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              ”Julkinen tiedote” 

 

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

Sami Suominen 

Kustavin lämpö Oy  

 Omatoiminen takakonttikirppis Suvitorilla kesäajan joka perjantai klo 17-19. 

Paikkoja ei tarvitse varata etukäteen. Maksuton.  

Kustavilaiset ikäihmiset ja sellaisiksi itsensä kokevat, ovat lämpimästi tervetulleita Volter Kilpi-
viikkojen avajaispäivänä ke 13.7.2022 klo 11:00 Nissilän pihalle Teatteri Ströömin & Meriteatterin    
näytökseen ”Katrina”. Näytös järjestetään lahjoitusvaroin ja on maksuton. 
 

Sally Salminen: Katrina 

Viime kesän Kilpi-viikon yleisön suursuosikki Katrina palaa Kustaviin! Volter Kilven aikalainen, kustavilai-
siakin sukujuuria omaava ahvenanmaalainen Sally Salminen kirjoitti vahvan ruumiillisen romaanin saaris-
ton naisesta, joka taistelee herroja vastaan ja lunastaa paikkansa kyläyhteisössä. Koskettava ja täynnä 
elämäniloa oleva Katrina kajahtaa kesällä Kustavissa kahdella kielellä. Anni Mikkelsonin dramatisoima ja 
ohjaama esitys pohjaa sekä ruotsinkieliseen alkuperäisteokseen että Hurmeen uuteen käännökseen. 

SPR:n Kustavin osaston 70-vuotisen toiminnan kunniaksi tarjoamme Suvitorilla lauantaina 18.6 klo      
10 - 12 välisenä aikana ilmaisen kahvituksen pullan kera.  

Paikalla on myös Vakka-Suomen Ensiapuryhmästä henkilö, joka neuvoo ja opastaa sydäniskurin käyttöä. 

Lisäksi arpajaiset, jonka tuotto menee osastomme toimintaan. 

SPR Kustavin osaston hallitus 

Vakka-opiston ja Matkailuyhdistyksen Opaskurssi alkaa syksyllä 

Vakka-opisto/Kustavin osasto järjestää yhdessä Kustavin Matkailuyhdistys ry:n kanssa opaskurssin syksyl-
lä 2022 jatkuen keväällä 2023. Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteyttä Anna-Maija Lagerström puh. 040 353 
3845 tai Maritta Jalonen 040 744 5916. Tervetuloa mukaan! 

Matkailuyhdistys järjestää retken Sarvilinnaan 17.7. 

Kustavin Matkailuyhdistys ry järjestää sunnuntaina 17.7.2022 retken 100-vuotiaaseen Sarvilinnaan. Mat-
kaan lähdetään n. klo 11.30, joko Kivimaan rannasta tai sitten Kekoniitystä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Maritta Jalonen puh. 040 744 5916 viimeistään 1.7.2022.  Retken hintaan sisältyy kuljetukset Sarvilinnaan, 
opastukset ja kahvit. Hintatiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustu-
maan Sarvilinnan huvilaan ja ympäristöön. Tervetuloa! 
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TEKNINEN TOIMI 
 
Asiakaspalvelu toimii normaalisti sähköpostitse ja puhelimitse.  
Etukäteen sovittaessa tapaamiset toimistolla. 
 

Kunnan rakennukset, kiinteistönhoito, vesihuoltoverkosto, kunnan tiealueet, jätehuolto 

Kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto jari.nerjanto@kustavi.fi  puh. 044 742 3360 

   lomalla 11.-17.7. 
 

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  

Puhelinaika maanantaisin 12.00-15.00 ja päivystysaika keskiviikkoisin 12.00-15.00 

   lomalla 14.7.-7.8. 

 

Toimistovirkailija Johanna Nurmi  johanna.nurmi@kustavi.fi   puh. 044 706 2023 

   lomalla 20.7.-7.8. 

Mm Lupapisteen käytön neuvonta, hakemuksiin liittyvät lomakkeet, karttaotteet, kaavaselosteet,  
lainhuutotodistukset, aloitusilmoitukset, laskutusasiat, rakennus- ja osoiterekisterin korjaukset.  
Ota kiinteistötunnus esille asioinnin helpottamiseksi. 

Kustavin kunnan yksityisteiden tieavustukset vuonna 2022 ovat haettavissa. 

Tiekuntia kehotetaan täyttämään avustusanomuksensa liitteineen Kustavin kunnan nettisivuilta: 
www.kustavi.fi/ajankohtaista  

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että yksityistiekunnan tulee olla järjestäytynyt ja yksityistien yh-
teystietojen ajan tasalla maanmittauslaitoksella sekä tien tiedot Digiroad-järjestelmässä. Lisäksi edellytyk-
senä on, että tien vaikutusalueella on vakituista asutusta, eikä tietä ole suljettu puomilla. Lautakunnalle 
selvitetään edellisen hoitokauden tiekunnan kokouksen hyväksymät kunnossapitomenot sekä kustannus-
arvio seuraavalle hoitokaudelle. 
Avustuksen jättöaika 26.8.2022 mennessä. 

Lähempiä tietoja saa kunnan teknisestä toimistosta puh. (02) 842 6619. 

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-syyskuun ajan myös keskiviikkoisin klo 16.00-19.00. 

https://webropol.com/ep/ilmoita
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VAPAA-AIKATOIMI 
Hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin    puh. 050 575 9121 

markus.malmelin@kustavi.fi      Facebook: @mmalmelin 

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, keskiviikkoisin           
klo 7-10 sekä lauantaisin klo 15-18. 

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 

Huom! Viimeinen tulosten ilmoittamispäivä 27.6.2022 
  
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. 

Kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden Kesä 2022 -esite on jaettu joka kotiin. Esitteestä löydät kesän 

lasten leirit ja muut tapahtumat. 

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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Seikkailuleiri 18.-21.7.2022 

Neljän päivän tutustuminen saaristoon seikkaillen. 

Viikon aikana vaelletaan, pyöräillään, kiipeillään, melotaan yms. 
 

Hinta 20 euroa sisältäen ohjauksen, tarvittavat välineet ja lämmin lounas yhdessä valmistettuna tran-

gialla. Päivittäin noin klo 10–15. 

10–16-vuotiaille. 

Leirille voidaan ottaa 8 lasta. 

Ilmoittautumiset: https://link.webropol.com/ep/seikkailuleiri2022 

Ilmoittautuminen viimeistään 26.6.2022 mennessä. 

Uimakoulu 1.-5.8.2022 

Alustava aikataulu: 

Alkeisryhmä klo 10–11.30 

Suoritusryhmä klo 11.30-13.30 

Uimakoulu on maksuton paikkakuntalaisille lapsille. Ulkopaikkakuntalaisilta maksu 40 € + oma vakuutus. 

Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa ryhmiin, jos tilaa on. 

Ilmoittautumiset: https://link.webropol.com/ep/uimakoulu2022 

Ilmoittautuminen viimeistään 17.7.2022 mennessä. 

 

 

Lähtö ”Ahdon” kioskilta (Asetie). Ilmoittautuminen 10.30-11.15. Osallistumismaksu 20 €      

(juoksijakortti 15 €) 

Ennakkoilmoittautuminen auki 1.8.2022 asti netin kautta, osallistumismaksu ennakkoon 15 € 

Matkat 6 km ja 12 km 

Järjestäjä: Kustavin Ahto ja kunta 

 

 

Lähtö klo 9.00 Kivimaan koulun kentältä. Paluukyyti Tampereelta lähtee klo 18.00. 

Matkan hinta 20 euroa. Hintaan sisältyy edestakainen matka Särkänniemeen. Jokainen ostaa pääsyliput 

huvipuistoon itse, suosittelemme ennakkoon ostamista. 

Alle 7 v. huoltaja mukana. Retki tehdään yhdessä Taivassalon ja Vehmaan kanssa. Paikkoja yhteensä 

kustavilaisille 20 kpl. 

Ilmoittautumiset: https://link.webropol.com/ep/sarkanniemi2022 

   Ilmoittautuminen viimeistään 10.7.2022 mennessä 

Särkänniemi 30.7.2022 

Lohihölkkä 6.8.2022 klo 12.00 



                                                                   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 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. 

 

Kesälauantaisin kaikki kirjaston poistokirjat-, lehdet ja DVD:t ovat ilmaisia! 

 

VASKI-polkupyörä on lainattavissa kirjastokortilla koko kesän ajan! Pyörän voi lainata                                
yhdeksi vuorokaudeksi kerrallaan.  

 

Hali-Koira kirjastossa to 7.7. klo 12–13. Hali-Koiraa saa halata ja rapsutella. Myös Eino Leinon                 
ääneen luetut runot ovat koiralle mieleen! 

 

 

Kirjaston näyttely 1.–30.7. 

Helmi Krohnin ihmeellinen elämä -näyttely koostuu Helmi Krohnin kirjoista, 
käännöksistä, lehdistä ja valokuvista, jotka juhlistavat hänen 150-vuotis-
juhlavuottaan. 

Helmi Krohnin ihmeellinen elämä -teoksen ovat kirjoittaneet Marjut Hjelt ja 
Maarit Leskelä-Kärki sekä kustavilainen Hilkka Oksama-Valtonen. 

 
Monitaidekerho lapsille kyläkonttorilla 

 

• ke 6.7. klo 12.30–14.30 

• pe 8.7. klo 12.30–14.30 

• ke 13.7. klo 12.30–14.30 

• pe 15.7. klo 12.30–14.30  

 

Monitaidekerhossa on luvassa luovaa yhdessä tekemistä: varjo- ja naamioteatteria, tarinankerrontaa   

sekä tanssia. Kerhoon voi tulla yhdelle tai useammalle kerralle. Kerho sopii kaiken ikäisille lapsille,     

mutta alle kouluikäisillä on oltava vanhempi mukana. Kerhoon ei ole ennakkoilmoittautumista ja se on 

kaikille maksuton. Tervetuloa! 



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

 

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 

 

 
Tony de María: Flamencokitarakonsertti  

Tuulentuvalla la 9.7. klo 18 

 

Liput 5 €/aikuiset, lapset maksutta. Lippuja voi ostaa ennakkoon 

Kustavin kirjastosta tai Tuulentuvan ovelta ennen konserttia.  

Museon avajaiset su 19.6. Museo on avoinna klo 12–16. Vapaa pääsy ja 
kahvitarjoilu. Koko perheen Mytty-iltamat- musiikkiteatteriesitys klo 13.  

• Juhannusaattona 24.6. museo on avoinna klo 10–14. Vuosnaisten Meriaseman 

kalakeittolounas on myynnissä klo 11 alkaen. Maistonki pystytetään klo 12. 

• aikuiset 5 € 

• alle 18-vuotiaat maksutta 

•    ennakkoon tilatut ryhmät 1 € 

Pääsymaksut 
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                       Kustavin Martat ry  Viekkaat vieraslajit 

 

 

 

 

 

Ryijynäyttely 

Kustavin Martat ry 

Kustavin kunnantalon valtuustosalissa  

Avajaiset 1.7.2022 klo 12.00-15.00  

Avoinna 2.-31.7.2022: arkisin klo 10.00-15.00,  

lauantaina klo 10.00-14.00 

Kustavin Marttojen astiavuokraus kesä-elokuussa 

Astiat vuokrataan pakattuina ja palautetaan puhtaina omissa laatikoissaan.  

Astioista voi tiedustella tarkemmin numerosta 040 5948203/Soile.  Kustavin Martat ry 

 

Tervetuloa Rahin seudun maistonkin koristeluun ja pystytykseen juhan-
nusaattona perjantaina 24.6. klo 14.00 Heikinmäkeen Rahinrannantien 
risteykseen. 

Koristeluja tahdittaa juhannusmusiikki ja yhteislaulu. Tarjolla leivonnaisia 
ja virvokkeita käteismaksulla. 

Uudet innokkaat kylätoimikuntalaiset ja vapaaehtoiset voivat ilmoittautua 
Miikka Koskelle 0400 631658.  

 

Juhannusterveisin 

Rahin seudun kylätoimikunta 

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

Keltaisesta Puodista. 

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 €. 

Luento torstaina 16.6. klo 18 

Kustavi-sali, Kivimaantie 20 



 

 

Kesän tapahtumia 

 
• 16.6. Kunnanvirasto/Valtuustosali. Urpo Vainio muistokonsertti to klo 12.30-13.30 

• 16.6. Kustavi-sali, Kivimaantie 20. Viekkaat vieraslajit -luento to klo 18-19 

• 3.7. Lootholma.  Vesisankarit-tapahtuma su klo 12-14 

• 9.7. Tuulentupa klo 18. Tony de María: Flamencokitarakonsertti. Liput 5 €/aikuiset, lapset maksutta. 

• 2.-30 7. SirkusStudio, Salminiituntie 37 Artteattro, Saariston 8. sirkusfestivaali.  

Sirkusleirit 2.-5.7. ja 6.-9.7.  

Esitykset 14.-30.7. välisenä aikana.  

 Tiistai 19.7. ja 26.7. klo 18-20.15 

 Torstai 14.7., 21.7. ja 28.7.  klo 20.15 

 Lauantai 16.7. klo 15-17.15 ja 18.30-20.45, 23.7.  ja 30.7. klo 15-17.15                  

• 13.-17.7. Volter Kilpi Kustavissa-kirjallisuusviikko 

• 20.-24.7. Soiva Kustavi-musiikkitapahtuma 

• 6.8. Lohihölkkä la klo 12 

• 6.8. Lohimarkkinat 

 

 

Taidenäyttelyt 

 
• 3.-30.6. Kunnanvirasto/Valtuustosali. Taidenäyttely ja paraurheilija Urpo Vainion palkinnot. 

 ma-pe klo 9-15.30.  

• 1.-31.7. Kunnanvirasto/Valtuustosali. Ryijynäyttely ma-pe klo 10-15, la 10-14. Avajaiset 1.7. klo 12-15.  

• 2.-31.8. Kunnanvirasto/Valtuustosali. Tintti Keskevaarin valokuvia ma-pe klo 10-15, avajaiset pe 5.8.  
klo 18. 

 

• 6.6.-28.8. Vuosnainen 24/7. Spaunan Kallioilla – Ympäristötaiteen tapahtuma  

• Kesä-elokuu TammiArt Galleria 

• 1.6.-15.9. Katanpää - Peter Silvendoin 

• 10. –30.7. Katriina Karikosken kesägalleria 

 

 

Tarkemmat tiedot voit katsoa kunnan nettisivuilta tapahtumakalenterista tai tapahtumajärjestäjän  

sivuilta. 


