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Soittokierros yli 70-vuotiaille kevään aikana
Toinen soittokierros kaikille yli 70-vuotiaille kustavilaisille alkoi viikolla 8. Kiireistä johtuen emme valitettavasti ehtineet kuin aloittaa, mutta soittokierros
tehdään kuitenkin kevään aikana.

Kustavi.fi sivujen tapahtumakalenteriin voivat

yhdistykset ja yritykset käydä laittamassa tiedossa olevia tapahtumia.
Kustavin viirejä saatavilla toukokuussa kunnanvirastosta ja Keltaisesta Puodista.

Vakka-Suomen kansalaisopisto
KUSTAVIN OSASTO
Kansalaisopiston toiminta on kevätkaudella ollut
pysähdyksissä koronan aiheuttamien sulkutoimenpiteiden johdosta. Ainoastaan joitakin kursseja on
voitu pitää käynnissä etäopetuksena.

Vakka-Suomen Musiikkiopistoon haku ja ilmoittautuminen lukuvuodelle
2021—2022

Sulkutilanne on edelleen voimassa alueellamme
tämän hetken tiedon mukaan huhtikuun loppuun
saakka. Etäopetus jatkuu edelleen. Mikäli muutoksia tilanteeseen tulee ja kursseja voidaan vielä
käynnistää, siitä ilmoitetaan kurssilaisille tekstiviestillä. Joitakin näin loppukevääksi suunniteltuja kursseja on siirretty syyslukukaudelle.

Uusien oppilaiden haku lukuvuodelle 2021-2022
on 3.5.-16.5.2021. Jatkoilmoittautumiseen tulevat
ohjeet VSMO:n Wilmaan, uusien oppilaiden haku:
vsmo.inschool.fi

Ensi lukuvuoden ohjelmaa suunnitellaan parhaillaan, kurssiehdotuksia voi toimittaa osastonjohtajalle (yhteystiedot alla).
Tulossa vielä keväällä, mikäli
sulku päättyy: KASVIVÄRJÄYSKURSSIN INFOTILAISUUS KyläKonttorissa lauantaina 15.5. klo
13.00-15.15. Tässä alkuinfossa
käydään läpi värjäykseen sopivat kasvit ja annetaan
ohjeet kasvien keräämiseen kesän aikana. Itse värjäys toteutetaan syyskuun alkupäivinä.
Ilmoittautuminen infoon ja kurssille 5.5. mennessä
osoitteessa www.vakkaopisto.fi tai opiston toimistoon puh. 050 420 5266 tai osastonjohtajalle puh.
040 353 3845.
Hyvää kevättä kaikille!
osastonjohtaja Anna-Maija Lagerström, s-posti anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi

Musiikkiopistossa tapahtuu nyt pääosin verkossa.
Ota seurantaasi musiikkiopiston YouTube -kanava,
Facebook- ja Instagram -palvelut. Keväällä tulossa
mm. Runolankarulla - ja Siistit piisit! -iltamusiikkikonsertit, Ruma Ankanpoikanen -musiikkisatu sekä mm. Laulu ystävyydelle -konsertit.
Lukuvuoden päätöskonsertti pe 28.5.2021 klo 18
Vehmaan uudella yhtenäiskoululla tai tilanteen
niin vaatiessa striimattuna.

Janne ja Jesse
Vartiainen-Sogor

LAITILAN KAUPUNKI
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
PL 25, 23800 Laitila
musiikkiopisto@laitila.fi
p. 050 310 2998

VAPAA-AIKATOIMI
Vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin

puh. 050 575 9121

markus.malmelin@kustavi.fi

Facebook: @mmalmelin

Klipunkarin sauna remontissa kevään ajan

Haastepyöräily -kampanja 1.5.-27.6.

Klipunkarin sauna- ja pukuhuonetilat ovat remontissa. Avaamme uudistuneet tilat arviolta kesäkuussa.

Perinteinen Haastepyöräily -kampanja haastaa lounaissuomalaiset pyöräilemään. Lounaissuomesta
löytyy paljon pyöräteitä harrastepyöräilyyn, sekä
luonto ja monipuoliset maastot antavat mahtavat
puitteet maasto- ja retkipyöräilyyn! Kampanjan
tavoitteena on kannustaa kaiken ikäisiä ja kuntoisia kuntalaisia pyöräilemään oman kunnan alueella, sekä samalla kisailla omassa sarjassa muita kuntia vastaan.

Kuntokampanja 2020 palkinnot jaettu
Eniten kilometrejä keräsivät Anja Laaksonen, Sanna
Linnasaari ja Pekka Nieminen.

Vuoden 2021 kuntokampanja
Osallistu tämän vuoden kuntokampanjaan liikkumalla ulkona haluamallasi tavalla. Lajeja voi olla
esimerkiksi kävely, hiihto, pyöräily, uinti. Kirjaa liikuntasuorituksesi ylös suorituspaikkavihkoihin tai
voit myös lähettää suoritetut kilometrit vapaaaikasihteerille viestillä tai sähköpostilla. Palkitsemme eniten kilometrejä liikkuneet.
Kivimaan laavun ympäristöön on tulostettu luontokuntosaliohjeita, joiden avulla voit haastaa itsesi
ja kaverisi erilaisiin lihaskuntoa ja liikkuvuutta kohottaviin liikkeisiin.

Purjehdusleirille etsitään laina- tai lahjoitusjollia
Kustavin Talonpoikaispurjehtijat ry etsivät kesän
lasten ja nuorten purjehdusleireille purjehduskelpoisia jollia. Jos haluat lainata tai lahjoittaa yhdistykselle jollan, niin ole yhteydessä Juha Erikkilään
puh.nro 0400 811636.

Leireille ilmoittautumiset avautuvat toukokuussa
Ilmoittautumiset kesän lasten ja nuorten leireihin ja
tapahtumiin avautuvat toukokuun alussa. Seuraa
kunnan nettisivuja ja facebook-sivuja.
Urheilutalo, kuntosali ja nuorisotalo ovat suljettu
ainakin 30.4.2021 asti.
Seuraa kunnan ja vapaa-aikasihteerin facebooksivuilta mahdollisista muutoksista ohjelmiin.

Poikkeustilan aikana on hyvä muistaa valtakunnallinen ohjeistus, eli pyöräillään mielellään yksin tai
omien perheenjäsenien kanssa. Muuten pidetään
etäisyys toisiin riittävän pitkänä. Seurataan valtakunnallisia sekä oman kunnan ohjeistuksia ja toimitaan sen mukaan.
Uutuutena tänä vuonna on kampanjan mobiilisovellus, joka kerää ja tallentaa henkilön omat pyöräilyt, sekä lähettää ne suoraan kampanjan pääsivujen kuntarankingiin, josta näkee reaaliaikaiset
pyöräilymäärät kunnittain.
Mobiilisovelluksen tavoitteena on helpottaa kirjausten tekemistä sekä haastaa kaiken ikäisiä ja
tasoisia pyöräilijöitä kampanjaan mukaan. Mobiilin
voi ladata ilmaiseksi sovelluskaupasta. Haastepyöräilykuvake tallentuu automaattisesti älylaitteen
näyttöön, jonka kautta saa helposti ja nopeasti tehtyä omat kirjaukset.
Mobiili- ja nettikirjausohjeet ja linkit löytyvät alla
olevasta osoitteesta:
www.liiku.fi/haastepyoraily
Tuloksia voi lähettää myös osoitteeseen markus.malmelin@kustavi.fi sekä kirjausvihkoihin voi
kirjata tulokset kiinnittämällä erityistä huomiota
hygieniaan. Laatikkoon voi tiputtaa myös erillisen
lapun, jossa on omat tulokset. Jos kirjaatte vihkoon, niin laittakaa kirjauksen perään merkintä
haastepyöräily.
Tuloksia voi kerätä yhteen tai joka kerran jälkeen
palauttaa jotakin edellä mainittua kanavaa käyttäen. Ilmoita pyöräillyt kilometrit ja oma nimesi.
Merkattavan matkan voi suorittaa polkupyörällä,
sähköpyörällä, tandempyörällä tai kickbikella.
Myös kunnan oma kuntokampanja on käynnissä ja haastepyöräilyn
tulokset huomioidaan myös siinä.
Arvomme haastepyöräilyn osallistujien kesken Kustavi-aiheisia palkintoja.

Kustavin puutiaisaivokuumerokotukset
kevät/kesä 2021
Maksuttomaan rokotusohjelman mukaiseen rokotukseen ovat oikeutettuja 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, joiden kotikunta on Kustavi sekä
vakituiset kesämökkiläiset, jotka oleilevat kesämökillään vähintään neljä viikkoa kesäaikana.
Sekä vakituiset asukkaat että muut maksuttomaan
rokotukseen oikeutetut saavat rokotuksensa
vain Kustavin terveysasemalla
(poikkeuksena Taivassalon terveysasema).
Aiemmin rokottamaton henkilö saa kolme maksutonta rokoteannosta. Myös henkilö, jonka perussarja on
kesken, saa täydennysrokotukset ilmaiseksi osana rokotusohjelmaa. Kolmen annoksen rokotussarjan saaneiden tehosterokotukset eivät toistaiseksi sisälly rokotusohjelmaan.
Perusrokotussarjaan kuuluu kolme rokotusta. Toinen
annos annetaan 1-3 kuukautta ensimmäisen jälkeen.
Kolmas annos annetaan 9–12 kuukauden kuluttua
toisesta annoksesta. Huomioithan tämän varatessasi
aikaa tehosterokotteelle. Noudatamme näitä THL:n asettamia aikatauluja, ei rokotuskortissa lukevia rokotevalmistajan aikatauluja.
Avaamme aikoja puutiaisaivokuumerokotuksille varattavaksi sähköisesti huhtikuusta alkaen: https://
ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi/
Sähköisesti ajan voivat varata kuntalaiset, tai ne henkilöt, jotka ovat jo asioineet terveyspalveluissamme. Huomioi valitessasi aikaa verkosta, että valitset
oikean palvelun (valitse palveluvalikosta Punkkirokotus). Jokaiselle rokotettavalle tulee varata oma aika.
Mikäli varaat aikaa ensimmäiselle annokselle, etkä ole
aiemmin asioinut U-soten terveyspalveluissa, varaa
aika numerosta 024612518.
Huomioi rokotukselle tullessasi voimassa olevat koronasuositukset, maskit, turvavälit ym!
Lisätietoja https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/rokotteet-a-o/tbe-rokote-elipunkkirokote

Neuvolan yhteystiedot ovat muuttuneet
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen
yhteistoiminta-alueen neuvoloiden yhteystiedot
ovat muuttuneet 1.3.21 alkaen.
Jatkossa neuvolaan saa yhteyden takaisinsoittopalvelun kautta maanantaista torstaihin kello 815 ja perjantaisin 8-14 välisinä aikoina. Palvelun
tavoitteena on sujuvoittaa asiointia niin asiakkaiden kuin ammattilaistenkin näkökulmasta. Asiakkaalle pyritään soittamaan takaisin saman päivän
aikana. Poikkeustilanteista tiedotetaan erikseen.
Numerot uuteen palveluun ovat
024612518 Lastenneuvola
024612519 Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
Palvelu on samanlainen kuin alueen avoterveydenhuollon, työterveyshuollon ja hammashoidon yksiköissä. Palveluun soittaessa saat valita kunnan, jonka neuvolaan toivot yhteyden. Lisäksi voit sanella esimerkiksi toiveen oman tutun
terveydenhoitajan yhteydenotosta.
Vanhoista numeroista ohjataan puhelut automaattiin kuukauden ajan, jonka jälkeen vanhat
numerot poistuvat käytöstä. Päivitämme nettisivuillemme uudet numerot. Jos jokin yhteystieto
mietityttää, voit tarkistaa numeron: https://
uusikaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/
terveyspalvelut/neuvolat .

Lastenneuvolaan lisätään sähköistä
asiointia
Lastenneuvoloissa on otettu käyttöön sähköinen
ajanvaraus. Ajan voi varata ajan sähköisesti, kun
kysymyksessä on 1, 2, 3, 5, tai 6 -vuotiaan tarkastus: https://
ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi/. Aikoja tulee varattavaksi kaikkiin alueen lastenneuvoloihin. Nettisivuilta voi myös tarkistaa neuvolapiirit
ja muut lisätiedot. Myös nämä tullaan tulevien
viikkojen aikana päivittämään. Jatkossa osa laajoihin terveystarkastuksiin liittyvistä lomakkeista
tullaan toimittamaan sähköisesti osana omaolo kokonaisuutta.

KIRJASTO
Kirjasto on avoinna 18.5. asti normaalein aukioloajoin
ma 15–18, ke 15–18, to 10–16 ja pe 12–18
Rajoituksista johtuen kirjaston tiloissa voi olla enintään viisi asiakasta kerrallaan.
Asiointiaika on korkeintaan 15 minuuttia.
Tietokoneita voi käyttää vain välttämättömään asiointiin.
Kirjasto on suljettu helatorstaina 13.5. sekä 19.5.-3.6. tietojärjestelmän vaihdon vuoksi.
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

KULTTUURI- JA MUSEOTOIMI
Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola

044 742 6630

anna.leimola@kustavi.fi

Kustavin sivistyslautakunta julistaa haettavaksi avustukset nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan
Hakuohje ja hakulomake löytyvät kunnan verkkosivuilta. Tarvittaessa saat paperiset versiot keskustoimistosta.
Yleisavustushakemusten viimeinen palautuspäivä on 7.5.2021.
Kohdeavustushakemuksia otetaan vastaan läpi vuoden.
Tutustu ohjeisiin ennen avustushakua. Lisätietoja kulttuurisihteeriltä tai vapaa-aikasihteeriltä.
Hakulomakkeen palautus ensisijaisesti sähköisesti verkkolomakkeella.
Lomakkeen ja tarvittavat liitteet voi palauttaa myös postitse, keskustoimistoon tai sähköpostilla
kustavi@kustavi.fi (otsikoksi avustushakemus)
Hakulomake tulee allekirjoittaa ennen käsittelyä.
Postitusosoite:
Kustavin kunta
Sivistyslautakunta
Avustukset
Keskustie 7, 23360 Kustavi

Ennakkotiedoista poiketen toukokuun kuntatiedotteen viimeinen aineiston jättöpäivä on perjantai
14.5. ja jakelupäivä on torstai 20.5.

