
   
  KUSTAVIN 
 KUNTATIEDOTE 

      10/2022 12.10.2022 
    

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

Uusimman kuntatiedotteen löydät kunnan facebook-sivuilta sekä kustavi.fi etusivulla on suora linkki tiedotteeseen. 

              ”Julkinen tiedote” 

 

Mörk Ö 9.-12.11.2022 

 
 Ota ohjelma talteen takasivulta 

Valoa, iloa ja eloa Kustavin pimeään syksyyn! 

   Kustavin kunnanviraston aukioloajat ovat muuttuneet  

     ma, ti, ke, pe 9-15 ja to 9-17 

     lounastauko päivittäin 12-13 

 

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

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

Keltaisesta Puodista. 

 
KUSTAVIN AHTO tiedottaa 
 
Puiden raivaus ja siivoustalkoot kuntoportaiden rakentamispaikalla lauantaina 
22.10.2022.  
Kokoontuminen Tuulentuvan pihalla klo 10.00. (Tuulentuvantie 4)  
Jos omia välineitä, niin ota mukaan.   
Talkookahvit tarjotaan. Tervetuloa mukaan!  
Kustavin Ahto 

Kustavin kunta kutsuu kaikki kustavilaiset yhdistykset ja yritykset tekemään 

yhdessä Valopuistoa Suvitorin, Vähämaankujan ja kaukalon rajoittamalle 

alueelle. Ole yhteydessä hyvinvointikoordinaattoriin, jos teillä on idea va-

loista tai mahdollisuus hankkia tarvittavia led-valoja. 
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VAPAA-AIKATOIMI 
Hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin    puh. 050 575 9121 

markus.malmelin@kustavi.fi      Facebook: @mmalmelin 

Uimahallimatkat Uuteenkaupunkiin  

24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12. 

Lähtö koulun pihalta klo 17. 
Maksu 50 € sisältäen vesijumpat ja matkat, lapset alle 15-vuotta 25 €.  Uimahallimaksut kunta laskuttaa 
jälkikäteen toteutuneiden käyntien mukaisesti (eläk. 2,8 €/krt, aikuiset 4,4 €/krt, lapset 2,2 €/krt) tai itse 
maksaen kassalla. 
Alle 12-vuotiaille ja uimataidottomille huoltaja mukaan. 

 

Keilailumatkat Raisioon 

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, ilmoittautumiset suoraan hyvinvointikoordinaattorille sähköpostilla        
markus.malmelin@kustavi.fi tai viestillä (wa/txt) 0505759121 

Nuorisotalo avoinna syyskaudella 2022 seuraavasti: 

Tiistaisin klo 14.30-18.30 
3-7-luokkalaiset 

Keskiviikkoisin klo 13.30-17.30 

3-7-luokkalaiset 

Lauantaina 22.10 klo 18-21  
yläkouluikäisille + 6 lk  
Hannelle voi laittaa toiveita illan ohjelmasta sekä seuraavista yläkouluikäisten nuokkaripäivistä. 

Vaihtoehtoinen perjantai 18.11.2022 

Lähtö Kustavista nuokkarin pihalta klo 14.45 ja yhtenäiskoulun pihalta pysähdymme klo 15.05. 
 

Ohjelmassa ensin Caribia-kylpylä, aikaa siellä käytetään reilu pari tuntia.  
Ruokailu Skanssin rax-ravintolassa, jonka jälkeen käydään keilaamassa Raision keilahallilla. 
Kustavissa olemme takaisin noin klo 22.00. 
 

Matkan hinta 25 euroa, jonka voi maksaa matkan varmistuessa suoraan kunnan tilille. 
Tilinumero FI 94 5491 7820 0100 07 viiteteksti perjantai. 

 

Matka on tarkoitettu 4-9-luokkalaisille kustavilaisille nuorille. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.11.2022. 

Ilmoittautumiset linkin kautta tai 0505759121 / markus.malmelin@kustavi.fi 
https://link.webropol.com/ep/perjantai2022 
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LIIKUNTAA IKÄIHMISILLE  

Älä ny vaa liikkumasta lakkaa! Viimeinen Liikkumisen ja ulkoilun tärkeys ikääntyessä – tilaisuus 13.10. 
klo 12:30 aloitetaan toimintapuistosta (Vähämaankuja), joten pukeudu sään mukaisesti. Tilaisuuden  
päätös ja kahvit palvelukeskuksella! 
 
Voit jatkaa liikuntaa yhdessä vaikka syksyn pimeät saapuvat.  
Liikuntailtapäivät Uuteenkaupunkiin  torstaisin 27.10., 10.11 ja 24.11.  

Mahdollisuus uimahallissa uintiin, vesijumppaan tai hiihtoputkessa hiihtoon tai kävelyyn, lopuksi yhteiset 
kahvit uimahallilla. Lähtö linja-autolla klo 12:00 Suvitorilta. Takaisin Kustavissa ollaan n. klo 16.00.  
Ilmoittautumiset markus.malmelin@kustavi.fi  
puh. 050-5759121. Maksuton, sis. myös mahdolliset välinevuokrat! 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 16.10.2022 
 
Järjestäjänä Kustavin kunta ja Voimaa Vanhuuteen työryhmä. 

Käyttämättömät kuntosalin avaimet pyydetään palauttamaan 
 
Jos sinulla on kuntosalille avain jota et enää käytä, palautatko sen keskustoimistoon. 
Myös uudet avaimet voi lunastaa keskustoimistosta. 

 
Suvitorilla tapahtuu  
 

MörkÖ-markkinat 12.11.2022 klo 10-12.30 

Jouluiset Saaristolaismarkkinat 3.12.2022 klo 10-13 
 

Ole yhteydessä, jos myyntipaikka markkinoilla kiinnostaa 0505759121 / markus.malmelin@kustavi.fi  

 
Klipunkarin talviuintipaikka 
 

Klipunkarin sauna-, pukuhuone- ja suihkutilat ovat suljettuina 3.-30.10. johtuen talviuintipaikan vaati-
mista muutostöistä. Myös laiturilla ja sisääntuloteillä on ajoittain työkoneita yms.  
Pahoittelemme häiriöitä. 

Pyrimme saamaan muutostyöt tehtyä marraskuun alkuun mennessä, jolloin talviuintipaikan tulisi olla 
käyttökunnossa. Seuraa kunnan facebook– ja nettisivuja, joissa tullaan kertomaan avaamisesta. 
 

Ehdotuksia talviajan saunapäiviksi ja -ajoiksi voi laittaa sähköpostilla markus.malmelin@kustavi.fi 

Vuoden 2023 Kustavi-kalenteri tulee myyntiin keltaiseen puotiin marraskuun alkupuolella. 
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        KIRJASTO 

 

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

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  

MUUTOS KIRJASTON AUKIOLOAIKAAN! 
 

7.10.2022 ALKAEN KIRJASTO ON AVOINNA 

PERJANTAISIN KLO 10-16 

 
Volter Kilven Alastalon salissa- lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran 

kirjastossa ma 31.10. klo 18 

 

Lukupiirissä luetaan Alastalon salissa- kirja syksyn, talven ja kevään aikana. 
Ennen joulua kokoonnutaan 31.10. ja 28.11. Lukupiiriin voivat osallistua sekä 
kirjan lukeneet että lukemattomat. Kirjan saa tarvittaessa lainaksi kirjastosta. 
Tervetuloa mukaan keskustelemaan, kahvitarjoilun kera! 

 

Näyttely kirjastossa 4.–30.11. 

Rauli Virtasen silmin: Tytöt kriiseissä 

 

Ulkomaankirjeenvaihtaja Rauli Virtanen on koonnut yhdessä Plan 
International Suomen kanssa valokuva-arkistostaan ainutlaatuisen 
näyttelyn, joka on puheenvuoro tyttöjen oikeuksien puolesta.  
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Kulttuuri-, kirjasto-, ja vapaa-ajanpalveluiden kysely 

Kyselyn avulla pyritään selvittämään kuntalaisten/osa-aikakuntalaisten mielipiteitä palveluista.  
Tuloksien avulla kehitetään palveluita ja tiloja. 

Kyselyssä on viisi osiota: yleinen-, liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut. Voit huoletta jättää 
vastaamatta joihinkin osa-alueisiin tai kysymyksiin.  

Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken kolme 30€ lahjakorttia. Yhteystietoja ei ole  
pakollista jättää.  Yhteystietoja käytetään vain arvontaan. 

Vastausaikaa on 31.10.2022 asti.  

Kirjastossa ja kunnantalon aulassa on saatavilla  paperiversioita kyselystä. Linkki kyselyyn löytyy  
kunnan nettisivuilta sekä facebook-sivuilta.   

 

 

Hiljaiset sillat Turun Kaupunginteatterissa 8.11.2022 

Kustavilaiset ikäihmiset sekä sellaiseksi itsensä tuntevat ovat tervetulleita mukaan Turun Kaupungin-

teatteriin katsomaan Hiljaiset sillat -esitystä. 

Matka sisältää teatterilipun, väliajalla kahvin ja leivoksen (laktoositon ja gluteeniton) sekä bussikulje-

tuksen Kustavista Turkuun ja takaisin. 

Bussi kunnanviraston edestä lähtee klo 17.30. Esitys alkaa 

klo 19.00 ja kestää väliaikoineen noin 2 h 30 min. 

Teatterimatka on maksuton. Paikkoja on rajoitetusti ja ne 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!. Ilmoittautumisen 

yhteydessä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan mahdol-

lisesta mukana tulevasta avustajasta tai apuvälineellä liik-

kumisesta sekä kuljetustarpeesta. 

Ilmoittautumiset: anna.leimola@kustavi.fi / 044 7426630 tai kirjastoon. 

Suomen kädentaidot -messut  Tampereella  

Kustavin kulttuuritoimi 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 ilmoittautumiset anna.leimola@kustavi.fi, 044 742 6630 tai Kustavin kirjastoon.  

     Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua pian! 
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Kustavin yhdistys tiedottaa 

Teatterimatka Uuteenkaupunkiin 

keskiviikkona 23.11.2022. 

Lähtö Suvitorilta klo 17.45, teatteri alkaa klo 19 ja kestää 2,5 h väliajan kanssa. 

Juicen, Popedan ja Eppu Normaalin musiikin siivittämä näytelmä unelmista,  

sammumattomasta elämänjanosta ja palavasta rakkaudesta kiihkeällä 80-luvulla. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kirsti 040 5897 149 (ilmoita myös mahdollinen 

eritysruokavalio väliaikatarjoilun takia). 

 

Loppuvuoden kurssitoimintaa:  

Kuvataide: Valoa ja varjoja 2 pe 25.11. & la 26.11. klo 10-14 Yhdistysten talolla. Opiskellaan 

valojen heijastumia ja varjojen muodostumista. Sopii vasta-alkajille ja pidempään piirtäneille. Ilm. 

17.11. mennessä www.vakkaopisto.fi/Ilmoittautuminen. 

KyläKonttorissa Tiedot talteen ja hyvät vinkit ilmaisohjelmista pe 2.12. klo 12-15. Opitaan  

Ollikaisen Eeron johdolla varmuuskopiointia ja tutustutaan hyviin ilmaisohjelmiin, ota oma kone, 

muistitikku tai ulkoinen kiintolevy mukaan.    

 Ilm. 23.11. 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. 

 

 

Vakka-Suomen kansalaisopisto     KUSTAVIN OSASTO  

Vartsalan kylätoimikunnan  
syyskokous sunnuntaina 23.10.2022 klo 17.00 Juuvannilla.  
(Viliskerintie 27).  Tervetuloa!    
Vartsalan ktm 
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Tervetuloa MLL:n pop-up perhekahviloihin viihtymään ja jutustelemaan!  
 

MLL Kustavin yhdistys ja MLL Varsinais-Suomen piiri järjestävät syksyllä kolme pop-up per-
hekahvilaa. Perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joihin vanhemmat ovat terve-
tulleita lastensa kanssa. Kahviloissa jutellaan, kahvitellaan, leikitään tai askarrellaan lasten 
kanssa. Toiminta on maksutonta, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Syksyn kahviloissa 
on tarjolla keittoruokailu! Lisätietoja: MLL Anne-Maija Heilä anne-maija.heila@mll.fi 
044 077 0892. Kustavin kahvilat järjestetään Kustavi-salissa, Kivimaantie 20 (OP:n talo):  

· keskiviikko 26.10.2022 kello 17–19  
Jätejengi opettaa ympäristökasvatusta. Kierrätys ja lajittelu. 

· keskiviikko 7.12.2022 kello 17–19  
 Joulu lähestyy 

Kiva nähdä perheitä puistossa koirineen! 

Tiesitkö, että Kustavin koirapuiston ylläpidosta vastaa yhdistys nimeltä Saariston koiraka-
mut.  
Yhdistyksellämme on muutamia vapaaehtoisia, jotka tekevät tärkeää työ-
tä koirapuiston hyväksi hyvän mielen palkalla, mutta tarvitsemme kuitenkin myös rahaa 
toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen. 

Otamme mielellämme uusia jäseniä mukaan toimintaan.  

Kannatusjäsenyys on myös hyvä vaihtoehto teille, jotka haluatte tukea toimintaam-
me. Jäsenmaksumme on 15 eur/vuosi, perhejäseniltä 5 eur. 

Koiratreffit puistossa ma ja ke klo 17 ja la klo 13. Puisto sijaitsee aivan keskustassa, Vähä-
maankujalla. Tervetuloa tutustumaan! 

Lisätietoja saat yhdistyksemme sihteeriltä puh. 040 5897 149/Kirsti  

   

 Kustavin yhdistys  

 TARINATUPA  Kustavi-salissa torstaina 20.10  klo 12 - 14. Aiheena  
 vanhat työtavat (esim. pellavan ja kankaiden valmistaminen, saippuan,  
 perunajauhojen, siirapin ja talkkunan valmistus.) 

 Sekä muita mieleen muistuvia työtapoja. 
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Kustavin Marttojen astiavuokraus 

Astiat vuokrataan pakattuina ja palautetaan puhtaina omissa laatikoissaan.  

Astioista voi tiedustella tarkemmin numerosta 040 5948203/Soile.   

 



KUSTAVIN LÄMPÖ TIEDOTTAA 

Kustavin lämpö ei ota vastaan mitään, josta ei ole sovittu etukäteen.  
Terveisin Kustavin  lämpö Oy:n hallitus.  




