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                            ”Julkinen tiedote” 

 

Liukuesteiden jako yli 70‐vuo aille  

Kustavin kunta tarjoaa tänäkin talvena ilmaiseksi kenkien päälle pue avat liukuesteet yli 70‐vuo aille   

kustavilaisille jotka eivät ole esteitä vielä hakeneet. Liukuesteet voi käydä hakemassa maksu a              

Keltaisesta Puodista ma‐pe klo 9‐17. Esteet voi hakea myös läheisen puolesta mikäli liikkuminen on     

hankalaa. Lisä etoja sosiaalijohtaja Aino Hynninen p. 050 – 3388351. 

HUOMAA MUUTTUNUT PÄIVÄ! 
 

Yhdistysilta 9.3.2022 klo 18.00 kunnanvirastolla 

Paikalla Minna Boström I Samma Båt‐leaderryhmästä. Hän kertoo hankerahoituksista. 

Käymme myös läpi yhdistysten tulevia tapahtumia, jo a vältytään päällekkäisyyksiltä. 

Paikalle ovat tervetulleita kaikki yhdistystoiminnasta kiinnostuneet sekä kustavilaisten                              
yhdistysten jäsenet. 
 

Noudatamme anne uja koronaohjeistuksia.  

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

muu aville, muista markkinoida ak ivises  eri edotusvälineissä. 

KUSTAVI KALENTERI 2022 saatavissa Keltaisesta Puodista hintaan 5 € 

Kustavin viirejä, 50 x 400 cm (55 €) ja 50 x 500 cm (62 €), saatavissa kunnanvirastosta ja 

Keltaisesta Puodista. 

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 maksu omas . 



                                                                   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. 

KULTTUURI‐ JA MUSEOTOIMI 

Kirjastonhoitaja‐kul uurisihteeri Anna Leimola  044 742 6630        anna.leimola@kustavi.fi   

AMADEUS 
TURUN KAUPUNGINTEATTERISSA LA 19.2.2022 

 

Amadeus on yksi esitetyimmistä nykyajan klassik‐
konäytelmistä. Se on Peter Shafferin fik ivinen 
tarina historiallisten henkilöiden koko 1780‐luvun 
ajan jatkuneesta kilvoi elusta ja kuumeisesta ha‐
lusta luoda toinen toistaan ikiaikaisempia sävellyk‐
siä. Suuren taiteilijaelämäkerran kuningasrooleissa 
Salierina katkeroituu San u Karvonen ja Mozar ‐
na lapsekasta elämäniloa pursuaa Miro Lopperi. 
Näytelmän on ohjannut Tuomas Parkkinen. 

 

Bussi Kustavin kunnanviraston edestä lähtee klo 12.30. 

Esitys alkaa klo 14. 

 

Liput 43 / 39 / 24 € (perusl. / eläk. / lapsi, opiskelija, työtön) 

Bussikuljetus Kustavista Turkuun ja takaisin 5 €. 

 

Ilmoi autuminen 18.1. mennessä puhelimitse 044 742 6630, Kustavin kirjastoon tai linkistä         
h ps://link.webropol.com/ep/amadeus2022 

 

Maksu edot lähetetään, kun matkan toteutuminen varmistuu. 

Turun Kaupungintea erissa on käytössä koronapassi!  

Kuva: O o Ville Väätäinen & Marita Koivisto 

 

Novellikoukku kirjastossa ma 31.1. klo 18. Kevään novellikoukuissa teemana ovat eri maiden ja maan‐
osien novellit. Tammikuussa kuullaan italialaisia novelleja. Kahvitarjoilu. 

Tilaisuuden järjestämisessä huomioidaan mahdolliset rajoitukset. 

 

Ystävänpäivänä ma 14.2. kirjaston poistokirjat ja ‐lehdet ovat ilmaisia! Lisäksi päivän aikana voi palau aa 
myöhästyneet kirjat ilman sakkomaksuja. 



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

markus.malmelin@kustavi.fi           Facebook: @mmalmelin 

Saaristo liikkuu 22.1.2022 – 30.1.2022 

Saaristokun en väliseen ”haasteo eluun” voi o aa osaa liikkuen ulkona. Kaikki liikuntamuodot ovat sal‐
li uja, joissa voidaan mitata liiku ua matkaa. Kaikkien osallistujien viikon aikana kertyneet kilometrit jae‐
taan asukaslukujen mukaisessa suhteessa. 

Mitä enemmän päivi äin liikkuu, sitä enemmän kilometrejä kertyy ja ne lisäävät Kustavin kokonaiskilo‐
metrimäärää. 

Muista kirjata jokaisen kuntoilukerran kilometrit. 

Voit lähe ää koko viikon kilometrit samaan aikaan alla oleviin yhteys etoihin: 

markus.malmelin@kustavi.fi 

Soi amalla 050 575 9121 tai teks vies /whatsapp 050 575 9121 

Kirjeellä/lapulla kunnanvirasto, Keskus e 7, 23360 Kustavi. 

Tulokset lähete ävä viimeistään 31.1.2022. 

Pos laa kot eivät toimi enää kirjauspisteinä. 

Kuntoillaan Kustavi voi oon! Kaikkien osallistujien kesken arvotaan tavarapalkintoja.  

Uimahallimatkat Uuteenkaupunkiin  
31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. ja 11.4. 

Lähtö koulun pihalta klo 17.00 

Koko kevään matkojen hinta 30 € sisältäen myös vesijumpan. Ei sisällä pääsymaksua. 

Pääsymaksut joko itse maksaen kassalla tai jälkikäteen toteutuneiden käyn en mukaises  lasku amalla. 

Jos haluat vielä mukaan, ilmoi audu soi amalla keskustoimistoon 02 842 6600 tai sähköpos lla            
markus.malmelin@kustavi.fi 

Syksyn 2021 uimareiden ei tarvitse ilmoi aa muutoin kuin jos ei aio osallistua keväällä uin matkoihin. 

Uimahalli‐retki peru u 17.1.2022. Seuraa kunnan verkko‐ ja facebook‐sivuja seuraavien 
matkojen toteutumisen suhteen. 

 

Keilailumatkat Raisioon 
7.2., 7.3. ja 4.4. 

Lähtö koulun pihalta klo 17.15 

Yhden matkan hinta 10 € sisältäen matkat, ratamaksun ja kenkävuokran. Maksu kerätään käteisellä     
bussissa.  

Jos haluat vielä mukaan, ilmoi audu soi amalla keskustoimistoon 02 842 6600 tai sähköpos lla           
markus.malmelin@kustavi.fi 

Syksyn 2021 keilaajien ei tarvitse ilmoi aa muutoin kuin jos ei aio osallistua keväällä matkoihin. 
 

Koronarajoitusten vuoksi sekä uimahalli– e ä keilailumatkat voivat peruuntua nopeallakin aika‐
taululla. Seuraa ajantasaista edotusta facebook– ja verkkosivuilta. 

 

Noudatamme anne uja koronaohjeistuksia. Palvelutarjoajat vaa vat mahdollises  asiakkailta           
koronapassia, varauduthan tähän. 

 

Kuntosali on auki normaalin viikkokalenterin mukaises  pl. aikuisten ryhmäliikuntavuorot, jotka ovat 
kielle yjä. Seuraa mahdollisia muutoksia aukioloihin kustavi.fi‐sivuilta sekä kunnan facebook‐sivuilta. 



Kehonkoostumusmi ari käytössä kuntosalilla 

Kuntosalille on vuokra u vuodeksi kehonkoostumusmi ari. Lai eella mi aat helpos  ja turvallises  ke‐
hosi koostumuksen. Mi austulosten avulla pystyt seuraamaan fyysisen harjoi elun tuomia muutoksia 
sekä kiinni ämään huomiota oikeisiin osa‐alueisiin. Jos et ole käynyt kuntosalilla ja haluaisit käydä teke‐
mässä mi auksen, ole yhteydessä vapaa‐aikasihteeriin. Laite on kuntosalilla vapaassa käytössä. 

Kunnan liikuntaneuvonta tarkoite u juuri sinulle, jos kaipaat lisää liike ä arkeesi tai terveyden lasi edel‐
ly ää elintapojen muutosta. Palvelu on kuntalaisille maksutonta. Yleensä liikuntaneuvonnan tavoi eelli‐
nen prosessi kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen. Tavoi eena on, e ä kokonaisvaltainen hyvinvoin‐
si lisääntyy. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä vapaa‐aikasihteerin. 

Retki Himoksen laske elukeskukseen 5.2.2022 

Matkan hinta aikuiselta 15 euroa ja 5 euroa lapselta. Alle 18‐vuo aalle huoltaja mukaan. 

Jokainen vuokraa itse tarvi avat välineet ja ostaa hissiliput. Alueella mahdollisuus myös murtomaa‐
hiihtoon. Ks. himos.fi 

Viimeinen ilmoi autumispäivä 16.1.2022 

Ilmoitamme retken toteutumisesta 17.1.2022, jonka jälkeen suosi elemme välineiden ja lippujen       
ostamista ennakkoon. 

Ilmoi autumiset oheisen ne linkin kau a (linkki löytyy myös kunnan ne sivuilta) tai soi amalla     
keskustoimistoon 02 842 6600 

h ps://link.webropol.com/ep/himos2022 

 

Retki tehdään yhteistyössä Taivassalon vapaa‐aikatoimen kanssa. Paikkoja rajoitetus . 

Lähtö Kustavista klo 8.00, Taivassalosta klo 8.20 

Matka‐aika n. 5 tun a yhdellä tauolla. 

Paluumatkalle lähdemme klo 18.00 

Saariston tulet–laavutapahtuma Laukkarin laavulla 30.1.2022 klo 12—14. 

Tarjolla mehua ja makkaraa. 

Noudatamme anne uja koronaohjeistuksia.  

Vuoden 2021 kuntokampanjassa saimme paljon hienoja suorituksia.  

Vuoden mi aan eniten liikkui Eila Rautanen 2502 km.  

Arvoimme osallistujien kesken palkintoja. Voi ajille ilmoite u henkilökohtaises . Merkkaa vuoden 2022 
aikana liikkumasi kilometrit ylös, niin osallistut tänäkin vuonna kampanjaan. Muista myös tammikuun lo‐
pun Saaristo Liikkuu‐haastekampanja. 

Parkour‐tunnit urheilutalolla 
19.2.2022 

Klo 15.00‐16.30 6‐9‐vuo aat 

Klo 16.30‐18.00 10‐13‐vuo aat 
 

26.3.2022 

Klo 15.00‐16.30 6‐9‐vuo aat 

Klo 16.30‐18.00 10‐13‐vuo aat 

Ohjaajana toimii Parkour‐akatemian ohjaaja. 

Hinta kahdelta kerralta 10 € 

Ilmoi autumiset ja lisä edot: markus.malmelin@kustavi.fi / 0505759121 


