauttaa myös muihin Vaski-
kirjastoihin. 
-  Tilanteen muuttuessa tietoja kirjaston aukiolosta 
ja muista palveluista päivitetään kirjaston ja Kusta-
vin kunnan facebook- ja nettisivuille. 
-  Kirjastonhoitaja on paikalla arkisin klo 8.30 – 
15.30 lukuun ottamatta aikaväliä 22. – 24.2. 
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