
”Julkinen tiedote” 

 

Uusimman kuntatiedotteen löydät aina kunnan facebook-sivuilta, ja kustavi.fi etusivulla on suora  
linkki tiedotteeseen. Seuraava kuntatiedote julkaistaan 15.2.2023, aineistot viimeistään 8.2.2023. 

   
KUSTAVIN KUNTATIEDOTE 1/2023 18.1.2023 

”julkinen tiedote” 



 

Liukuesteet yli 70-vuotiaille 

Kustavin kunta on jo useampana vuonna jakanut kenkien päälle puettavia liukuesteitä yli 70-

vuotiaille kustavilaisille.  

Perinne jatkuu myös tänä vuonna. Jos olet yli 70-vuotias kustavilainen ja etkä ole aikaisemmin saa-

nut kunnalta liukuesteitä, voit hakea sellaiset maksuttomasti Keltaisesta Puodista. 

 

Hankkeistaja käytössänne  

Aloitin vuoden alusta hankepäällikkönä ja matkailunkehittäjänä Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kunnil-

la. Tehtävänäni on auttaa kuntien itsensä lisäksi muita toimijoita alueella, niin yhdistyksiä kuin yrityksiä-

kin, toteuttamaan ideoitaan ja kehittämään toimintaansa. Etsin apunanne rahoituksia ja laadin ideoista ja 

tarpeistanne hankesuunnitelmia kanssanne. Voin selvittää, välittää tietoa, tuupata toimijoita yhteen, 

sparrailla kanssanne tai organisoida toimenpiteitä eteenpäin. Osana uutta työtäni seuraan aktiivisesti ra-

hoitus- ja tuki-, mutta myös kaiken maailman osallistumismahdollisuuksia ja solmin hyödyllisiä kumppa-

nuuksia.  

Olen hanketyön monipuolinen ammattilainen ja sydämeltäni kehittäjä. Taustaltani olen eräopas, metsäta-

lousinsinööri, metsänhoitaja- yhteiskuntatieteilijä. Erityisasiantuntemusta minulla on yhdistystoiminnas-

ta, (luonto)matkailusta ja virkistyskäytöstä, luonnonhoidosta sekä uhanalaisuuden biologiasta. Matkailu-

sektorilla olen hankkeistamisen lisäksi työskennellyt matkailuyrityksissä vaaroilla, vesillä, tunturissa, pal-

velutiskillä ja keittiössä, mutta vahvimmillani olen kyllä kehittämissuunnittelijana.  

Asun perheineni Vehmaalla, hyödynnän Taivassalon tarjontaa ja mökkeilen kesäisin Kustavissa. Vapaa-

aikana olen ikonimaalari ja ikonimaalauksen opettaja, purjehdin, mökkeilen, hoidan puutarhaa ja luon-

toillen. Harrastan klassista laulua ja laulan sopraanoa vanhaan musiikkiin keskittyvässä lauluyhtye Vox 

Viridiksessä.  

  

Toivon, että otatte yhteyttä minuun, kun etsitte polkuja tulevaisuuteen tai kumppaneita ja rahoitusta pro-

jekteille! Toteutetaan yhdessä juttuja, joilla tehdään Kustavista ja laajemminkin tästä satojen saarten 

saartamasta kolkasta, paikka joka kehittyy kestävästi ja pitää meidät ja monet muutkin tyytyväisenä.  

  

  

Tuuli Jansson  

Kehittäjä  

Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kunnat  

044 739 3037  

tuuli.jansson@vehmaa.fi  



 

 

      Pikku naisia 
    Turun kaupunginteatterissa la 1.4.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Kuva: Otto-Ville Väätäinen 

 

Rakastettu tarina tytöistä, jotka eivät epäröi etsiä omaa polkuaan. Uusi sovitus klassikosta seuraa  

Marchin perheen eri tavoin luovien sisarusten elämää iloineen ja suruineen.  

 

• Esitys alkaa klo 14.00 

• Bussi Kustavin kunnanviraston edestä lähtee klo 12.30 

• Liput 44 €, kuljetus Turkuun ja takaisin 8 € 

 

Sitovat ilmoittautumiset 21.2.2023  mennessä anna.leimola@kustavi.fi 

044 742 6630 tai Kustavin kirjastoon.  

Lipun voi maksaa Edenred-, Epassi- tai Smartum-työsuhde-eduilla. 

Huom! Ilmoittautumalla teatterimatkalle sitoudut maksamaan tilaamasi lipun ja mahdollisen kuljetuksen hinnan. 

 

KUSTAVIN KIRJASTON VÄLIAIKAINEN ASIAKASPALVELUPISTE PALVELEE OSOITTEESSA 

KIVIMAANTIE 20 (ENTISEN OSUUSPANKIN TILA) 

Asiakaspalvelupisteessä on pieni valikoima lainattavia kirjoja ja lehtiä, ja sieltä voi noutaa 

varauksia sekä palauttaa kirjoja. 

044 742 6630, kirjasto@kustavi.fi 

Avoinna: ma 15-18 ke 15-18 to 10-16 pe 10-16  

mailto:anna.leimola@kustavi.fi


Kustavin kunnan liikunta– ja ulkoilupalvelut 

 Kuntosali (maksuton kustavilaisille eläkeläisille, työttömille ja toisen asteen opiskelijoille) 

 Liikuntasali (maksuttomat vakio– ja kertavuorot) 

 Pöytätennis, sulkapallo, lento– ja koripallo, salibandy. Mailoja saa lainaan 

 Frisbeegolfrata 18 väylää 

 Valaistu kuntorata 1km/1,5 km, talvikaudella säiden salliessa ajetaan hiihtolatu 

 Jääkiekkokaukalo, kesällä tenniskenttä 

 Ulkokuntosali  

 Kolme luontopolkua ja kaksi laavua 

 Urheilukenttä, lainattavissa välineitä. 

 Klipunkarin uimaranta, maksuton sauna ympäri vuoden 2-4 krt viikossa. Talviuinti mahdollisuus. 



UUSI LIIKKUEN LÄPI VUODEN KAMPANJAKOKONAISUUS STARTTAA TALVILIIKKUJA  

KAMPANJALLA 10.1.  

Liikkuen läpi vuoden on LiikUn ja osallistuvien kuntien uusi kolmen kampanjan kokonaisuus, jossa sisältää 

Talviliikkuja, Haastepyöräily ja Syysliikkuja kampanjat. Talviliikkuja-kampanja korvaa aikaisemman 

"saaristo liikkuu / saaristomarssin-kampanjan"  

Tällä kokonaisuudella kannustamme kaiken ikäisiä ja tasoisia lounais-suomalaisia liikkumaan läpi vuoden 

pääsääntöisesti eri ulkoliikuntalajeissa. Tietojen kerääjänä toimii ilmainen Liikkuen läpi vuoden mobiiliso-

vellus, joka toimii älypuhelimessa, tabletissa ja tietokoneella. Sovellus kerää ja tallentaa henkilön omat 

suoritukset, sekä lähettää merkatut kilometrit suoraan kampanjan nettisivulle kuntarankingiin, josta nä-

kee kuntien suoritusmäärät reaaliajassa.  

Uusi Liikkuen läpi vuoden mobiilisovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Play tai App Store mobiilikau-

poista tai se löytyy myös nettiversiona osoitteesta https://liikkuen.fi/liikkuen-lapi-vuoden. Henkilöt, jotka 

ovat käyttäneet aikaisemmin Talviliikkuja tai Haastepyöräily mobiileja, saavat vanhalla koodilla tietonsa 

uuteen mobiiliin. Jos koodi on unohtunut, löytyy uudesta mobiilista koodin haku toiminta.  

Talviliikkuja kampanja starttasi 10.1.2023 

Talviliikkuja -kampanja järjestetään 10.1.-31.3. ja kirjauksia voi tehdä talven ulkoliikuntalajeista; hiihto, 

kävely, sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, potkukelkkailu, luistelu, retkiluistelu, pyöräily ja maastopyöräi-

ly, sekä soveltava liikunta. Eli huono talvi tai lumitilannekaan ei siis estä osallistumista ja kaikki voi osallis-

tua kampanjaan omien kilometritavoitteiden mukaan.  

Kustavin kunta kisaa alle 5000 asukkaan sarjassa. Kirjaukset tulee ensijaisesti tehdä mobiili- tai nettikir-

jauksina. Tuloksia voi toimittaa myös sähköpostilla markus.malmelin@kustavi.fi tai heti kampanjan pää-

tyttyä paperille kirjoitettuna vapaa-aikatoimistoon.  

Talviliikkuja -kampanja järjestetään yhteistyössä LiikUn sekä kampanjaan osallis-

tuvien kuntien liikuntatoimien kanssa. LiikU ja kunnat arpovat kaikkien osallistu-

jien kesken palkintoja, joista ilmoitetaan voittajille erikseen.  

Tarkemmat kampanjan tiedot sekä mobiili- ja nettikirjausohjeet löytyvät 

osoitteesta www.liiku.fi/talviliikkuja.  

 

Liikun kampanjat korvaavat jatkossa kunnan oman koko vuoden käynnissä olleen liikuntakampanjan. Vii-

me vuodelta liikuntasuoritus ilmoituksia tuli verrattain vähän. Kolme kovinta liikkujaa olivat Pekka Niemi-

nen, Sirpa Linnasaari ja Sanna Linnasaari. Heidät palkitaan pienellä tuotepalkinnolla. 

Tämän vuoden lopussa pyritään myös palkitsemaan eniten liikkuneet, jos liikun järjestelmästä saadaan 

ulos kokonaiskilometrit koko vuodelta. 

 

Leikkimieliselle puukilpailulle jatkoaika helmikuulle 
 

Tiedätkö Kustavin alueella ison puun?  

Puulla voi olla paljon ympärysmittaa tai korkeutta tai jotain muuta suurta. 

Ilmianna puu meille ja teemme helmikuun kuntatiedotteeseen koosteen Kustavin suurimmista puista. 

Ilmiannot: Markus Malmelin / 0505759121 / markus.malmelin@kustavi.fi 



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 maksuttomasti 
käydä laittamassa tiedossa olevia tapahtumia. Myös palveluhakemistoon kannattaa 
laittaa yhdistyksen tai yrityksen tiedot. Tämä käy kätevästi kustavi.fi sivujen kautta. Pal-
veluhakemisto painetaan myös keväällä ilmestyvään esitteeseen. Palveluhakemisto on 
yrittäjille ja yhdistyksille maksuton. 

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

Keltaisesta Puodista. 

 
Tervetuloa tutustumaan nuokkarin toimintaan 

Avoimet ovet 1.2.2023 klo 15.30-17.30 

Lapset tekevät buffet tarjottavia ja kahvia löytyy myös. 

Nuokkarin väki toivottaa kaikki tervetulleiksi 

 
Nuorten sähly– ja koripallovuorot  

Alkaen 23.1. maanantaisin urheilutalolla sählytreenit 5-9-luokkalaisille klo 15.45-17.00. 

 
Alkaen 27.1. perjantaisin urheilutalolla koripallotreenit 5-9-luokkalaisille klo 15.45-17.00. 

Tiedustelut hyvinvointikoordinaattorilta 

Kustavin Matkailuyhdistys ry tiedottaa: 
 
Vuokrataan hanallisia 12 litran termoskannuja. Kahvi, vesi ja glögi/mehu kannu.  
Hinta 5€/kpl. Tiedustelut 0407445916/Jalonen. 

 
Saariston Tulet—laavutapahtuma 5.2.2023 klo 12-14 

Laukkarin laavulla 
Ohjelmassa: 

 Pilkkimistä (omatoimista ja opastettua) 

 Makkaranpaistoa (kunta tarjoaa grillimakkarat ja mehun) 

 
Yhteistyössä Kustavin Urheilukalastajat, Kustavin kalastusoppaat &  
Isoluodon kylätoimikunta 

!!! SÄÄVARAUS !!! 



 

Kustavin Marttojen astiavuokraus 

Astiat vuokrataan pakattuina ja palautetaan puhtaina omissa laatikoissaan.  

Astioista voi tiedustella tarkemmin numerosta 040 5948203/Soile.   

Kustavin yhdistyksen kuukausitapaamiset Kustavi-salissa keväällä 2023  klo 12.00 

torstaina 9.2, 

torstaina 2.3, 

torstaina 13.4, 

torstaina 4.5. 

 

Kesä- ja heinäkuussa ei tapaamisia. Tarkemmat tiedot tapaamisten sisällöstä ennen kokoontumista  
Vakka-Suomen Sanomien yhdistyspalstalla. 

Lions Club Kustavin opiskelustipendit 

Lions Club Kustavi jakaa helmikuun talvitapahtumassa kustavilaisille toisen asteen opiskelijoille stipendit 
perinteiseen tapaan. Stipendiä voivat hakea kustavilaiset opiskelijat vapaamuotoisella hakemuksella 
toimikunnan sihteeriltä helmikuun 19.päivään mennessä. 

Hakemukset sähköpostilla: matias.juslin@jannenlohi.fi. Lisätiedot: Sami Latokartano 0505478187 

Talvitapahtuma järjestetään 26.2.2023 Kivimaan koulun pihalla. Tapahtumasta enemmän seuraavassa 
kuntatiedotteessa.  Aurinkoisia ulkoilukelejä t: Lions Club Kustavi. 

mailto:matias.juslin@jannenlohi.fi


YHTEYSTIEDOT 

TEKNINEN TOIMI 
 

Tekninen toimi palvelee osoitteessa Kivimaantie 
20 (entinen Osuuspankin talo) 

Rakennustarkastaja  
Jussi Lehto   0500 740 006  

puhelinajat: maanantai ja keskiviikko 12.00-15.00 
 

Rakennusluvat: www.lupapiste.fi 

 

Toimistovirkailija  
Johanna Nurmi   044 706 2023 

 

Kunnanrakennusmestari  (avoin virka)  

   

Kiinteistönhoidon päivystys  044 383 8822 

 
Kiireettömiä epäkohtailmoituksia voi lähettää 
myös linkin kautta:   

https://webropol.com/ep/ilmoita  

 
 SOSIAALI– JA TERVEYSPALVELUT 
 
Varha.fi 
Sote-palveluiden vaihde  
02 772 3111 
Tyks-sairaalapalveluiden vaihde 
02 313 0000 

Vt. Kunnanjohtaja  

Rauno Peltola  0500 785324 

 

Hallintosihteeri  

Nina Lepistö  044 742 6621 

 

Taloussihteeri 

Haku  on käynnissä, kuntarekry.fi 

 

Hankepäällikkö, kehittäjä  

Tuuli Jansson  044 739 3037 

tuuli.jansson@vehmaa.fi 

 

 SIVISTYSTOIMI 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Kaisa Olari   044 742 6628 

 

Varhaiskasvatuksen johtaja 

Jenni Leppänen  044 737 4895 

 

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri  

Anna Leimola  044 742 6630 

 

Hyvinvointikoordinaattori  

Markus Malmelin 050 575 9121  

KUSTAVIN KUNTA  KESKUSTIE 7  23360 KUSTAVI 

kustavi@kustavi.fi   kustavi.fi   visitkustavi.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kustavi.fi 

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

kustavinkunta    kustavinkunta  Visit Kustavi  

kustavin kirjasto  visitkustavi  

visitkustavi   kustavinnuoret   

mailto:kustavi@kustavi.fi

