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              ”Julkinen tiedote” 

 

Voimaa Vanhuuteen – tapahtuma järjestetään ennakkotiedoista poiketen vasta 10.5.2022 klo 13-15. 

Tapahtumapaikkoina toimivat Suvitori, toimintapuisto ja Kivimaan laavu. Tarkemmat tiedot huhtikuun 

kuntatiedotteessa. 

Saimme nuorten kesätyöhakemuksia 17 kpl. Kiitos aktiivisuudesta. Tarjoamme kaikille kustavilaisille 

hakijoille vähintään kolmen viikon mittaisen kesätyöjakson. 

Keväiset Saaristolaismarkkinat Suvitorilla 16.4.2022 klo 10-14 
 

 •     Myynnissä mm. leivonnaisia, käsitöitä, hilloja ja kala- ja lihatuotteita. 

 •     Eläkeliiton Kustavin yhdistys myy muurinpohjalettuja ja kahvia. 

 •     Musiikki-duo Aatos & Marja-Leena viihdyttävät markkinavieraita klo 11.30 alkaen. Illalla on         

         pidempi esitys Tuulentuvalla. 

 

Lisätiedot ja paikkavaraukset: markus.malmelin@kustavi.fi / 050 575 9121 

Puutiaisaivokuumerokotukset (TBE) Kustavissa 2022 

TBE -rokote antaa suojaa punkkien eli puutiaisten levittämää puutiaisaivotulehdusta (tick-borne en-

cephalitis, TBE) vastaan, tautia kutsutaan myös puutiaisaivokuumeeksi.  THL:n maksuttomaan rokotus-

ohjelman 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. Aiemmin rokottamaton henkilö saa kolme maksutonta rokoteannosta. Myös 

henkilö, jonka perusrokotussarja on kesken, saa täydennysrokotukset ilmaiseksi osana rokotusohjelmaa. 

Sekä vakituiset asukkaat että muut maksuttomaan rokotukseen oikeutetut saavat rokotuksensa vain    

Kustavin terveysasemalla tai Taivassalon terveysasemalta. Perussarjan rokotukset varataan sähköisesti 

osoitteesta https://ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi/    

 

Kustavilaiset saavat vuonna 2022 kolmen annoksen rokotussarjan jälkeisen tehosterokotuksen maksutto-

masti Saaristolääkäreiden punkkibussista riippumatta siitä kuinka mones tehosterokote on kyseessä

(sos.ltk päätös §18 10.2.2022).  

Punkkibussi Salen pihalla tiistaina 22.3. klo 14 - 16.30 ja tiistaina 12.4 klo 14 - 16.30. 
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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. 

KULTTUURI- JA MUSEOTOIMI 

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

AMADEUS 
TURUN KAUPUNGINTEATTERISSA  

lauantaina 7.5.2022                                                             
Amadeus on yksi esitetyimmistä nykyajan klassikkonäytelmistä. Se on Peter Shafferin fiktiivinen tarina 
historiallisten henkilöiden koko 1780-luvun ajan jatkuneesta kilvoittelusta ja kuumeisesta halusta luoda 
toinen toistaan ikiaikaisempia sävellyksiä. Suuren taiteilijaelämäkerran kuningasrooleissa Salierina katke-
roituu Santtu Karvonen ja Mozartina lapsekasta elämäniloa pursuaa Miro Lopperi.  Näytelmän on ohjan-
nut Tuomas Parkkinen. 

Bussi Kustavin kunnanviraston edestä lähtee klo 12.30. 

Esitys alkaa klo 14. 

Liput 44 €  

Bussikuljetus Kustavista Turkuun ja takaisin 5 €. 

Ilmoittautuminen 30.3.2022 mennessä puhelimitse 044 742 6630, Kustavin kirjastoon tai linkistä    
https://link.webropol.com/ep/amadeus2022 

 

Maksutiedot lähetetään, kun matkan toteutuminen varmistuu. 

Matka järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 15. 

Novellikoukku kirjastossa ma 28.3. klo 18. Kuunneltavina on eteläamerikkalaisia novelleja. Tervetuloa 
mukaan, käsityön kanssa tai ilman! Kahvitarjoilu. 

 

Duo Aatos & Marja-Leena esiintyy Suvitorin 
avajaisissa la 16.4. klo 11.30 sekä Tuulentuvalla 
klo 18. 

 

Aatoksen & Marja-Leenan musiikissa kuuluu vivahteita 
bluesista, rockista, popista sekä reggaesta. Lauluissa kä-
sitellään elämää omien kokemusten ja oivallusten kautta 
sekä otetaan kantaa nykypäivään. 

 

Molempiin konsertteihin on vapaa pääsy! 
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VAPAA-AIKATOIMI 
Hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin    puh. 050 575 9121 

markus.malmelin@kustavi.fi      Facebook: @mmalmelin 

Uimahallimatkat Uuteenkaupunkiin  
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 käyntien mukaisesti laskuttamalla. 

Jos haluat vielä mukaan, ilmoittaudu soittamalla keskustoimistoon 02 842 6600 tai sähköpostilla            
markus.malmelin@kustavi.fi 

Syksyn 2021 uimareiden ei tarvitse ilmoittaa muutoin kuin jos ei aio osallistua keväällä uintimatkoihin. 
 
Keilailumatkat Raisioon 
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, ilmoittaudu soittamalla keskustoimistoon 02 842 6600 tai sähköpostilla           
markus.malmelin@kustavi.fi 

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

Koronarajoitusten vuoksi sekä uimahalli– että keilailumatkat voivat peruuntua nopeallakin aika-
taululla. Seuraa ajantasaista tiedotusta facebook– ja verkkosivuilta. 

Parkour-tunnit urheilutalolla 
26.3.2022 

Klo 15.00-16.30 6-9-vuotiaat 

Klo 16.30-18.00 10-13-vuotiaat 

Ohjaajana toimii Parkour-akatemian ohjaaja. 

Hinta kahdelta kerralta 10 €. 

Saaristo liikkuu 2022 - tulokset 
 
1. Kustavi 1,27km/asukas 
2. Kemiönsaari 0,68km/asukas 
3. Taivassalo 0,63km/asukas 
4. Naantalin saaristo-osat 0,34km/asukas 
5. Masku 0,26km/asukas 
Hienosti taas Kustavi liikuttiin voittoon, vaikka säät eivät juurikaan suosineet ulkoliikuntaa. 
Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. 

Liikuntasalivuoroja voi varata netin kautta 

Liikuntasalista voi varata yksittäisiä liikuntavuoroja perheille, ryhmille ja yksittäisille henkilöille sähköisen 
kalenterin kautta. Käyttö on kustavilaisille maksutonta. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Muutoksen myö-
tä yksityishenkilöiden viikottaiset vakiovuorot on poistettu. 
Ensi viikolla on talviloma, joten vuoroja on tarjolla myös arkisin päivällä. 
Hyviä liikuntahetkiä. 
Varauskalenteriin pääset täältä: https://vello.fi/kustavin-kunta/ 
Liikuntasalin tiloihin ja välineisiin voit tutustua täältä: https://kustavi.fi/kultt…/liikunta-ja-ulkoilu/
liikuntatilat/ 
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Kalastusleiri lapsille huhtikuussa leirimajalla 

Kalastusleiri on tarkoitettu kustavilaisille 8-13-vuotiaille lapsille. Leiri järjestetään Kustavin kunnan leiri-
majalla yhteistyössä Kustavin Urheilukalastajien ja kalastusoppaiden kanssa. Paikkoja on yhteensä 12.   

Leiri alkaa 23.4.2022 klo 9.00 leirimajalla ja päättyy 24.4. klo 15.00. Leirillä ollaan yötä, voi toki lähteä  
yöksi myös kotiin. 

Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma ilmoittautuminen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.4.2022. 

Leirimaksu on 20 euroa, ei sisaralennuksia.  Leirimaksu sisältää ohjelman, ruuat ja juomat. Lapset ovat 
vakuutettuja leirin ajan. 
 

Leirin ohjelmassa on kalastusta eri välineillä ja tietoa kalastuksesta sekä tietysti uintia ja saunomista. 
 

Ilmoittautumiset netin kautta: https://link.webropol.com/ep/kalastusleiri2022 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Lisätiedot hyvinvointikoordinaattorilta 

Nuorisotalolle haetaan valvojia 

Kustavin nuorisotalolle haetaan täysi-ikäisiä valvojia. Työpäivistä pystytään sopimaan joustavasti           
valvojien kesken. 

Nuorisotalon suunnitellut aukiolopäivät: tiistaisin klo 14-18 (alakoululaiset), torstaisin 12.30-17 
(alakoululaiset) ja lauantaisin klo 15-21 (yläkoulu→) 

Nuorisotalo on suljettu kesäkaudella. 

Tehtävänä on huolehtia nuokkarin järjestyksenpidosta, siten että nuoret tuntevat olonsa tiloissa            
turvalliseksi ja tervetulleiksi. Työntekijän oman kiinnostuksen pohjalta on mahdollista järjestää                
erilaisia teemapäiviä esim. leivontaa yms.  

Työ sopii iän puolesta kaikille opiskelijasta eläkeläisiin. Palkka 11 € / h. 
 

Tiedustelut hyvinvointikoordinaattorilta puh. 050 575 9121 ja vapaamuotoiset hakemukset              
osoitteeseen markus.malmelin@kustavi.fi 

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

Keltaisesta Puodista. 

KUSTAVI KALENTERI 2022 saatavissa Keltaisesta Puodista hintaan 5 € 

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

Kustavi.fi sivujen palveluhakemistoon voivat kustavilaiset yritykset ja yhdistykset käydä 
laittamassa omat tietonsa maksuttomasti. 

Saariston Tulet – laavutapahtuma leirimajalla 17.4.2022 klo 12-14 

• Tarjolla makkaraa ja mehua. 

Samalla voit tutustua leirimajan tiloihin sekä uuden asuinalueen tontteihin. 
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                   Kustavin yhdistyksen jäsenmatka 

 

 

Päiväretki Lehmirantaan Saloon perjantaina 1.4.2022 

Ohjelmassa Pelimannimusiikkia 

 

 
-   bussikuljetus Holmbergin bussilla 

-   talon esittely klo 13.30 

-   ruokailu seisovasta pöydästä klo 14.30 

-   ohjelmallinen iltapäivä klo 16 alkaen (Pelimannit) 

-   kahvi/tee ja sämpylä/pulla kahvila Amandassa 

-   lopuksi päivätanssit Pelimannien tahdissa noin klo 19.00 asti 

 

 

Lähtö Kustavista Suvitorilta (Kivimaantie 9) 1.4. klo 10.00, paluu noin klo 21.00 

Ilmoittautumiset: Kirsti puh. 040 5897 149 viim. 16.3. Matkan hinta 60 €. 

(Muistathan ilmoittaa myös mahdollisen erityisruokavalion) 

        

              Kustavin yhdistys 

 
 

Tarinatupa alkaa Kustavi-salissa 24.3 klo 12. 

 

Tarinatuvan tavoitteena on ryhmässä muistellen kerrata elettyä elämää, 

jakaa koettuja iloja ja suruja muiden kanssa sekä elvyttää arvokasta 

kertomisen perintöä. Lisäksi hauskaa ja vapaamielistä yhdessäoloa 

kahvittelun kera.  

Ensimmäisenä aiheena on lapsuus ja koulumuistoja. 

Vetäjinä Pirjo Ilkka ja Riitta Airola 



 

 

 

  Kesätöitä Spaunassa 

  Etsimme vielä muutamia kesätyöntekijöitä ravintolaamme seuraaviin tehtäviin: 

  ASIAKASPALVELIJAA 

  - työhön kuuluu kassa- ja baarityöskentelyä, tarjoilua ja välillä mahdollisesti myös avustamista 
  keittiö- ja siivoustöissä. 
 
  KOKKIA/VUOROPÄÄLLIKKÖÄ 

  - vastaamaan keittiön toiminnasta työvuoron aikana, osallistumaan ruokalistojen ja työvuoro -
  jen suunnitteluun sekä tavaratilauksiin. 

 

  Työt alkavat kesäkuussa ennen juhannusta, jatkuen elokuulle sopimuksen mukaan. 

  Tarjoamme kilpailukykyisen palkan sopimuksen mukaan ja mahdollisuuden majoitukseen. 

  Jos työ Spaunassa kiinnostaa, niin lähetä vapaamuotoinen hakemus CV:n kera osoitteeseen  
  spauna@spauna.fi tai soittele 044 241 0066 Minnalle. 

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA 

 

 

 

 

 

  Kesätöitä tarjolla 

  Haemme vauhdikkaaseen, iloiseen joukkoomme vahvistusta kesä-elokuun ajaksi.  

  Töitä on tarjolla kahvila/myymälässä sekä pizzanpaistossa. Halutessasi töitä riittää koko  

  kesäksi, tai osaksi kesäkautta. 

 

  Soittele tai laita sähköpostia, niin kerron lisää.  

               Pirjo 0400 199 757, vartsalanvanhakoulu@gmail.com  

Jos haluat ilmoittaa vapaista työpaikoista ota yhteyttä keskustoimistoon. 
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  Haemme Kustavin toimipisteeseemme TUOTEVALMISTAJAA KESÄTYÖHÖN 
 

  Työtehtäviin kuuluvat välipalatuotteidemme sekä keitettyjen ja kuorittujen kananmuna- 

  tuotteidemme tuotevalmistusprosessin ja pakkauksen valvonnan ja -ohjauksen tehtävät  

  sekä muut monipuoliset tuotannolliset tehtävät.  Huolehdit tarvittavien analyysinäytteiden  

  ottamisesta sekä laadunvalvonnasta.  
 

  Työ sopii sinulle, jos hahmotat helposti teknisiä prosesseja ja laitteiden toimintaa. Kannat  

  vastuuta omasta oppimisestasi ja uskallat rohkeasti ottaa vastuun omasta työstäsi.  
 

  Olemme iloisia, jos olet elintarviketekniikan, biotekniikan tai prosessitekniikan opiskelija,  

  sillä haluamme rakentaa alan opiskelijoille systemaattisesti urapolkuja kesätyöstä vakinaisiin  

  työsuhteisiin. Mahdollinen aikaisempi kokemus tuotteiden lämpökäsittelyprosesseista on  

  tässä  tehtävässä eduksi. Intohimosi kananmuna-alaan merkitsee eniten, joten muidenkaan  

  alojen opiskelijoiden tai ammattilaisten ei kannata jättää hakemustaan laittamatta.  
 

  Työ on kokoaikatyötä 37,5h/vko ja työtä tehdään kahdessa vuorossa, klo 6-14 ja klo 14-22.  

  Kesätyön aloitus ajoittuu viikoille 19-20 ja työskentely päättyy viikoilla 36-37. 
 

  Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstöpäällikkö Tiina Hildén, puh 040 535 9058. Lähetä  

  hakemuksesi osoitteeseen hakemukset@munax.fi viimeistään 14.3.2022 mennessä. 

 
 
  Katso lisää munax.fi/yritys/avoimet-tyopaikat  

 

 

 

 

 

  Kustavin Lootholman matkailualueelle haetaan työntekijöitä mökkisiivoukseen, huoltoon 
  ja ravintolaan. 

 

  Yhteydenotot Kimmo Laatta kimmo.laatta@lootholma.fi 050 574 1339 
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Kustavin Ahto tiedottaa 
Pyrimme järjestämään kevään kynnyksellä ohjaajakoulutuksen kaikille asiasta kiinnostuneille. Koulu-
tuksen tarkoituksena on saada uusia ohjaajia urheilukouluun ja muuhun Ahdon toimintaan.  

Jos olet asiasta kiinnostunut, niin ota yhteyttä seuran sihteeriin Maritta Jalonen puh. 040 744 5916 tai  
maritta.jalonen@juuvanni.fi. Ohjaaminen on hauskaa hyvässä seurassa.  

Tervetuloa mukaan! 

  

Nuoriso Leader-rahoitus on suunnattu nuorille aina 18 ikävuoteen 
asti, omien projektien toteuttamiselle - voi hakea jopa 500€!    
 
Kevään 2022 seuraava deadline on sunnuntaina 15.5.  

 

Nyt kannattaa hakea rahoitusta yhteisille ideoille! Lue li-
sää: www.sameboat.fi/nuoriso 

Tervetuloa iltaperhekahvilaan! 

Kevään aikana järjestetään kolme pop-up-perhekahvilaa Kustavi-salissa (Kivimaantie 20, OP:n talo)  

 • keskiviikko 16.3.2022 kello 17–19  

 • keskiviikko 13.4.2022 kello 17–19  

 • keskiviikko 25.5.2022 kello 17–19 
 

Perhekahvila on avoin kohtaamispaikka kaikille lapsiperheille. Toiminta on maksutonta, eikä vaadi ennak-
koilmoittautumista. Tarjolla keittoruokailu jokaisella kerralla. Luvassa ohjattua ohjelmaa, leikkiä, juttelua 
ja vapaata yhdessäoloa. Mukana MLL Varsinais-Suomen piirin perhetoiminnan ohjaaja Anne-Maija Heilä.  

Lämpimästi tervetuloa!  

Lisätiedot: anne-maija.heila@mll.fi 044 0770 892/Anne-Maija 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen 
Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. 
Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut se-
kä pelastuslaitos. 

Miksi uudistumme? 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. 

Väestömme ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän erilaisia palveluja. Myös syntyvyys on laskussa. Hy-
vinvointialueilla pyritään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin ja takaamaan kaikille yhdenvertainen pal-
velujen saatavuus. 

Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Mahdollisuus saada apua 
varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta pienestä vaivasta ei kasva suuri. 

Tavoitteena on, että pääset terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle seitsemän päivän sisällä hoi-
dontarpeen arvioinnista. 

Kun ongelmia päästään ratkomaan varhain, saat hoidon ajoissa, erikoissairaanhoidon tarve vähenee ja 
kustannukset pienenevät. 

Lähde: https://vshyvinvointialue.fi 

 Nuori Yrittäjä 
 
Luo oma kesätyösi Nuori Yrittäjän avulla! Nuori Yrittäjä tukee nuoria 
25 ikävuoteen saakka oman yrityksen perustamisessa Paraisilla, Ke-
miönsaarella tai Kustavissa. Nuoret yrittäjät voivat hakea jopa 1000 € 
oman yrityksen perustamiseen. 
 
Lue lisää ja täytä hakulomake osoitteessa www.sameboat.fi/nuoriso. 
Nuori Yrittäjä-rahoituksen hakudeadline on perjantaina 1.4., rahoi-
tuspäätös tulee kahden viikon sisällä deadlinesta.  
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