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                            ”Julkinen tiedote” 

 

Onko sinulla vuokra avaa asuin laa? Vapaista asunnoista pulaa kuntaan/kunnassa  

muu aville, muista markkinoida ak ivises  eri edotusvälineissä. 

Vakka-Suomen kansalaisopisto         KUSTAVIN OSASTO   

                        ”Elämä opettaa vain niitä, jotka sitä opiskelevat”. 

Vielä ehdit mukaan syyslukukauden kursseille: 

Saariston elämää –luento ti 26.10. klo 15.45-18.00 KyläKonttorissa. 
Luennolla käydään läpi saaristoon liittyvää arkistoaineistoa Juha Vuorelan johdolla. 

Espanjaa matkailijoille alkaa pe 29.10., opettajana FM Minna Aaltonen. 
Kokoontumiset kolmena viikonloppuna: pe klo 17.30-20.00 ja la klo 
10.00-12.30. seuraavasti: 29.10.& 30.10., 12.11.&13.11. sekä 12.11. 
&13.11. Ilmoittautuminen 22.10. mennessä. 

Älypuhelimen ja tabletin kertauskurssi pe 5.11. klo 12.00-15.00,  
opettajana Eero Ollikainen. Ilm. 29.10. mennessä. 

Taidetta mehiläisvahatekniikalla la 13.11. klo 11.00-16.00, Pirjo  
Ilkka opastaa. Ilmoittautuminen 4.11. mennessä. 

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

Palvelukeskuksessa on mahdollisuus lounastaa maanantaista 18.10. alkaen klo 11.00‐12.30. 

Ruokalistan ja lisä etoja löydät kunnan verkkosivuilta.  

Suvitorin kehi ämiskokous maanantaina 18.10.2021 klo 17.00 nuorisotalolla. 
Keskustellaan torialueen kehi ämisestä ja joulumarkkinoista. 
Kahvitarjoilu 

Tervetuloa! 

Senioritanssi alkaa to 28.10.2021 klo 15 urheilutalolla.  
Tiedustelut Mari a 040 744 5916.  

 
Urheilukoulu jatkuu ke 20.10. urheilutalolla klo 16, 7‐9 v. ja klo 17, 10 v. ja vanh. 
 
Tervetuloa mukaan liikkumaan! 
Kustavin Ahto 



                                                                   KIRJASTO 
Kirjasto on avoinna ma 15‐18, ke 15‐18, to 10‐16, pe 12‐18 
 

Osoite: Kustavin kirjasto, Keskus e 7, 23360 Kustavi (kunnantalon alakerta) 

Lainoja voi uusia osoi eessa www.vaskikirjastot.fi, 

puhelimitse 044 742 6630 tai sähköpos tse kirjasto@kustavi.fi 

Lainat voi palau aa mihin tahansa Vaski‐kirjastoon. 

facebook: @kirjastokustavi 
 

Saaristo‐oopperan Koria tä  Turun kaupungin tea erissa pe 17.12.  

Saaristo‐oopperan monologi Koria tä  sijoi uu 1960‐luvun lopun jouluviikolle eteläpohjalaiseen taloon. 
Päähenkilö on hitaas  dementoituva vanha emäntä, joka on eriste y muusta perheestä ja sulje u omaan 
kamariinsa. Hän ei ymmärrä, miksi on tullut suljetuksi oven taakse. 

Oopperan aikana päähenkilö muistelee oman elämänsä tapahtumia ja elää sen käännekoh a uudelleen. 
Tässä päivässä kiinni häntä pitää enää naapuritalon nuori ty ö, jolle päähenkilö etsii laa koistaan omien 
lastensa vanhoja kiiltokuvia ja silkkinauhoja ja joka sen vuoksi kutsuu häntä koriaksi tädiksi. Oopperan lib‐
reton on kirjoi anut Tommi Kinnunen. Koriana tä nä 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 näy ämöllä ja kestää noin tunnin. Ei väliaikaa. 

Ilmoi autuminen 15.11. mennessä sähköpos tse anna.leimola@kustavi.fi, puhelimitse 044 742 6630 tai 
Kustavin kirjastoon. 

Novellikoukku kirjastossa maanantaina 25.10. klo 18‐19. Kahvitarjoilu. 

Kirjaston näy elyssä lokakuun ajan valokuvaaja Meeri Koutaniemen kuvia 
Nigerin Tabareybareyn pakolaisleiriltä, missä hän tapasi kuusi Malin levo o‐
muuksia paennu a ty öä. Kaukana kotoa ‐näy ely kertoo näistä tytöistä ja 
näy ää heidän arkensa monet puolet. Näy ely on osa Planin työtä, joka pa‐
rantaa ty öjen koulutusta ja suojelua.  

KULTTUURI‐ JA MUSEOTOIMI 

Kirjastonhoitaja‐kul uurisihteeri Anna Leimola  044 742 6630         

anna.leimola@kustavi.fi      

Kustavi.fi sivujen tapahtumakalenteriin voivat yhdistykset ja yritykset käydä lai amassa edossa      
olevia tapahtumia.  

Kustavi.fi sivujen palveluhakemistoon voivat kustavilaiset yritykset ja yhdistykset käydä lai amassa 
omat etonsa. 



VAPAA‐AIKATOIMI 
Vapaa‐aikasihteeri Markus Malmelin        puh. 050 575 9121 

markus.malmelin@kustavi.fi           Facebook: @mmalmelin 

Klipunkarin sauna– ja pukuhuone lat 
 
Klipunkarin saunat lämpenevät lokakuun loppuun as  maanantaisin ja torstaisin klo 17‐21,  istaisin   

klo 7‐10 ja lauantaisin klo 15‐18.  

Pidämme lokakuun lopusta alkaen vain pukuhuoneita auki ja lämmite yinä jäiden tuloon saakka. 

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

 

Nuorisotalolle haetaan valvojaa 

Kustavin nuorisotalolle haetaan täysi‐ikäistä valvojaa syyskuun alusta toukokuun loppuun. Työpäivät  is‐
taisin ja torstaisin klo 14‐18.  

Tehtävänä on huoleh a nuokkarin järjestyksenpidosta, siten e ä alakoululaiset tuntevat olonsa  loissa 
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 osoi eeseen 

markus.malmelin@kustavi.fi 

 

Vaihtoehtoinen perjantai 5.11.2021.  

Lähtö Kustavista nuokkarin pihalta klo 14.45 ja yhtenäiskoulun pihalla pysähdymme klo 15.05. 

Ohjelmassa ensin Caribia‐kylpylä, aikaa siellä käytetään reilu pari tun a. Tämän jälkeen käymme           
syömässä Skanssin rax‐ravintolassa. 

Raision keilahallista on vara u radat klo 20‐21. Kustavissa olemme noin klo 22.00. 

Matkan hinta 25 euroa, jonka voi maksaa matkan varmistuessa kunnan  lille.  

Tilinumero FI 94 5491 7820 0100 07 viiteteks  Perjantai  

 

Matka tarkoite u 4‐9‐luokkalaisille kustavilaisille nuorille. 

Viimeinen ilmoi autumispäivä 22.10.2021. 

Ilmoi autumiset linkin kau a tai keskustoimistoon 02 842 6600 

h ps://link.webropol.com/ep/perjantai2021 

Syyskauden 2021 keilausmatkat Raisioon: 1.11., 29.11. ja 13.12. 

Syyskauden 2021 uin reissut Ukiin: 25.10., 8.11., 22.11. ja 7.12. 
 

Ole yhteydessä vapaa‐aikasihteerin, jos haluat vielä mukaan. 

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




