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Vanhustenviikko 2.10.‐9.10.2022
Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenviikko ja ‐päivä ovat maassamme pisimpään juhli uja
valtakunnallisia teematapahtumia! Koko viikon teema YHDESSÄ LUONTOON kuvastaa sekä monisukupol‐
vista tekemistä, e ä jokaisen ihmisen oikeu a nau a luonnosta. Kustavissa luonto on lähellä ja yhdessä
ulkoilu on helppo järjestää, vaikka eväiden kera. Luontopolkuja löytyy niin Vuosnaisista, Para ulasta kuin
Kivimaaltakin mu a pienempikin ulkoilu tutuilla paikoilla tekee ihmeitä jokaiselle. Tule ulkoilemaan, vaik‐
ka Kivimaan laavulle sunnuntaina 9.10. jolloin mehua ja makkaraa tarjolla klo 12‐14.

Vanhustenviikon ohjelmaa Kustavissa:
2.10. – 9.10

Luontobingo

Lähde luontoon yksin tai yhdessä, hae ennen sitä luontobingokuponki kirjastosta tai kunnanviraston kes‐
kustoimistosta. Ohjeet bingon pelaamiseen löytyy kupongista. Palauta täyte y kuponki kirjastoon tai kes‐
kustoimistoon viimeistään 11.10. Kaikkien bingokupongin jä äneiden kesken arvotaan palkintoja.
2.10. ‐ 8.10.

Ikäihmisten lempiruokaviikko

Kunnan Ruokapalvelut tarjoilevat ikäihmisten lempiruokia koko viikon sekä Jaalakodilla, ateriapalveluissa
e ä palvelukeskuksen lounaalla. Tervetuloa lounaalle arkisin klo 11‐12:30 palvelukeskukselle (Jaalakuja
3). Viikon ruokalista julkaistaan kunnan ne sivuilla.
4.10.

Lukuhetki Jaalakodilla

Jaalakodin asukkaille luetaan toivelukemista klo 13‐14
6.10.

Kyös Mäkima lan konser , Tuulentupa

Tervetuloa Kyös Mäkima lan ”Runoa ja musiikkia” laisuuteen juhlistamaan Vanhustenviikkoa! Tilai‐
suus järjestetään Vakka‐Suomen vanhustenko yhdistykseltä saaduin lahjoitusvaroin joilla tuetaan ikäih‐
misten hyvinvoin a. Mikäli tarvitset laisuuteen taksikuljetusta, ilmoi audu 30.9. mennessä
markus.malmelin@kustavi.fi puh. 050‐5759121. Muussa tapauksessa laisuuteen ei tarvitse ilmoi autua.
Kahvitarjoilu! Järjestäjänä Kustavin kunta ja Eläkeliiton Kustavin yhdistys.

Liikuntaa ikäihmisille
Älä ny vaa liikkumast lakkaa ‐ laisuudet jatkuvat vielä 22.9. ja 13.10. palvelukeskuksella klo 12:30.
Tervetuloa!
Voit jatkaa liikuntaa yhdessä vaikka syksyn pimeät saapuvat. Liikuntailtapäivät Uuteenkaupunkiin
torstaisin 27.10., 10.11 ja 24.11. Mahdollisuus uimahallissa uin in, vesijumppaan tai hiihtoputkessa hiih‐
toon tai kävelyyn, lopuksi yhteiset kahvit uimahallilla. Lähtö linja‐autolla klo 12:00 Suvitorilta. Takaisin
Kustavissa ollaan n. klo 16.00. Ilmoi autumiset markus.malmelin@kustavi.fi puh. 050‐5759121. Maksu‐
ton, sis. myös mahdolliset välinevuokrat! Järjestäjänä Kustavin kunta ja Voimaa Vanhuuteen työryhmä.
Tutustu myös Vanhustyön keskusliiton vanhustenviikon ohjelmaan
h ps://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko/vanhustenviikon‐teemapaivat

VAPAA‐AIKATOIMI
Hyvinvoin koordinaa ori Markus Malmelin
markus.malmelin@kustavi.fi

puh. 050 575 9121
Facebook: @mmalmelin

Klipunkarin sauna lämpenee maanantaisin ja torstaisin klo 17‐21, keskiviikkoisin
klo 7‐10 sekä lauantaisin klo 15‐18. Tilat sulje una 3.‐30.10.
Pukuhuone lat ovat avoinna joka päivä klo 6‐21.
Huomioithan e ä ovissa on sähkölukot, jotka sulkeutuvat klo 21.30.

Klipunkarin talviuin paikka
Klipunkarin sauna‐, pukuhuone‐ ja suihku lat ovat sulje uina 3.‐30.10. johtuen talviuin paikan vaa mista
muutostöistä. Myös laiturilla ja sisääntuloteillä on ajoi ain työkoneita yms. Pahoi elemme häiriöitä.
Pyrimme saamaan muutostyöt tehtyä marraskuun alkuun mennessä, jolloin talviuin paikan tulisi olla
käy ökunnossa.
Ehdotuksia talviajan saunapäiviksi ja ‐ajoiksi voi lai aa sähköpos lla markus.malmelin@kustavi.fi

Uimahallimatkat Uuteenkaupunkiin
26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.
Lähtö koulun pihalta klo 17.
Maksu 50 € sisältäen vesijumpat ja matkat, lapset alle 15‐vuo a 25 €. Uimahallimaksut kunta lasku aa
jälkikäteen toteutuneiden käyn en mukaises (eläk. 2,8 €/krt, aikuiset 4,4 €/krt, lapset 2,2 €/krt) tai itse
maksaen kassalla.
Alle 12‐vuo aille ja uimataido omille huoltaja mukaan.

Keilailumatkat Raisioon
19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.
Lähtö koulun pihalta klo 17.15
Yhden matkan hinta 10 € sisältäen matkat, ratamaksun ja kenkävuokran.
Maksu kerätään käteisellä bussissa.
Vielä sopii mukaan matkoille, ilmoi autumiset suoraan hyvinvoin koordinaa orille sähköpos lla
markus.malmelin@kustavi.fi tai vies llä (wa/txt) 0505759121

Nuorisotalo avoinna syyskaudella 2022 seuraavas :
Tiistaisin klo 14.30‐18.30
3‐7‐luokkalaiset
Keskiviikkoisin klo 13.30‐17.30
3‐7‐luokkalaiset
Syksyllä on mahdollisuus jonakin iltana pitää nuokkaria auki yläasteikäisille, jos kiinnostusta löytyy.

Käy ämä ömät kuntosalin avaimet pyydetään palau amaan
Jos sinulla on kuntosalille avain jota et enää käytä, palautatko sen keskustoimistoon.
Myös uudet avaimet voi lunastaa keskustoimistosta.
Laavutapahtuma Kivimaan laavulla 9.10.2022 klo 12‐14
Tarjolla makkaraa ja mehua.
Tervetuloa

Yhdistysilta keskiviikkona 28.9.2022 klo 17.00 kunnanvirastolla.
Tilaisuudessa keskustellaan tulevasta hyvinvoin alue uudistuksesta ja sen vaikutuksista yhdistys‐
toimintaan.
Paikalla vs. kunnanjohtaja kertomassa uuden kuntastrategian valmistelusta.
Yhdistykset voivat laisuudessa esitellä omaa toimintaa ja mahdollisia syksyn ja kevään tapahtumia,
jo a vältytään päällekkäisyyksiltä.
Jos olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta, tule kuuntelemaan mitä kustavilaisilla yhdistyksillä on
tarjo avana.
Toivomme laajaa osano oa kustavilaisista yhdistyksistä.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!!!

Suvitorin toritoimijoiden syyskokous 29.9.2022 klo 17.00 kunnanvirastolla
avoin laisuus kaikille toritoiminnan kehi ämisestä kiinnostuneille.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa

Tervetuloa MLL:n pop‐up perhekahviloihin viihtymään ja jutustelemaan!
MLL Kustavin yhdistys ja MLL Varsinais‐Suomen piiri järjestävät syksyllä kolme pop‐up perhekahvilaa. Per‐
hekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joihin vanhemmat ovat tervetulleita lastensa kanssa. Kahvi‐
loissa jutellaan, kahvitellaan, leikitään tai askarrellaan lasten kanssa. Toiminta on maksutonta, eikä vaadi
ennakkoilmoi autumista. Syksyn kahviloissa on tarjolla kei oruokailu! Lisä etoja: MLL Anne‐Maija Heilä
anne‐maija.heila@mll.fi 044 077 0892. Kustavin kahvilat järjestetään Kustavi‐salissa, Kivimaan e 20 (OP:n
talo):
· keskiviikko 14.9.2022 kello 17–19 Leikitään leikkivarjolla, rytmirinkulalla ja hernepusseilla
· keskiviikko 26.10.2022 kello 17–19 Jätejengi ope aa ympäristökasvatusta. Kierrätys ja laji elu.
· keskiviikko 7.12.2022 kello 17–19 Joulu lähestyy

Kustavin Mar ojen as avuokraus
As at vuokrataan paka uina ja palautetaan puhtaina omissa laa koissaan.
As oista voi edustella tarkemmin numerosta 040 5948203/Soile.

Kustavin Martat ry

Kustavi.fi sivujen tapahtumakalenteriin voivat yhdistykset ja yritykset käydä lai amassa edossa
olevia tapahtumia.

Kustavin yhdistys edo aa
Tea erimatka Uuteenkaupunkiin
keskiviikkona 23.11.2022.
Lähtö Suvitorilta klo 17.45, tea eri alkaa klo 19 ja kestää 2,5 h väliajan kanssa.
Juicen, Popedan ja Eppu Normaalin musiikin siivi ämä näytelmä unelmista,
sammuma omasta elämänjanosta ja palavasta rakkaudesta kiihkeällä 80‐luvulla.
Tiedustelut ja ilmoi autumiset Kirs 040 5897 149 (ilmoita myös mahdollinen
eritysruokavalio väliaikatarjoilun takia).

Vakka-Suomen kansalaisopisto

KUSTAVIN OSASTO

Syyskausi on käynnistynyt ja vielä ehtii hyvin ilmoittautumaan kursseille!
Vaikka kurssi olisikin on jo alkanut, uusia mahtuu vielä mukaan.
Koko Kustavin osaston kurssiohjelma löytyy osoitteessa
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen.
Kyläkonttorissa:
Pe 23.9. klo 12-15.15 Juha Vuorelan luento Käsityöläiset
ja ammattikunnat. Ilm. 15.9. mennessä.
Ke 5.10. klo 17-20 Kriisiin varautumisen-pikakurssi.
Turvallisuusasiantuntija Jari Sillantie opastaa asioista,
joista jokaisen on näinä aikoina hyvä tietää. Ilm. 5.10. mennessä.
Lisätietoja osastonjohtajalta p. 040 353 3845 tai
s-posti anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi
Ps. Olen varmimmin tavoitettavissa to ja pe aamupäivisin
klo 10-13 välisenä aikana. Kiireellisessä asiassa laita
soittopyyntö tekstiviestillä.
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 lai amassa
omat etonsa maksu omas .

KIRJASTO
Kirjasto on avoinna ma 15‐18, ke 15‐18, to 10‐16, pe 10‐16 (7.10.2022 alkaen)

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.

MUUTOS KIRJASTON AUKIOLOAIKAAN!
7.10.2022 ALKAEN KIRJASTO ON AVOINNA
PERJANTAISIN KLO 10‐16
Volter Kilven Alastalon salissa‐ lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran
kirjastossa ma 19.9. klo 18
Lukupiirissä luetaan Alastalon salissa‐ kirja syksyn, talven ja kevään aikana.
Ennen joulua kokoonnutaan 19.9., 3.10., 31.10. ja 28.11. Lukupiiriin voivat
osallistua sekä kirjan lukeneet e ä lukema omat. Kirjan saa tarvi aessa lai‐
naksi kirjastosta. Tervetuloa mukaan keskustelemaan, kahvitarjoilun kera!

Näy ely kirjastossa 4.–30.11.
Rauli Virtasen silmin: Tytöt kriiseissä
Ulkomaankirjeenvaihtaja Rauli Virtanen on koonnut yhdessä Plan
Interna onal Suomen kanssa valokuva‐arkistostaan ainutlaatuisen
näy elyn, joka on puheenvuoro ty öjen oikeuksien puolesta.

KULTTUURI‐ JA MUSEOTOIMI
Kirjastonhoitaja‐kul uurisihteeri Anna Leimola
anna.leimola@kustavi.fi

044 742 6630

Valoa, iloa ja eloa Kustavin pimeään syksyyn!
Kutsumme jälleen kaikki kustavilaiset yritykset, yhdistykset, kuntalaiset ja vapaa‐ajan asukkaat
toteu amaan Mörk Ö‐ viikon ohjelmaa! Otamme mielellämme vastaan ideoita, suunnitelmia ja
ohjelmaehdotuksia.
Ehdotukset ja ideat lähetetään osoi eeseen anna.leimola@kustavi.fi, lisä etoja saa myös
numerosta 044 742 6630 sekä Kustavin kirjastosta.

Musikaali Evita Porin tea erissa la 22.10.2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Esitys alkaa klo 13
Bussi lähtee kunnantalon pihalta 9.15
Esitys kestää noin 2 h 30 min
Menomatkalla tauko Rauman ABC:llä ja
paluumatkalla Porin ABC:llä
Liput eläkeläiset 40 € ja muut 42 €
Matka 10 €
Sitovat ilmoi autumiset viim. 19.9.2022,
puh. 044 742 6630, anna.leimola@kustavi.fi
tai Kustavin kirjastoon
Muutama paikka vielä jäljellä!

Suomen kädentaidot ‐messut Tampereella
Kustavin kul uuritoimi järjestää retken messuille
sunnuntaina 20.11.2022

• Lähtö kunnanvirastolta klo 8.30
• Kahvitauko menomatkalla
• Paluu takaisin Kustaviin lähtee n. klo 16–17
• Paluumatkalla pidempi tauko ruokailulle
• Messulippu 11 €
• Kuljetus 19 €
• Mahdollisuus ostaa myös pelkkä kuljetus tai pääsylippu
• Sitovat ilmoi autumiset anna.leimola@kustavi.fi, 044 742 6630 tai Kustavin kirjastoon.
Paikkoja on rajoitetus , joten kanna aa ilmoi autua pian!

