”Julkinen tiedote”

KUSTAVIN
KUNTATIEDOTE
11/2022 9.11.2022
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.

Kunnanviraston aukioloajat ma, ti, to, pe 9-15 ja ke 9-17, lounastauko päivittäin 12-13

Itsenäisyyspäivän juhla Kustavissa
6.12.2022
Jumalanpalvelus klo 10 ja sankarihaudoilla käynti
Juhla alkaa tarjoilulla klo 11 kunnanvirastossa
Tervetuloa!

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista
Tee ilmoitus keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista kunnan nettisivuilta löytyvällä
lomakkeella.
https://kustavi.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto/kompostointi/
Ethän tee ilmoitusta pelkästä puutarhajätteen kompostoinnista.
Keittiössä syntyvä biojäte on kompostoitava kompostorissa,
•

joka on suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu

•

josta ei pääse valumavesiä maaperään

• johon rottien ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7
mm rakoja)
•

joka on tarvittaessa lämpöeristetty

• joka on riittävän suuri biojätteen määrään ja kompostoitumisen vaatimaan aikaan nähden
Kompostori on sijoitettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoriin ei saa laittaa sellaisia jätteitä,
jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostimullan käyttöä.
Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen jätteiden maatumista. Tarvittaessa komposti voidaan jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen. Jos biojäte käsitellään bokashi-astiassa, biojäte on aina jälkikompostoitava jälkikompostorissa, johon haittaeläimet eivät pääse. Kompostimulta hyödynnetään kiinteistöllä maanparannusaineena.
Jätteen haltijan on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle biojätteen omatoimisesta
kompostoinnista kiinteistöllä. Kompostointia koskevat tiedot on annettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. Mikäli
kompostointi lopetetaan, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa toiminnan lopettamisesta. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä rekisteriin vähintään
viiden vuoden välein. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä pelkästä puutarhajätteen kompostoinnista. (Jätelaki 41 a §, 143 §, Jäteasetus 43 §, Kunnalliset jätehuoltomääräykset 18 §)

Vesimittarilukeman ilmoittaminen
Muistathan viimeistään vuodenvaihteessa antaa vesimittarilukeman vesi- ja jätevesilaskutusta varten!
Vesimittarilukeman voi toimittaa kunnan nettisivuilta löytyvän linkin kautta,
https://kustavi.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vesihuolto/vesimittarilukemanilmoittaminen/
Tarvitset vain maksajanumeron ja kulutuspisteen numeron.
Löydät ne laskusta tai lukemapyyntökirjeestä.
Vesilaskutusasioihin liittyvät sähköpostit osoitteella: vesimittari@kustavi.fi

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

puh. 050 575 9121
Facebook: @mmalmelin

Uimahallimatkat Uuteenkaupunkiin
21.11. Lähtö koulun pihalta klo 17.00
5.12.2022 lähtee jo poikkeuksellisesti koulun pihalta klo 14.00. Tuolloin ei ole hallissa tarjolla vesijumppaa.

Keilailumatkat Raisioon
14.11. ja 12.12.
Lähtö koulun pihalta klo 17.15
Vielä sopii mukaan matkoille, ilmoittautumiset suoraan hyvinvointikoordinaattorille sähköpostilla
markus.malmelin@kustavi.fi tai viestillä (wa/txt) 0505759121

Kevään 2023 uinti- ja keilailumatkojen päivät tulee joulukuun tiedotteeseen.
Nuorisotalo avoinna syyskaudella 2022 seuraavasti:
Tiistaisin klo 14.30-18.30
Keskiviikkoisin klo 13.30-17.30

3-7-luokkalaiset
3-7-luokkalaiset

Nuokkari on poikkeuksellisesti suljettu 29.-30.11.

Klipunkarin talviuintipaikka
Saunapäivät torstaisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 15-18.
Pukuhuonetilat ovat auki klo 6-21 joka päivä
Suihkutilat ovat avoinna torstaisin klo 15-21, lauantaisin klo 7-19 ja sunnuntaisin klo 7-19.
Seuraamme kävijälaskureita- ja palautteita sekä sähkön kulutusta, näiden perusteella teemme tarvittaessa muutoksia aukioloihin.
Tutustu paikan ohjeisiin ja sääntöihin ensimmäisellä kerralla.
Järjestämme myöhemmin talviuintitapahtuman, jossa voi tulla tutustumaan lajiin
Palautetta tiloista ja ajoista voi laittaa: markus.malmelin@kustavi.fi / 0505759121

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

Kustavin viirejä, 50 x 400 cm (55 €) ja 50 x 500 cm (62 €), saatavissa kunnanvirastosta ja
Keltaisesta Puodista.
Kustavi.fi sivujen tapahtumakalenteriin voivat yhdistykset ja yritykset käydä laittamassa tiedossa olevia
tapahtumia.
KUSTAVIN LÄMPÖ TIEDOTTAA
Kustavin lämpö ei ota vastaan mitään, josta ei ole sovittu etukäteen.
Terveisin Kustavin lämpö Oy:n hallitus.

Jouluiset saaristolaismarkkinat 3.12.2022 klo 10-13 Suvitorilla

•

Leivonnaisia

•

Käsitöitä

•

Hilloja & säilykkeitä

•

Ja paljon muuta

Eläkeliiton Kustavin yhdistys on paikalla myymässä lettuja, kahvia ja makkaraa.
Torilla on myös joulutavarakirppis, jonne voi tulla halukkaat myymään joulutavaraa yms.
maksuton. Ei ennakkovarauksia.
Joulupukin paja on auki vanhassa ”Ahdon kioskissa” n. klo 10.30-12.00 ja joulupukkikin
ehtinee kiireiltään paikalle.
Tervetuloa
Lisätiedot ja paikkavaraukset: 0505759121 /Markus Malmelin
Joulukalenteri
Käy katsomassa ”Ahdon” kioskin seinästä 1.-24.12. välisenä aikana päivittäin vaihtuva joulukalenterin
luukku.
Luukusta saat helpon tehtävän tai vastaavan. Ota kuva tehtävän ”teosta” ja laita se sähköpostilla tulemaan markus.malmelin@kustavi.fi. Ahkerimmat tekijät palkitaan.

Leikkimielinen puukilpailu
Tiedätkö Kustavin alueella ison puun?
Puulla voi olla paljon ympärysmittaa tai korkeutta tai jotain muuta suurta.
Ilmianna puu meille ja teemme tammikuun kuntatiedotteeseen koosteen Kustavin suurimmista puista.
Ilmiannot: Markus Malmelin / 0505759121 / markus.malmelin@kustavi.fi

Vuoden 2023 Kustavi-kalenteri on ilmestynyt.
Kalenteri on myynnissä Keltaisessa puodissa.

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.

MUUTOS KIRJASTON AUKIOLOAIKAAN!
7.10.2022 ALKAEN KIRJASTO ON AVOINNA
PERJANTAISIN KLO 10-16
Volter Kilven Alastalon salissa- lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran
kirjastossa ma 28.11. klo 18
Lukupiirissä luetaan Alastalon salissa- kirja syksyn, talven ja kevään aikana. Ennen
joulua kokoonnutaan 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.

KULTTUURI- JA MUSEOTOIMI
Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola
anna.leimola@kustavi.fi

044 742 6630

Vakka-Suomen kansalaisopisto

KUSTAVIN OSASTO

Kevään kurssisuunnittelu on käynnissä. Kurssitoiveita saa esittää, yhteystietoni ovat alla!!
Syyskaudella tulossa vielä Valoa ja varjoja 2 –kurssi pe & la 25.-26.11. klo 10-14. paikkana
Yhdistysten talo. Ilm. päättyy 17.11.
KyläKonttorissa Tiedot talteen ja hyvät vinkit ilmaisohjelmista pe 2.12. klo 12-15. Kurssilla
käsitellään tärkeiden tietojen ja valokuvien tallentamista ja hyväksi todettuja ilmaisia toimisto- ja
kuvankäsittely- ja tietoturvaohjelmia ja niiden turvallisia lataus- ja asennuspaikkoja. Ota mukaan
oma tietokone, muistitikku tai ulkoinen kiintolevy. Ilm. päättyy 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.

SPR:n Kustavin osaston syyskokous Kustavi-salissa 22.11.2022 klo 18.
Esillä syyskokouksen sääntömääräiset asiat. 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. Perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joihin vanhemmat ovat tervetulleita 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 7.12.2022 kello 17–19
Joulu lähestyy

Kustavin Marttojen astiavuokraus
Astiat vuokrataan pakattuina ja palautetaan puhtaina omissa laatikoissaan.
Astioista voi tiedustella tarkemmin numerosta 040 5948203/Soile.

Tervetuloa erityisesti ikäihmisille suunnattuun Sote -infoon torstaina 8.12. klo 13:00
Palvelukeskukseen (Jaalakuja 5) kuuntelemaan ja kysymään tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista Kustavissa.
Infon pitää sosiaalijohtaja Aino Hynninen. Kahvitarjoilu!

Vartsalan kylätoimikunnan PUUROJUHLA su 27.11.2022 klo 17.00
Vartsalan Vanhalla koululla. Pikku paketti mukaan joulupukin pussiin.
Ohjelmaa ym.
Ilmoittautumiset 20.11.2022 mennessä Virpi Sipilä puh. 040 7777 326.
Tervetuloa!
Vartsalan kylätoimikunta
Kustavin Matkailuyhdistys ry:n SYYSKOKOUS ke 16.11.2022 klo 18.00
Kustavin kunnanvirastolla. Vuoden 2022 Matkailuteko palkinnon saajan
julkistaminen. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus
Eläkeliiton Kustavin yhdistyksen joulujuhla ja joululounas
Tuulentuvalla torstaina 1.12.2022 klo.12.
Joululounaan hinta on 35 €.
Ilmoittautumiset viimeistään 23.11 mennessä Mirjalle puh. 044 5366 791.
Maksu El:n Kustavin yhdistyksen tilille OP FI42 5191 0040 0067 83. Viitenumero
25179.
Ohjelmassa jouluista musiikkia, joulupukki vierailee. Ei paketteja pukinkonttiin.
Tervetuloa!
Jouluista askartelua Kustavi-salissa (mm. kranssit ja asetelmat) 13.12. klo 15.00 alk.
Mukaan mahtuu 20. Tilaisuuteen voi ottaa mukaan oman astian, johon tekee asetelman. Paikalla on mm. asetelmiin tarvittavia luonnon materiaaleja, joulukukkia,
kranssipohjia.
Tarjolla on kahvia/glögiä sekä suolaista ja makeaa kahvileipää.
Ilmoittautumiset Mirjalle puh.044 5366 791 6.12. mennessä.
Osallistumismaksu 35 € paikan päällä. Sisältää käyttämäsi raaka-aineet ja tarjoilun.
Askartelua ohjaa Satu Siusluoto.
Myös ei eläkeläiset tervetuloa.

Marttojen Jouluhyörinät
17.12.2022 klo 10.00–13.00

Kustavi-salissa Kivimaantie 20
Paikkavaraukset Marja Lehtikallio
puh 050 5433073
paikkamaksu 5 €

