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Hyvää Joulua 
ja 

Onnellista Uutta Vuotta! 
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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 näh-

den 

Kompostori on sijoitettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä hait-
taa 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 kom-
posti voidaan jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudatta-
en. Jos biojäte käsitellään bokashi-astiassa, biojäte on aina jälkikompostoitava jälkikompos-
torissa, johon haittaeläimet eivät pääse. Kompostimulta hyödynnetään kiinteistöllä maan-
parannusaineena. 

Jätteen haltijan on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle biojätteen omatoimisesta 
kompostoinnista kiinteistöllä. Kompostointia koskevat tiedot on annettava jätehuoltoviran-
omaiselle kahden kuukauden kuluessa biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. Mikäli 
kompostointi lopetetaan, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomai-
selle kahden kuukauden kuluessa toiminnan lopettamisesta. Kunnan jätehuoltoviranomai-
sen on merkittävä tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Tieto kompostoinnin jat-
kumisesta ja tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä rekisteriin vähintään 
viiden vuoden välein. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä pelkästä puutarhajätteen kompostoinnis-
ta. (Jätelaki 41 a §, 143 §, Jäteasetus 43 §, Kunnalliset jätehuoltomääräykset 18 §) 

Vesimittarilukeman ilmoittaminen 
Muistathan viimeistään vuodenvaihteessa antaa vesimittarilukeman vesi- ja jätevesilasku-

tusta varten! 

Vesimittarilukeman voi toimittaa kunnan nettisivuilta löytyvän linkin kautta,  

https://kustavi.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vesihuolto/vesimittarilukeman-

ilmoittaminen/ 

Tarvitset vain maksajanumeron ja kulutuspisteen numeron. 

Löydät ne laskusta tai lukemapyyntökirjeestä. 

Vesilaskutusasioihin liittyvät sähköpostit osoitteella: vesimittari@kustavi.fi 
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VAPAA-AIKATOIMI 
Hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin    puh. 050 575 9121 

markus.malmelin@kustavi.fi      Facebook: @mmalmelin 

Uimahallimatkat Uuteenkaupunkiin keväällä 2023 

16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3. ja 17.4. 

Lähtö koulun pihalta klo 17. 

Maksu aikuiset 50 euroa sisältäen vesijumpat ja matkat ja lapset (alle 18.v) 25 €.  
 
Uimahallimaksut kunta laskuttaa jälkikäteen toteutuneiden käyntien mukaisesti (eläk. 2,8 €/krt, aikuiset 
4,4 €/kt, lapset 2,2 €/krt) tai itse maksaen kassalla. 

Alle 12-vuotiaille ja uimataidottomille huoltaja mukaan. 

Ilmoittautumiset sähköpostilla markus.malmelin@kustavi.fi tai viestillä (wa/txt) 0505759121 

Laita viestiin tiedot ilmoittautuneista henkilöistä ja mihin ryhmään hän kuuluu (eläkeläinen, aikuinen, lapsi) 
Matkat tehdään yhdessä Taivassalon kanssa. Paikkoja rajoitetusti. 

 

Keilailumatkat Raisioon 

23.1., 20.2., 20.3. ja 24.4. 

Lähtö koulun pihalta klo 17.15 

Yhden matkan hinta 10 € sisältäen matkat, ratamaksun ja kenkävuokran.  

Maksu kerätään käteisellä bussissa.  

Muutama paikka vapaana, uusien keilaajien ilmoittautumiset sähköpostilla markus.malmelin@kustavi.fi tai viestillä 
(wa/txt) 0505759121 

 
Nuorisotalo on suljettu joululomalla 19.12.22-8.1.22 välisen ajan. 

 

Poislukien seuraavat ylimääräiset aukiolopäivät: 

Torstaina 29.12. ja 5.1. klo 15-21. (6-lk ja vanhemmat) 
Tiistaina 27.12. ja 3.1. klo 15-21. (3-7-lk) 

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 tarvittaes-
sa 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 
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Kinkunsulatus-pingisturnaus urheilutalolla 29.12. 

Pelataan sovelletuin säännöin 1 vs 1 pelejä. 

Ilmoittautuminen ja lämmittely klo 11-12. 

Pelit aloitetaan klo 12.00 

Sarjat: Nuoret (alle 18v.), Naiset ja Miehet, Yli 65-vuotiaat. 

Sarjojen parhaat palkitaan 

Ennakkoon voi ilmoittautua: markus.malmelin@kustavi.fi 

Vuoden 2022 kuntokampanja lähenee loppuaan.  

Lähetä viimeistään 4.1.2023 vuonna 2022 liikkumasi kilometrit osoitteeseen mar-
kus.malmelin@kustavi.fi. Arvomme osallistujien kesken pieniä tavarapalkintoja sekä julkaisemme aktii-
visimmat liikkujat seuraavassa kuntatiedotteessa. Kaikki liikuntamuodot hyväksytään, jossa järkevästi 
pystytään kilometrejä mittaamaan.  

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 

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 tule-
maan markus.malmelin@kustavi.fi. Ahkerimmat tekijät palkitaan. 

Matka Fazerin tehtaille sekä Jumboon 28.12.2022 

8.05  Lähtö Kustavi 

n. 11.00 pysähdys ABC Lohja n. 30 min 

12.30 Fazer, opastus kesto 60 min 

13.45 Kauppakeskus Jumboon (perillä 14.00) 

14-16 shoppailua Jumbossa 

16.00 kotiinlähtö 

n. 19.30 Kustavissa 

Alle 18 v 10 € ja yli 18 v 15 €, 6.lk ja nuoremmille huoltaja (yli 18-vuotias) mukaan. 

Pikaiset ilmoittautumiset viimeistään 15.12.2022 sähköpostilla markus.malmelin@kustavi.fi tai viestillä 
0505759121. Retki tehdään yhdessä Taivassalon ja Vehmaan kanssa. Paikkoja rajoitetusti. 
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Vuoden 2023 Kustavi-kalenteri on ilmestynyt.  Kalenteri on myynnissä Keltaisessa puodissa. 

KUSTAVIN LÄMPÖ TIEDOTTAA 

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

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. 

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

 
TEKNINEN TOIMI 

 

Huom. 

Tekninen toimi muuttaa 19.12.2022 alkaen osoitteeseen  Kivimaantie 20 (entinen Osuuspankin talo) 

 

Kunnan rakennukset, kiinteistönhoito, vesihuoltoverkosto, kunnan tiealueet, jätehuolto 

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

   lomalla 27.-30.12.2022 

Kiinteistönhoidon päivystys iltaisin ja viikonloppuisin    puh. 044 383 8822 

Kiireettömiä epäkohtailmoituksia voi lähettää myös linkin kautta:  https://webropol.com/ep/ilmoita  

Rakennustoimisto    Rakennusluvat: www.lupapiste.fi 

Rakennustarkastaja Jussi Lehto  jussi.lehto@kustavi.fi      puh. 0500 740 006  

   lomalla 27.12.2022-5.1.2023 

puhelinajat: maanantai ja keskiviikko 12.00-15.00 

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

   lomalla 19.12.2022- 5.1.2023 

Mm. lupahakemuksiin liittyvät lomakkeet, karttaotteet, kaavaselosteet, lainhuutotodistukset,                  

laskutusasiat, aloitusilmoitukset, numerointimuutokset osoitteissa. Ota esille kiinteistötunnus                 

asioinnin nopeuttamiseksi.  

Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet sähkökatkoihin - myös kotitalouksien kannattaa  
varautua 

Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet sähkökatkoihin ja usein hanavettä tulee normaalisti lyhyen (noin 2 
tuntia) sähkökatkon ajan. Sähkökatkon aikana on kuitenkin hyvä välttää veden käyttöä, jotta viemärit eivät 
pääse tulvimaan. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Kotita-
louksissa on hyvä varautua näihin häiriöihin pitämällä varastossa puhdasta juomavettä ja puhtaita kaniste-
reita tai ämpäreitä veden säilytykseen.  

https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuoltolaitokset-ovat-varautuneet-sahkokatkoihin-myos-kotitalouksien-
kannattaa-varautua/ 

https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuolto-ja-sahkokatkot/ 
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KULTTUURI- JA MUSEOTOIMI 

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola 044 742 6630 

anna.leimola@kustavi.fi  

PUNAINEN VIIVA 
ooppera Turun Kaupunginteatterissa 9.2.2023 

Turun Kaupunginteatteri, Saaristo-ooppera ja Turun filharmoninen orkesteri yhdistävät voimansa,  

ja tuovat oopperan teatterin Päänäyttämölle 20 vuoden tauon jälkeen. Suomen historian  

käännekohdasta kertovaa Punaista viivaa tähdittävät solistit Johanna Rusanen ja Waltteri Torikka. 

Ilmari Kiannon vuoden 1909 klassikkoromaaniin pohjautuva sävellys ja libretto ovat Aulis Sallisen  

käsialaa. Punaisen viivan ohjaa Mikko Kouki.

Esitys alkaa klo 19 

Esityksen kesto väliaikoineen noin 2 h 30 min 

Bussi kunnanviraston pihalta lähtee klo 17.30 

Liput 51 € 

Bussikuljetus Kustavista Turkuun ja takaisin 8 € 

Sitovat ilmoittautumisen anna.leimola@kustavi.fi, 044 742 6630 tai Kustavin kirjastoon. 
Maksutiedot lähetetään, kun matkan järjestyminen varmistuu. 

KUSTAVIN KIRJASTON VÄLIAIKAINEN ASIAKASPALVELUPISTE AVATAAN 19.12.2022 

OSOITTEESSA KIVIMAANTIE 20 (ENTISEN OSUUSPANKIN TILA) 

Asiakaspalvelupisteestä voi tehdä varauksia sekä palauttaa kirjoja. 

Avoinna: ma 15-18 

ke 15-18 

to 10-16 

pe 10-16 
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Kustavin Marttojen astiavuokraus 

Astiat vuokrataan pakattuina ja palautetaan puhtaina omissa laatikoissaan.  

Astioista voi tiedustella tarkemmin numerosta 040 5948203/Soile.   

Vakka-Suomen kansalaisopisto     KUSTAVIN OSASTO  

 

Kustavin osaston 50. syyslukukausi on sujunut mukavasti. Kiitos kaikille, jotka olette osallistu-

neet kursseille! Kevään opetusohjelma jaetaan talouksiin ke 28.12. ja ilm. kursseille alkaa ti 3.1. 

klo 9. Syyskaudella kurssinsa aloittaneiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. 

         ILOISEN JA RAUHALLISEN JOULUN TOIVOTUKSIN!! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anna-Maija Lagerström    p. 040 353 3845  s-posti: anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi 

Isoluodon kylätoimikunnan Joulupuurotilaisuus Harjulassa, Varman salissa 19.12. klo 18.00. 

Joulupuuro, väskynäsoppa, kahvit ja joulutorttu. Tervetuloa Ruonin, Koilan, Laupusten, Parattulan ja  
Viherlahden kylien väki joulupuurolle ja juttelemaan mahdollisista tulevan kauden puuhasteluista. 

Terveisin Kylätoimikunta 

Perinteiset TANSSIT Nuutin päivänä perjantaina 13.1.2023 klo 19.00 Tuulentuvalla. (Tuulentuvantie 3) 

Musiikista vastaa Taina ja Timppa. 
Puffetti, arpoja, parhaat Nuutti-pukit palkitaan.  

Liput 10 €. Tervetuloa! 

Kustavin Matkailuyhdistys 



                       

                       
 

  Marttojen Jouluhyörinät  

          17.12.2022 klo 10.00–13.00 

 

          Kustavi-salissa Kivimaantie 20 

         Paikkavaraukset Marja Lehtikallio 

                   puh 050 5433073  

                    paikkamaksu 5 €    
 

               
    


