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Kunnanjohtajan tervehdys
Kustavin kunnan pitkäaikaisen kunnanjohtajan Veijo Kataran jäätyä eläköitymistään edeltävälle ja hyvin
ansaitulle kesälomalle huhtikuun 2022 lopussa, minulla oli mieluinen tehtävä ja kunnia aloittaa Kustavin
vs. kunnanjohtajan virassa 4.5.2022. Ennen viran vastaanottamista ehdin Veijon suotuisalla myötävaikutuksella kohtuullisen laajasti tutustumaan kunnan asioihin. Varsinaisen perehtymisen kunnan talouteen
ja toimintaan sekä päätöksentekoon saan siten aloittaa varsin hyvistä asemista.
Erityisen tärkeäksi koen kuitenkin tutustumisen kuntalaisiin, kunnan alueella toimiviin yrityksiin ja yhdistyksiin sekä kunnan kesäasukkaisiin. Kunnan asukkaita, kunnassa toimivia yrityksiä ja yhdistyksiä sekä kesäasukkaita yhdistää vahva kustavilainen identiteetti ja kiintymys Kustaviin. Tätä yhteyttä ja sitoutumista
on arvokasta vaalia ja kehittää!
Kunnan viranhaltijat ja henkilökunta ovat tehtävissään kuntalaisten palveluksessa. Erityisesti olemme kiinnostuneita asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden sekä yrittäjien ja yhdistysten toiveista, tarpeista ja jopa
niistä unelmista, joita on kuntaa ja kunnan toimintaa kehittämällä mahdollista edistää ja tuoda lähemmäksi arkea. Yhteisenä tavoitteena on luoda kaikille mahdollisimman hyvä elinympäristö, jossa palvelut
toimivat ja arki sujuu ongelmitta.
Vakituiseen asumiseen ja lomailuun Kustavin kunta tarjoaa hyvät peruspalvelut turvallisessa, virikkeellisessä ja viihtyisässä saaristomiljöössä. Turvallinen elinympäristö antaa mahdollisuuden hyvään perheelämään ja lapsuuteen. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet kannustavat aktiivisuuteen läpi elämän.
Kunnan alueella toimivat yritykset tarjoavat erilaisia palveluita, ostosmahdollisuuksia ja elämyksiä.
Kustavissa on useita matkailukeskuksia ravitsemus- ja majoituspalveluineen. Veneellä tuleville useat
vierasvenesatamat tarjoavat monipuolisia palveluitaan.
Alkanut vuosi ja lähestyvä kesä ovat kahden koronarajoituksia sisältäneen vuoden jälkeen tuoneet mukanaan näkymän paluusta normaaliin elämään. Tämä näkyy erityisen hyvin tulevan kesän lukuisina ja monipuolisina tapahtumina. Uskon, että kuluva vuosi tuo mukanaan myös uutta innostusta kunnan kehittämiseen ja yhteiseen tekemiseen.
Nähdään Kustavin kesän 2022 lukuisissa tapahtumissa!
Rauno Peltola
vs. kunnanjohtaja

Kustavi-päivä 6.6.2022
Kustavi-päivää vietetään maanantaina 6.6., jota juhlistamme
nostamalla lipun salkoon. Toivomme, että muutkin liputtavat
silloin.
Kunnanvirastossa on Kustavi-päivän kunniaksi kahvitarjoilu
klo 10-14.
Tervetuloa!

VAPAA-AIKATOIMI
Hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin
markus.malmelin@kustavi.fi

puh. 050 575 9121
Facebook: @mmalmelin

Klipunkarin sauna lämpenee maanantaisin ja torstaisin klo 17-21 sekä keskiviikkoisin
klo 7-10. Alkaen 21.5.2022 sauna lämpenee myös lauantaisin klo 15-18.
Pukuhuonetilat ovat avoinna joka päivä klo 6-21.
Huomioithan että ovissa on sähkölukot, jotka sulkeutuvat klo 21.30.

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 myötä 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/
Kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden Kesä 2022 -esite on jaettu joka kotiin. Esitteestä löydät kesän
lasten leirit ja muut tapahtumat.

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 puitteet maasto- ja retkipyöräilyyn! Kampanjan tavoitteena on kannustaa kaiken ikäisiä ja kuntoisia kuntalaisia 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 kirjaukset. 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, sähköpyörällä, tandempyörällä tai kickbikella.
Myös kunnan oma kuntokampanja on käynnissä ja haastepyöräilyn tulokset huomioidaan myös siinä.
Arvomme haastepyöräilyn osallistujien kesken Kustavi- ja haastepyöräilyaiheisia palkintoja.

Tuulentuvan Kesäiltamat ikäihmisille järjestetään ainoastaan maanantaina 6.6.2022
klo 12:00 eli tiistain 7.6. tilaisuus on peruutettu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Tiistaille ilmoittautuneet voivat osallistua maanantain tilaisuuteen ilman uudelleen
ilmoittautumista.
Tervetuloa!
Suvitorin avajaiset 11.6.2022 klo 10-13
•

Musiikki-duo Aatos & Marja-Leena viihdyttävät torivieraita klo 11.30 alkaen.
Illalla on pidempi esitys Tuulentuvalla.

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

Kustavin lämpö Oy lopettaa oksien ja risujen vastaanottamisen väärinkäytösten vuoksi.
Runkopuista oksineen voi sopia erikseen.
Sami Suominen
Kustavin lämpö Oy

Kustavi on Suomen sydänturvallisin kunta
Sydänturvallisuuden taso muodostuu tällä hetkellä neljästä eri mittarista. Ne kuvaavat sydäniskurien määrää, niiden sijoittelua sekä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta alueella ja näiden yhteisvaikutusta alueen
sydänturvallisuuteen. Lisäksi mukana on ensiapukoulutusten suhteellista määrää kuvaava apumittari. Kustavin sydänturvallisuuden taso oli 78/100. Lisätietoja ja muiden kuntien tilannetta voit katsoa Sydänliiton
sivulta: sydanturvallinensuomi.sydan.fi
Defibrillaattori, defi eli sydäniskuri on laite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen
pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku.
Kustavin defibrillaattoreista seuraavat sijaitsevat sisätiloissa: Kustavin kunnanvirastolla (Keskustie 7), Kustavin urheilutalolla (Koulutie 4), Jaala-kodissa (Jaalakuja 4), Katanpään vierasvenesatamassa, Kustavin Salessa (Pleikiläntie 2) ja uusin on tulossa ennen kesäkautta Isokariin. Em. mainitut on käytössä tilojen asiakkaille ja henkilökunnalle aukiolojen mukaisesti.
Neljä defibrillaattoria löytyy ulkotiloista: Parattulan vanhalla yhteysaluslaiturilla, Vuosnaisten satamassa
odotustilan seinässä, Lootholman huoltorakennuksessa ja Kustavin Suvitorilla. Ulkona olevat laitteet ovat
kaikkien saatavilla 24/7.
Defibrilaattorin käyttöä on hyvä harjoitella esimerkiksi ensiapukursseilla.

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

TEKNINEN TOIMI
Asiakaspalvelu toimii normaalisti sähköpostitse ja puhelimitse.
Etukäteen sovittaessa tapaamiset toimistolla.
Päivystysaika keskiviikkoisin klo 12.00-15.00, 25.5. alkaen.
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-jaymparisto/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.

Viherlahden jäteasema
Viherlahden jäteasema osoitteessa Viherlahdentie 239 ottaa veloituksetta vastaan yksityistalouksien
rautaromua, energiajätettä, puhdasta tai pintakäsiteltyä rakennusjätettä, puutarhajätettä, sähkö- ja
elektroniikkaromua, rengasromua, keräyspahvia ja kartonkia, kestopuuta, ikkunalasia, vaarallisia jätteitä
(ent. ongelmajäte) sekä myös isompia määriä muovipakkauksia, pakkauskääreitä, kanistereita yms.
Yksityistalouksien vaaralliset jätteet otetaan vastaan veloituksetta 50 kg tai 50 litraan saakka.
Yksityistalouksien jäteöljy (alle 200 litraa) ja lyijyakut otetaan vastaan maksutta.
Jäteasema on avoinna ympäri vuoden arkilauantaisin klo 9.00 – 13.00.
Kesä-elokuun ajan myös keskiviikkoisin klo 16.00-19.00.

Postinjakelijan työtä helpottaaksemme pyydämme, että jokainen huolehtii oman postilaatikon
merkitsemisestä sukunimellään ja osoitteellaan sekä vaihtaa rikkoontuneen laatikon uuteen.

Kustavi.fi sivujen palveluhakemistoon voivat kustavilaiset yritykset ja yhdistykset käydä
laittamassa omat tietonsa maksuttomasti.
Kustavi.fi sivujen tapahtumakalenteriin voivat yhdistykset ja yritykset käydä laittamassa
tiedossa olevia tapahtumia.
KUSTAVI KALENTERI 2022 saatavissa Keltaisesta Puodista hintaan 5 €.

KIRJASTO
Kirjasto on avoinna ma 15-18, ke 15-18, to 10-16, pe 12-18, la 10–14 (4.6.–27.8.)
KIRJASTO ON SULJETTU HELATORSTAINA 26.5. SEKÄ JUHANNUKSENA 24.–25.6.
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.

ATK-tuki kirjastossa to 19.5. 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.

Toukokuun näyttely kirjastossa: Ihmisiksi elämisen taito
Jokainen kirjastossa kävijä voi osallistua rauhankasvatuksellisen näyttelyn toteuttamiseen! Ohjeet saat
kirjastosta.
Näyttelyn on rakentanut nukketeatteritaiteilija Elviira Davidow, ja se perustuu Hanna Niittymäen Ihmisiksi
elämisen taito -kirjaan.

Duo Aatos & Marja-Leena esiintyy Suvitorin
avajaisissa la 11.6. klo 11.30.
sekä Tuulentuvalla klo 19.
Aatoksen & Marja-Leenan musiikissa kuuluu vivahteita
bluesista, rockista, popista sekä reggaesta. Lauluissa
käsitellään elämää omien kokemusten ja oivallusten
kautta sekä otetaan kantaa nykypäivään.
Molempiin konsertteihin on vapaa pääsy.

KULTTUURI- JA MUSEOTOIMI
Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola

044 742 6630

anna.leimola@kustavi.fi

Kesän taidenäyttelyt kunnanviraston valtuustosalissa

•

1. ̶ 30.6 kunnantalon omat taideaarteet sekä paraurheilija Urpo Vainion palkintoja.

•

1.–29.7. Kustavin Marttojen ryijynäyttely. Avajaiset pe 1.7. klo 12.

•

2.8.–31.8. Tintti Keskevaarin valokuvia. Avajaiset pe 5.8. klo 18.

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.

Kustavin saaristolaismuseo
Museo on avoinna
•

sunnuntaisin 19.6.–28.8. klo 12–16

•

Lauantaisin 25.6.–30.7. klo 12–16

•

tiistaista perjantaihin 28.6.–29.7. klo 11–17

Hyvää kesää musiikkiopistolta!
Ajankohtaista:
Muskarilaisten jatkoilmoittautuminen on käynnissä 15.5.2022 asti osoitteessa
vsmo.inschool.fi.
Uusien oppilaiden haku musiikin perusopetukseen ja varhaiskasvatuksen ryhmiin on käynnissä
15.5.2022 asti osoitteessa vsmo.inschool.fi. Kustaviin on tulossa varhaiskasvatuksen ryhmä.
Jo käynnissä olevalle lukukaudelle voi halutessaan ilmoittautua mukaan avoimelle osastolle instrumenttiopintoihin tai kaikille avoimiin ryhmiin.
Konsertit:
Heleästi helatorstaina Kustavin kirkossa klo 17:00

Lukuvuoden päätöskonsertti Taivassalon seurakuntakeskuksessa perjantaina 27.5. klo 18:00
LAITILAN KAUPUNKI
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
PL 25, 23800 Laitila
musiikkiopisto@laitila.fi
p. 050 310 2998

Eläkeliiton Kustavin yhdistys tiedottaa:
SOKKORETKI tiistaina 21.6.2022
Lähde mukaan, jos uskot luomisen hulluuteen, rakkauteen, sisuun ja arvostat suomalaista
työtä. Osan matkasta olemme ulkona, varaathan sopivat varusteet sään mukaan. Korkokengät kannattaa jättää kotiin. Lähtö Kustavista klo 8.00/9.00 (aikataulu ja hinta tarkentuu
myöhemmin). Lounas matkan aikana klo 11.00. Paluu iltapäivällä.
PIIRIN KESÄTEATTERI 28.7.2022 Tampere
Suomen hevonen, Sirkku Peltolan menestysnäytelmä Pyynikin kesäteatterissa.
Matkan hinta n 70 euroa, sis. bussikuljetukset, lounas rav. Wanha WPK Huittinen,
teatteriesitys ja väliaikakahvi.
Lähtö Kustavista klo 9.00, Taivassalosta 9.20. Paluu illalla. Muutama paikka
vapaana!
TEATTERIMATKA Uusikaupunki 23.11.2022 klo 19.00
Musikaali Vuonna 85
Juicen, Popedan ja Eppu Normaalin musiikin siivittämä elokuva unelmista, sammumattomasta elämänjanosta ja palavasta rakkaudesta kiihkeällä 80-luvulla.
Tiedustelut ja varaukset 040 5897 149 Kirsti
PS. Ilmoitathan mahdollisen erityisruokavalion tarjoilujen vuoksi

Viekkaat vieraslajit

Tule kuulemaan vieraslajeista
Luennoitsijana Juuni Pentikäinen
puutarhaneuvonnan harjoittelija, VieKasLIFE, Marttaliitto ry

torstaina 14.6.2022 klo 18.00
Kustavi-sali, Kivimaantie 20
Tilaisuus on kaikille avoin.
TERVETULOA!

Kustavin Martat ry
VieKas LIFE (2018–2023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen,
torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke.

Keväinen Muotinäytös
Kustavi-salissa Kivimaantie 20
torstaina 19.5.2022 klo 19.00

Kahvi ja pulla 3 €
Arpajaiset, ota pieni paketti mukaan

Tervetuloa
Kustavin Martat ry

