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    Vaihde: 02 842 6600 (arkisin 9-15)   kustavi@kustavi.fi   www.kustavi.fi 
 

              ”Julkinen tiedote” 

 

Kustavin viirejä, 50 x 400 cm ja 50 x 500 cm, saatavilla kunnanvirastosta ja Keltaisesta Puodista. 

                                                                   KIRJASTO 

Kirjasto on avoinna ma 15-18, ke 15-18, to 10-16, pe 12-18, la 10-14 (5.6.-28.8.) 

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 

Kirjasto on avoinna elokuussa myös lauantaisin klo 10-14! 

Lasten kesälukukampanja Lumotun puiston salaisuus jatkuu elokuun loppuun saakka. 

Lumotun puiston salaisuus on pelillinen lukukampanja. Lukupeliä voi pelata kännykällä, tabletilla tai tieto-
koneella. Peli löytyy osoitteesta www.lumotunpuistonsalaisuus.com. Kampanjan nettisivut aukeavat 
1.6.2021 ja ovat auki 31.8.2021 asti, jonka jälkeen kampanja päättyy ja lukupeli sulkeutuu. Kysy lisätietoja 
kirjastosta! Osallistujien kesken arvotaan palkintoja! 

KULTTUURI- JA MUSEOTOIMI 

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola 044 742 6630        anna.leimola@kustavi.fi   

Kustavin saaristolaismuseo on avoinna elokuun ajan sunnuntaisin klo 12-16 
 

Pääsymaksut 

Aikuiset 2 €, lapset 1 € 

Saaristolaismuseon pääsymaksun voi nyt maksaa myös Museokortilla! 
 

Sunnuntaina 29.8. vietämme Varsinais-Suomen museopäivää kahvi-
tarjoilun merkeissä. Museoon on päivän ajan ilmainen sisäänpääsy! 

Museon toiminnassa otetaan huomioon voimassa olevat rajoitukset. 

Kustavi.fi sivujen tapahtumakalenteriin voivat yhdistykset ja yritykset käydä laittamassa tiedossa      
olevia tapahtumia.  

Kustavi.fi sivujen palveluhakemistoon voivat yritykset käydä laittamassa omat tietonsa. 
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 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 
Vt. rakennustarkastaja Jari Nerjanto rakennusvalvonta@kustavi.fi    puh. 0500 740 006  
 

puhelinajat: maanantai ja  keskiviikko 12.00-15.00 
Kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto toimiessaan vt. rakennustarkastajana vastaa rakennustarkastajan 
puhelinaikoina rakennustarkastajan puhelinnumeroon ja suorittaa välttämättömät viranomaiskatsel-
mukset. 

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

Kustavin kunnan yksityisteiden tieavustukset vuonna 2021 ovat haettavissa 

Tiekuntia kehotetaan täyttämään avustusanomuksensa liitteineen Kustavin kunnan nettisivuilta: 
www.kustavi.fi/ajankohtaista  

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että yksityistiekunnan tulee olla järjestäytynyt ja yksityistien yh-
teystietojen ajan tasalla maanmittauslaitoksella sekä tien tiedot Digiroad-järjestelmässä. Lisäksi edellytyk-
senä on, että tien vaikutusalueella on vakituista asutusta, eikä tietä ole suljettu puomilla. Lautakunnalle 
selvitetään edellisen hoitokauden tiekunnan kokouksen hyväksymät kunnossapitomenot sekä kustannus-
arvio seuraavalle hoitokaudelle. 
Avustushakemus liitteineen tulee jättää viimeistään 31.8.2021. 

Lähempiä tietoja saa kunnan teknisestä toimistosta puh. (02) 842 6619. 

 
Onko sinulla vuokrattavaa asuintilaa? Vapaista asunnoista pulaa kuntaan/kunnassa  
muuttaville, muista markkinoida aktiivisesti eri tiedotusvälineissä. 

Taivassalon terveysasema väistötiloihin 16.8.2021 alkaen 
 
Taivassalon terveysasemalla, Apulanpolku 1, alkaa remontti 16.8.2021, jonka aikana terveysasema on sul-
jettu. Remontin on suunniteltu kestävän vuoden loppuun.  
 
Avosairaanhoito muuttaa väistötiloihin Taivassalon keskustaan, osoitteeseen Keskustie 5. Väistötiloissa 
toimii hoitajan ja lääkärin vastaanotto. Terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella puh. 02 8451 2401 
(ma-pe klo 8-15).  Lisäksi tiloissa otetaan laboratorionäytteitä. Laboratorio palvelee maanantaisin, keski-
viikkoisin ja torstaisin klo 7.00 – 9.30. Näytteenottoon suositellaan ajanvarausta: www.tykslab.fi >> Ajan-
varaus tai puhelimitse 02 3136321 ma-pe 7.00-14.30. 
 
Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon neuvolapalvelut toimivat pääasiassa Vehmaan terveysasemalla, 
Margareetantie 15 sekä osittain myös Kustavin terveysasemalla, Kaljaasikuja 4. Äitiysneuvola ja ehkäisy-
neuvola toimivat ainoastaan Vehmaan terveysasemalla.  
 

Suun terveydenhuolto muuttaa remontin ajaksi Uuteenkaupunkiin Vihreään taloon, osoitteeseen Välskä-
rintie 2 B. 
 
Mielenterveysyksikön väistötiloista tiedotetaan myöhemmin.  
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VAPAA-AIKATOIMI 

Vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin    puh. 050 575 9121 

markus.malmelin@kustavi.fi      Facebook: @mmalmelin 

Klipunkarin sauna– ja pukuhuonetilat 

Klipunkarin suihku– ja pukuhuonetilat ovat avoinna joka päivä klo 6-21.  

Huomioithan, että ovissa on sähkölukot, jotka sulkeutuvat klo 21.30. 

Sauna lämpenee maanantaisin ja torstaisin klo 17-21 sekä lauantaisin klo 15-18. 

Kuntosali on auki normaalin aikataulun mukaisesti.  Avaimen voi lunastaa kunnanvirastolta. Jos et enää 
tarvitse avainta, niin voit sen palauttaa kunnanvirastolle. 

Vapaa-aikatoimen alustavaa syksyn ohjelmaa 
 
Koronatilanteesta johtuen monet matkat ja tapahtumat ovat vielä epävarmoja, mutta tiedotamme kun-
nan netti- ja facebook-sivuilla sekä seuraavissa kuntatiedotteissa toteutuvista tapahtumista. 
Avaamme ilmoittautumiset tapahtumiin sitä mukaan, kun ne varmistuvat. 
 
Uimahallimatkat Ukiin 7 krt maanantaisin 
Keilausmatkat Raisioon 4 krt (maanantaisin) 
”Saariston tulet”-laavutapahtumat 3 kpl syksyllä 
 
Nuorten kalastusleiri leirimajalla 18.-19.9.2021 yhteistyössä kalastusoppaiden ja Kukan kanssa. 
 
Parkour-retki Turkuun lokakuussa 
Kiipeily-retki Turkuun marraskuussa 
 
Retki Kurjenrahkan kansallispuistoon yhteistyössä T:salon kanssa 23.10.2021 
 
Nuorten vaihtoehtoinen perjantai 5.11.2021 
 
MörkÖ-viikko 10.-13.11.2021 

 

Vakka-Suomen kansalaisopisto                 KUSTAVIN OSASTO    

SYYSLUKUKAUSI ALKAA! 

Opiston paperinen kurssiohjelma on jaettu kotitalouksiin to 12.8. Ohjelma on myös noudettavissa esim. 

kirjastosta tai Keltaisesta Puodista. 

Koronapandemia rajoittaa edelleen myös kurssitoimintaa. Maskisuositus, käsihygienia ja riittävät turvavä-

lit ovat edelleen voimassa. Kurssien osallistujamäärään voi tulla rajoituksia. 

Ilmoittautuminen  kursseille on alkanut ke 18.8. klo 18 ja sen voit tehdä osoitteessa www.vakkaopisto.fi 

tai soittamalla opiston toimistoon puh. 050 420 5266 tai osastonjohtajalle. On suositeltavaa ilmoittautua 

kurssin kohdalle merkittyyn päivään mennessä!      

Opistosta voimavaroja syyskauteen!  

osastonjohtaja Anna-Maija Lagerström,  puh. 040 353 3845 

s-posti anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi 

http://www.vakkaopisto.fi


 

Rakennuslautakunta 

Jalonen Sami, puheenjohtaja 

Urpo Timo, varapuheenjohtaja 

Ääritalo Ilona 

Sipilä Virpi 

Vinnikainen Markku  

Kustavin kunnanvaltuusto 

Lehtinen Jukka, puheenjohtaja 

Latokartano Sami, 1. varapuheenjohtaja 

Koskinen Sirpa, 2. varapuheenjohtaja 

Ucke Silvi, 3. varapuheenjohtaja 

Mäntynen Jarmo 

Ääritalo Antti 

Järvelä Mirja 

Nummela Laura 

Lindroth Kirsi 

Urpo Timo 

Jalonen Sami 

Juslin Matias 

Nieminen Kai 

Ylönen Hannu 

Väisänen Mari 

Kustavin kunnanhallitus 

Ääritalo Antti, puheenjohtaja 

Mäntynen Jarmo, varapuheenjohtaja 

Juslin Matias 

Lindroth Kirsi 

Väisänen Mari 

Lehtonen Mia 

Nieminen Kai 

Sosiaalilautakunta 

Järvelä Mirja, puheenjohtaja 

Mäntynen Jarmo, varapuheenjohtaja 

Ekuri Jukka 

Nieminen Tarja 

Koskinen Sirpa  

Sivistyslautakunta 

Nummela Laura, puheenjohtaja 

Lindroth Essi, varapuheenjohtaja 

Wirta Johan 

Kulmala Niko 

Kallio Jonna  

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kustavi.fi 


