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

              ”Julkinen tiedote” 

 

Keväiset Saaristolaismarkkinat Suvitorilla 16.4.2022 klo 10-14 

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

        oliiviöljyjä, juureksia...   

 •     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 

Unelmien liikuntapäivä / Voimaa Vanhuuteen – tapahtuma 10.5.2022 klo 13–15 

Erityisesti ikäihmisille suunnattu Iloisen Yhdessäolon ja Liikunnan tapahtuma Suvitorilla sekä toiminta-
puistossa ja Kivimaan laavulla. 

Eläkeliiton Kustavin yhdistys paistaa muurinpohjalettuja Suvitorilla ja Kivimaan laavulla Kustavin Lions 
Club grillaa makkaroita kaikille halukkaille. Lettuja ja makkaroita tarjolla rajoitettu määrä. 

Suvitorilla on mm. seuraavat esittelypisteet: 
      •   SPR ja VPK esittelevät kodin turvallisuutta edistäviä asioita 
      •   Taivassalon Apteekki 
      •   Eläkeliitto 
      •   Pankki 
      •   Ravinto-info / maistiaiset 

Musiikkia 

Toimintapuistossa voi ohjatusti tutustua liikuntapisteisiin ja mahdollisuus osallistua erilaisiin toiminta-
kykytesteihin. 

Järjestäjä: Voimaa Vanhuuteen yhteistyöryhmä 

Tiedustelut: Markus Malmelin / 0505759121 

Tapahtumia ikäihmisille 

Kaikki yli 70-vuotiaat kustavilaiset ovat saaneet postitse kutsun Kesäiltamiin 6/7.6.2022, muistathan il-

moittautua tapahtumaan 20.4. mennessä kunnan keskukseen p. (02) 842 6600 tai kustavi@kustavi.fi 

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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                                                                   KIRJASTO 

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

KIRJASTO ON SULJETTU PÄÄSIÄISENÄ 15.-18.4.2022 

 

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. 
 

 

Duo Aatos & Marja-Leena esiintyy Suvitorin 

saaristolaismarkkinoilla 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! 

ATK-tuki kirjastossa to 21.4. klo 12-14 

Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä? Ota oma laite mukaan ja tule                

kysymään, niin mietitään yhdessä ratkaisua ongelmaan! Neuvomme arkisiin tietotekniikkaongelmiin        

ja tietokoneen peruskäyttöön liittyvissä asioissa. 

Novellikoukku kirjastossa ma 25.4. klo 18 

Kuunneltavana on afrikkalaisia novelleja. Tervetuloa mukaan, käsityön kanssa tai ilman!  

Kahvitarjoilu.  

 
Kansallinen veteraanipäivä ke 27.4. 

Kukkien lasku Tuulentuvan veteraanikivelle  

klo 13.30. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIELENSÄPAHOITTAJA MUSSIKAALI 

Samppalinnan kesäteatterissa to 16.6.2022 

                                                          

Bussi Kustavin kunnanviraston edestä lähtee klo 16.30. 

Esitys alkaa klo 18. 

 

Liput 37 €, sisältää bussikuljetuksen Kustavista Turkuun ja takaisin. 

Pulla ja kahvi väliajalla 7 €.  

 

Vartsalan kylätoimikunta tarjoaa pullan ja kahvin vartsalalaisille. 

 

Ilmoittautuminen 16.5.2022 mennessä puhelimitse 044 742 6630, sähköpostitse                                       
anna.leimola@kustavi.fi tai Kustavin kirjastoon. 

 

Maksutiedot lähetetään, kun matkan toteutuminen varmistuu. 

KULTTUURI- JA MUSEOTOIMI 

 

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola 044 742 6630 

anna.leimola@kustavi.fi    
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VAPAA-AIKATOIMI 
Hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin    puh. 050 575 9121 

markus.malmelin@kustavi.fi      Facebook: @mmalmelin 

Kevään viimeinen uimahallimatka Uuteenkaupunkiin 25.4.2022 
Lähtö koulun pihalta klo 17.00. 

Aikaisemmin ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän. 

Jos haluat lähteä vielä mukaan viimeiselle kerralle, ota yhteyttä hyvinvointikoordinaattoriin. 

Yhden matkan hinta 8 €/hlö sisältäen matkat, sisäänpääsyn ja vesijumpan.  

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.  
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/ 

Klipunkarin sauna lämpenee maanantaisin ja torstaisin klo 17-21 sekä keskiviikkoisin   
klo 7-10 (alkaen 11.4.2022). 

Pukuhuonetilat ovat avoinna joka päivä klo 6-21. 

Huomioithan että ovissa on sähkölukot, jotka sulkeutuvat klo 21.30. 

Haastepyöräily -kampanja 1.5.-26.6.2022 
  
Perinteinen Haastepyöräily -kampanja haastaa lounaissuomalaiset pyöräilemään. Lounaissuomesta      
löytyy paljon pyöräteitä harrastepyöräilyyn, sekä luonto ja monipuoliset maastot antavat mahtavat puit-
teet maasto- ja retkipyöräilyyn! Kampanjan tavoitteena on kannustaa kaiken ikäisiä ja kuntoisia kuntalai-
sia pyöräilemään oman kunnan alueella, sekä samalla kisailla omassa sarjassa muita kuntia vastaan. 

Kampanjalla on käytössä mobiilisovellus, joka kerää ja tallentaa henkilön omat pyöräilyt, sekä lähettää   
ne suoraan kampanjan pääsivujen kuntarankingiin, josta näkee reaaliaikaiset pyöräilymäärät kunnittain.  

Mobiilisovelluksen tavoitteena on helpottaa kirjausten tekemistä sekä haastaa kaiken ikäisiä ja tasoisia 
pyöräilijöitä kampanjaan mukaan. Mobiilin voi ladata ilmaiseksi sovelluskaupasta. Haastepyöräilykuvake 
tallentuu automaattisesti älylaitteen näyttöön, jonka kautta saa helposti ja nopeasti tehtyä omat kirjauk-
set. Jos latasit sovelluksen jo viime vuonna, ei ole tarvetta ladata uudelleen. 

Mobiili- ja nettikirjausohjeet ja linkit löytyvät alla olevasta osoitteesta: 

www.liiku.fi/haastepyoraily 
 
Tuloksia voi lähettää myös osoitteeseen markus.malmelin@kustavi.fi tai viestillä puhelinnumeroon       
050 575 9121. Postilaatikot eivät ole enää käytössä. 
Tuloksia voi kerätä yhteen tai joka kerran jälkeen palauttaa jotakin edellä mainittua kanavaa käyttäen. 
Ilmoita pyöräillyt kilometrit ja oma nimesi. Merkattavan matkan voi suorittaa polkupyörällä, sähkö-
pyörällä, tandempyörällä tai kickbikella. 

Myös kunnan oma kuntokampanja on käynnissä ja haastepyöräilyn tulokset huomioidaan myös siinä.   
Arvomme haastepyöräilyn osallistujien kesken Kustavi- ja haastepyöräilyaiheisia palkintoja. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvello.fi%2Fkustavin-kunta%2F%3Ffbclid%3DIwAR12l_XpBnWD1eDZ7cb7mD5E62taLzV1VAKF0PHMaD64GLGLd08UF9a5eDQ&h=AT2XVvaGd4vrRdA7v55Zgb9dFZAC1e0XpfZP2tyDXJ7dMqOo-al5T1tv866Pd_nA5oZgkyMaeCNnyjIhxe4ZuDLWiK4KOUCUXCcUCaSw9NFTPN
https://kustavi.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntatilat/?fbclid=IwAR1PqlA4G_TY1Mc9fkU1vFVEG88DFkYPTBV9R9_ATTTwP38Jn_SDZwHzulU
https://kustavi.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntatilat/?fbclid=IwAR1PqlA4G_TY1Mc9fkU1vFVEG88DFkYPTBV9R9_ATTTwP38Jn_SDZwHzulU
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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. 

Palvelukeskuksen lounas 

Palvelukeskuksella (Jaalakuja 5) tarjotaan lounas arkisin klo 11.00–12.30. Lounaan hinta on 8,00 €.       

Lounaslista löytyy kunnan nettisivuilta ja palvelukeskuksen ovelta. Lisätietoja palvelukeskuksen           

keittiöstä puh. 044 742 6633. 

Tervetuloa iltaperhekahvilaan! 
 
Kevään aikana järjestetään vielä kaksi pop-up-perhekahvilaa Kustavi-salissa (Kivimaantie 20, OP:n talo)  
      •  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 

Hyvinvointiluento 11.5. klo 16-17 palvelukeskuksella Lihavuuden ja diabeteksen            
ennaltaehkäisystä 

Turun kaupunki tarjoaa yhteistyössä Arkeen Voimaa -tiimin kanssa keväällä 2022 maksuttomia verkko-

luentoja useista hyvinvoinnin teemoista. Luennot on suunnattu erityisesti yli 65-vuotiaille ja niihin         

voivat osallistua myös kustavilaiset. Tervetuloa seuraamaan verkkoluentoa Lihavuuden ja diabeteksen 

ennaltaehkäisystä (Susanna Aspholm, erikoislääkäri) keskiviikkona 11.5. klo 16-17 palvelukeskukselle 

(Jaalakuja 2).  

Kahvitarjoilu. 

 Kotiseuturetki la 14.5. 
 
Kustavin Matkailuyhdistys järjestää kotiseuturetken uusille kustavilaisille ja jos tilaa autossa on,           

myös muille asiasta kiinnostuneille. Hinta 10 €/hlö. Ennakkoilmoittautuminen ja lisätiedot                        

puh. 040 7445916/Jalonen. 
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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 

Kiireelliset ilmoitukset kiinteistönhoidon päivystysnumeroon 

Kiireettömiä epäkohtailmoituksia voi lähettää kunnan nettisivujen kautta https://kustavi.fi/asuminen-ja-
ymparisto/asuminen/ tai 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.  

Mikäli teet kiinteistöveroilmoitukseen 2.5.2022 mennessä korjausta, ilmoitat uutta rakennusta tai   
korjaat vanhoja tietoja ja tarvitset PRT-rakennustunnuksen ilmoittamiseen, ota yhteyttä niin selvitän 
sen sinulle.  

Tekninen toimi tiedottaa 

Remeo Oy on laskuttamassa vuoden 2022 jätehuoltomaksut huhtikuun aikana seuraavasti: 

Vakituisesti asutut kiinteistöt    215 €/vuosi  
Yhden hengen vakituiset kiinteistöt      110 €/vuosi  
Vapaa-ajan asunnot                             130 €/vuosi 

Mikäli teillä on korjattavaa tiedoissanne, voitte lähettää sähköpostia osoitteella  

jatehuolto@kustavi.fi tai puh. 044 706 2023  
 
Asumiskelvottomien rakennusten osalta voi kirjallisesti hakea vapautusta jätemaksusta                            
eräpäivään mennessä:  Kustavin Rakennuslautakunta, Keskustie 7, 23360 Kustavi tai                                 
sähköpostiin jatehuolto@kustavi.fi 

Ohjeistus uusien tiennimien hakemisesta 

Tekninen toimi saa aina silloin tällöin yhteydenottoja uusien tiennimien saamisesta käyttöön, joten       
ohjeistuksena kaikille: 

Vaatimuksena on, että uuden tien piiriin kuuluu vähintään kolme kiinteistöä. 

Kiinteistöjen omistajat sopivat keskenään ehdotuksestaan tien nimeksi ja lähettävät yhteisen vapaa-
muotoisen hakemuksen osoitteella: 

Kustavin kunta 

Rakennuslautakunta 

Keskustie 7, 23360 Kustavi 

https://webropol.com/ep/ilmoita
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Tule nappaamaan mukaasi ämpärillinen 
kunnan ja yhdistyksemme infoa! 

      (200:lle ensimmäiselle) 

Eläkeliiton Kustavin yhdistys ry 

mukana Saaristolaismarkkinoilla Suvitorilla 

16.4.2022 klo 10–14 

Myynnissä lettuja, kahvia ja grillimakkaraa! 

 

Eläkeliiton Kustavin yhdistys ry 

Tarinatupa Kustavi-salissa torstaina 21.4 klo 12. 

Aiheena on kotieläimet. 

Tervetuloa!  

 



 

Vielä tulossa: 

LUENTO Talonpoikaispurjehduksesta ja perinneveneistä to 21.4. klo 18-20.15,                   

ennakkoilmoittautuminen www.vakkaopisto.fi/Ilmoittautuminen tai p. 040 353 3845. 

Tietoturva on tullut entistäkin tärkeämmäksi, kurssilla käydään läpi niihin liittyviä asioita. 

TIETOKONEEN JA ÄLYLAITTEIDEN YLLÄPITOTOIMET TUTUIKSI 

pe 22.4. klo 13-15, ilm. 19.4.mennessä! 

YÖN YLI-RETKI Kurjenrahkan kansallispuistoon 7.5.-8.5., tarkemmat tiedot ilmoittautumisen 

(20.4. mennessä) yhteydessä www.vakkaopisto.fi/Ilmoitautuminen.  

HUOM.! Ennakkotieto: Opisto järjestää lukuvuonna 2022-23 yhteistyössä Matkailuyhdistyksen 

kanssa Opaskurssin. Kurssi sisältää sekä teoriaa (paikallishistoriaa), käytäntöä (esiintymis-

taitoa) että omatoimista opiskelua, yht. n. 200 tuntia (60 op.). Koulutus alkaa syyslukukaudella 

päättyen keväällä annettavaan aktiivisuusnäytteeseen. Kurssi sopii sinulle, joka olet kiinnostunut 

matkailualasta ja haluat toimia erilaisten vierailijaryhmien oppaana. Lisätietoa puh. 040 3533845 

tai Matkailuyhdistyksen sihteeri Maritta Jalonen. puh. 040 7445916. 

Ensi lukuvuoden opetusohjelma on parhaillaan tekeillä. Jos sinulla on toiveita ja ideoita kurssi-

tarjontaan, ota yhteyttä! 

Lisätietoja osastonjohtajalta p. 040 353 3845 tai  

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

      ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! 

 

Vakka-Suomen kansalaisopisto         KUSTAVIN OSASTO   

 

 

Hyvää kevättä musiikkiopistolta! 

 
Ajankohtaista: 

Muskarilaisten jatkoilmoittautuminen on 11.4.-24.4.2022 osoitteessa vsmo.inschool.fi.  

Uusien oppilaiden jatkuva haku musiikin perusopetukseen ja varhaiskasvatuksen ryhmiin käynnistyy  
maanantaina 2.5.2022 klo 18:00 osoitteessa vsmo.inschool.fi. Varhaiskasvatuksen ryhmiä on tänä         
lukuvuonna järjestetty Kustavissa, Taivassalossa, Laitilassa ja Uudessakaupungissa. 

Jo käynnissä olevalle lukukaudelle voi halutessaan ilmoittautua mukaan avoimelle osastolle instru-
menttiopintoihin tai kaikille avoimiin ryhmiin. 

Konsertti: 

Heleästi helatorstaina Kustavin kirkossa klo 17:00 

 
 

 

LAITILAN KAUPUNKI 

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO 

PL 25, 23800 Laitila 

 

musiikkiopisto@laitila.fi 

p. 050 310 2998 
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