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

              ”Julkinen tiedote” 

 

Vanhustenviikon juhla 7.10.2021 Tuulentuvalla klo 12-14 
 
Ohjelmassa: 
Joel Hallikaisen konsertti 
Jumppahetki 
Kahvitarjoilu 
 
Maksuton tilaisuus 
 
Seuraavilta tahoilta voit kysyä kuljetusta: 
Kustavin Eläkeliitto / Mirja Järvelä 044 536 6791 
Lions Club / Antti Ääritalo 040 548 7989 
SPR / Asta Koskinen 040 740 6763 
 
Tulethan paikanpäälle ehdottoman terveenä. Suosittelemme tilaisuudessa maskin käyttöä. Paikanpäällä 
tarjolla maskeja ja käsidesiä. 
Noudatamme tilaisuudessa viranomaisten antamia suosituksia ja rajoituksia.  
 
Lisätiedot ja tiedustelut: vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin 050 575 9121 
 
Syysterveisin  

Voimaa Vanhuuteen yhteistyöryhmä 

Kustavi.fi sivujen palveluhakemistoon voivat yritykset käydä laittamassa omat tietonsa. 

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

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 Jussi Lehto  jussi.lehto@kustavi.fi      puh. 0500 740 006  

puhelinajat: maanantai ja 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.  

Onko sinulla vuokrattavaa asuintilaa? Vapaista asunnoista pulaa kuntaan/kunnassa  

muuttaville, muista markkinoida aktiivisesti eri tiedotusvälineissä. 
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                                                                   KIRJASTO 
Kirjasto on avoinna ma 15-18, ke 15-18, to 10-16, pe 12-18 
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  

Novellikoukku kirjastossa maanantaina 27.9. klo 18-19. Aiheena suomalaiset naiskirjailijat. Kahvitarjoilu. 

Kirjaston näyttelyssä lokakuun ajan valokuvaaja Meeri Koutaniemen kuvia 
Nigerin Tabareybareyn pakolaisleiriltä, missä hän tapasi kuusi Malin levotto-
muuksia paennutta tyttöä. Kaukana kotoa -näyttely kertoo näistä tytöistä ja 
näyttää heidän arkensa monet puolet. Näyttely on osa Planin työtä, joka pa-
rantaa tyttöjen koulutusta ja suojelua.  

Tomi Paldaniuksen kitaramusiikkia 

Torstaina 14.10. klo 18 Tuulentuvalla 

Kitaravirtuoosi Tomi Paldanius soittaa klassikkomusiikkia ainutlaatuisina 
soolokitarasovituksina. Vapaa pääsy! 

Saaristo-oopperan Koria täti Turun kaupungin teatterissa pe 17.12.  
Saaristo-oopperan monologi Koria täti sijoittuu 1960-luvun lopun jouluviikolle eteläpohjalaiseen taloon. 
Päähenkilö on hitaasti dementoituva vanha emäntä, joka on eristetty muusta perheestä ja suljettu omaan 
kamariinsa. Hän ei ymmärrä, miksi on tullut suljetuksi oven taakse. 

Oopperan aikana päähenkilö muistelee oman elämänsä tapahtumia ja elää sen käännekohtia uudelleen. 
Tässä päivässä kiinni häntä pitää enää naapuritalon nuori tyttö, jolle päähenkilö etsii laatikoistaan omien 
lastensa vanhoja kiiltokuvia ja silkkinauhoja ja joka sen vuoksi kutsuu häntä koriaksi tädiksi. Oopperan lib-
reton on kirjoittanut Tommi Kinnunen. Koriana tätinä esiintyy Päivi Nisula. 

Liput 39 / 37 € (eläkeläiset) 

Linja-autokuljetus Kustavista Turkuun ja takaisin 10 € 

Lähtö Kustavin kunnanviraston edestä klo 16.45. 

Esitys alkaa klo 18.30. Esitys on pienellä näyttämöllä ja kestää noin tunnin. Ei väliaikaa. 

Ilmoittautuminen 15.11. mennessä sähköpostitse anna.leimola@kustavi.fi, puhelimitse 044 742 6630 tai 
Kustavin kirjastoon. 

                                    Mörk Ö 
       10.-13.11.2021 
Valoa, iloa ja eloa Kustavin pimeään syksyyn! 

Kutsumme kaikki yritykset, yhdistykset, kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat toteuttamaan Mörk Ö- viikon 
ohjelmaa! Otamme vastaan ideoita, suunnitelmia ja ohjelmaehdotuksia. 

Toivomme ehdotuksia ja ideoita mahdollisimman pian osoitteeseen anna.leimola@kustavi.fi, lisätie-
toja saa myös numerosta 044 742 6630 sekä Kustavin kirjastosta. 

Mörk ö- viikon työryhmän tapaamiseen 21.9. klo 17 ovat tervetulleita kaikki tapahtuman järjestämi-
sestä kiinnostuneet! Tapaaminen järjestetään kunnanvirastolla. 

Osallistu Mörk Ö -viikon valokuvakilpailuun! Aiheena ovat pimeä saari tai mörkö tai vaikka molemmat! 
Lähetä kuvat osoitteeseen anna.leimola@kustavi.fi 5.11. mennessä. Kilpailuun voi osallistua vain yhdellä 
kuvalla! 
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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. 
Kokeilemme Klipunkarin saunalla syyskauden loppuun asti muiden sauna-aikojen lisäksi tiistai aamuisin 
klo 7-10 saunavuoroa.  
Palautteita ja toiveita aukioloajoista voi laittaa osoitteeseen markus.malmelin@kustavi.fi  

Kustavin Ahdon ja kunnan yleisurheilumestaruuskilpailut 29.9.2021 urheilukentällä 
Ilmoittautuminen alkaa kentällä klo 17.30 ja kilpailut klo 18.00.  
Sarjat T/P4-N/M95 
Lajeina pikajuoksu, pituus, kuulantyöntö (pallonheitto) 

Tervetuloa 

Nuorisotalolle haetaan valvojaa 
Kustavin nuorisotalolle haetaan täysi-ikäistä valvojaa syyskuun alusta toukokuun loppuun. Työpäivät tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-18.  
Tehtävänä on huolehtia nuokkarin järjestyksenpidosta, siten että alakoululaiset tuntevat olonsa tiloissa 
turvalliseksi ja tervetulleiksi. 
Työ sopii iän puolesta kaikille opiskelijasta eläkeläiseen. Rikosrekisteriote tarkistetaan ennen työsuhteen 
alkua. Palkka: 11 €/h 
Tiedustelut vapaa-aikasihteeriltä puh. 050 575 9121 ja vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen 
markus.malmelin@kustavi.fi 

Retki Kurjenrahkan kansallispuistoon 23.10.2021 

Lähtö Kustavista klo 10.00 ja paluun lähtö noin klo 17.00. Retki on avoin kaikille, mutta alle 18-vuotiaille 
huoltaja mukaan. Teemme retken yhdessä Taivassalon kanssa. Paikkoja rajoitetusti. Kurjenrahkassa vie-
tämme aikaa noin 4-5 tuntia riippuen reitin pituudesta ja säästä. Käveltävä matka n. 12-20 km. Pyrimme 
liikkumaan yhdessä ryhmässä, mutta halutessaan voi tehdä omanlaisensa kierroksen. Matkan varrella pi-
dämme juomataukoja ja ainakin yhden pidemmän tauon, jolloin on mahdollista syödä omia eväitä.       
Ilmoittautuneille laitetaan infoa ennen matkaa. Matka hinta 10 euroa sisältäen matkat ja ohjauksen kan-
sallispuistossa. 
Ilmoittautuminen nettilinkin kautta tai soittamalla keskustoimistoon puh. 02 842 6600 viimeistään 
4.10.2021 

Kohdetietoja Kurjenrahkan kansallispuistosta: https://www.luontoon.fi/kurjenrahka 

Aikuisten keilausmatkat Raision keilahalliin 
Päivät: 4.10., 1.11., 29.11. ja 13.12. Maksu 10 euroa/matka käteisellä bussissa. Sisältää matkan,  
keilauksen ja keilauskengät. Paikkoja rajoitettu määrä. 
Ilmoittautuminen keskustoimistoon puh. 02 842 6600 tai vapaa-aikasihteeri Markus Malmelinille 
viimeistään 27.9.2021. 

Uimahallikuljetukset Uudenkaupungin uimahalliin 
Päivät: 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 7.12. Hinta 20 €. Maksutiedot saa ilmoittautumisen yhteydessä.  

Sisältää kuljetuksen kaikille viidelle kerralle ja ohjatun vesijumpan.  Jokainen osallistuja ostaa itse kassalta 
tarvittavan määrän uimalippuja. Aikaisemmin lunastetut liput käyvät edelleen. 

Vapaa-aikatoimella on jäljellä vielä lasten ja eläkeläisten lippuja, joita voi ostaa vapaa-aikasihteeriltä joko 
kunnanvirastolla tai 1. kerralla bussissa.Lähtö klo 17.00 nuorisotalon edestä. 

Alle 12-vuotiaille ja uimataidottomille huoltaja mukaan. 

Ilmoittautuminen nettilinkin kautta tai soittamalla keskustoimistoon puh. 02 842 6600                              
viimeistään 27.9.2021 

mailto:markus.malmelin@kustavi.fi
https://www.luontoon.fi/kurjenrahka


Senioritanssi jatkuu lokakuussa, tarkemmin seuraavassa ryhmäkirjeessä.  
Tiedustelut Maritta 040 744 5916.  

Kustavin Ahdon urheilukoulu alkaa keskiviikkona 6.10.2021 Urheilutalolla                      
seuraavin ryhmin:  
 
- 7-9 v. klo 16.00  
- 10 v. ja sitä vanhemmat klo 17.00 
Seuraavat kerrat: 20.10., 27.10., 3.11. jne. 
 
Osallistumismaksu syyskausi 5 € tai syys-kevätkausi 10 €.  
Lisätietoja tarvittaessa Anja 040 564 9965 tai Maritta 040 744 5916. 
 
Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan liikkumaan! 
Kustavin Ahto 

 
 Munax Oy hakee elintarviketyöntekijää vakituiseen työsuhteeseen 
 
 
Olemme avanneet uuden huippumodernin tuotantolaitoksen Kustaviin, jonne haemme 
nyt elintarviketyöntekijää tuotantotiimiin. Tuotteiden valmistus tapahtuu alan laaduk-
kaimmilla ja nykyaikaisimmilla laitteilla tuotantokäyttöön uudistetuissa toimitiloissa! 
 

Haemme Kustavin tuotantolaitokseen elintarviketyöntekijää vakituiseen työsuhteeseen. Meillä pääset  
näkemään kananmunavalmistuksen koko ketjun ja olet aitiopaikalla seuraamassa mihin kananmuna-
tuotteemme vielä kehittyvät. 
 
Elintarviketyöntekijänä työtehtäväsi: 
monipuoliset elintarviketeollisuuden valmistus- ja pakkaustehtävät, tuotantokoneiden käyttö ja tarkkailu, 
näytteiden otto sekä muut elintarvikkeiden valmistukseen liittyvät tehtävät. 
Työtehtäviin sisältyy lisäksi vaihtelevasti tuotannon työtehtäviä, ja pääsetkin näkemään monipuolisesti 
koko tuotantolaitoksen toimintaympäristön varsinaisten tuotannon työtehtävien lisäksi. 
 
Työaika tehtävässä on 37,5 h/vko ja työtä tehdään katkeavassa 2-vuorossa (aamuvuoro ja iltavuoro). 
 
Lisätietoja tehtävästä:  Lisätietoja puhelimitse arkisin klo 12.00-16.00. Kustavin yksikönpäällikkö Jussi   
Varpula, puh. 050 4119 495 tai tuotantojohtaja Petri Varjonen, puh. 040 7478 567. 
 
Hakemukset: Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@munax.fi. Merkitse viitteeksi 
”Elintarviketyöntekijä Kustavi” 
 
Katso lisää munax.fi/yritys/avoimet-tyopaikat  

Vakka-Suomen kansalaisopisto         KUSTAVIN OSASTO   
          
Opiston syyskauden toiminta on käynnistymässä viikolla 37.   

Kursseille kannattaa ilmoittautua ajoissa, näin varmistetaan 
että ne voidaan käynnistää riittävällä osallistujamäärällä. 

Kustavin kylät perinnepiiri pe 17.9. klo 13-15, mukaan  
mahtuu vielä uusiakin osallistujia. 

Retkeilykurssi la 25.9 & su 26.9., klo 12-16., aloitus kunnantalon pihalta. Kurssilla 
hankittuja taitoja voi testata vapaa-aikatoimen järjestämällä retkellä 
Kurjenrahkan kansallispuistoon 23.10. Retkestä tarkemmin myöhemmin. 

Huom.! Tänä syksynä opiston paperisessa ohjelmalehdessä koko toiminta-alueen 
Luennot löytyvät sivuilta 4 ja 5. KyläKonttorissa on Saariston elämää –luento       
ti 26.10. klo 15.45-18.00. 
Luennolla käydään läpi saaristoon liittyvää arkistoaineistoa Juha Vuorelan johdolla. 

Myös Etäopetus tarjoaa sekä luentoja että verkkokursseja, joihin kuka tahansa voi osallistua. Tarjonnan 
löydät ohjelman sivuilta 36-38. Kannattaa tutustua.   

Antoisaa syyskautta kaikille! 

Osastonjohtaja Anna-Maija Lagerström, p. 040 353 3845,    
s-posti anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi 
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