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KUSTAVINÊPUUTIAISAIVOKUUMEROKOTUKSETÊKEVÄT/KESÄÊ2023 

Kansallisen rokotusohjelman mukaan puu aisaivokuumeroko eeseen ovat oikeute uja 3Êvuo aÊ
täy äneet ja sitä vanhemmat henkilöt, joilla on ko kuntaÊSuomessa ja jotka asuvatÊvakinaises  Kusta-
vissa. 
Rokotukseen ovat oikeute uja myös henkilöt, jotka asuvat pitkäaikaises Êloma-asunnossa Kustavissa. 
Rokote on tarpeen vain henkilöille, jotka oleilevatÊjaÊliikkuvatÊluonnossaÊsulanÊmaanÊaikana vähintäänÊ
4Êviikkoa. 

AiemminÊroko amatonÊhenkilö saa kolmeÊ(3)ÊmaksutontaÊrokote a = perusrokotussarja. Toinen an-
nos annetaan 1–3 kuukau a ensimmäisen jälkeen. Kolmas annos annetaan 9–12 kuukauden kulu ua 
toisesta annoksesta. 

Henkilö, jonka perusrokotussarja on kesken, saa täydennysrokotukset (2. tai 3. annos) maksu a osana 
rokotusohjelmaa. TämänÊjälkeenÊtehosteroko eetÊovatÊmaksullisiaÊjaÊrokotetunÊtuleeÊhoitaaÊtehos-
terokotuksetÊomassaÊterveyskeskuksessaÊtaiÊyksityissektorilla. 

AjanÊvaraaminen 
Ensisijaises  toivomme, e ä aika varataan sähköisenÊajanvarauspalvelun kau a. ValitsepalveluksiÊ
punkkirokotusÊjaÊtoimipisteeksiÊTaivassaloÊtaiÊKustavi.ÊMerkitse ajanvarukseen monesko rokoteannos 
on kyseessä (1., 2. tai 3.) 
h ps://www.varha.fi/fi/ etoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvoin alueella/sahkoinen-asioin -ja-
lomakkeet#asioin  

Mikäli et pysty varamaan aikaa verkossa, voit o aa yhtey ä puh.+35824612519/takaisinsoi opalvelu. 
Kerro nimesi, syntymäaikasi ja henkilötunnuksesi sekä monesko rokoteannos on kyseessä. 

Soihtu- imeistäÊsaa sosiaalihuoltolain mukaista ohjausta, neuvontaa sekä palvelutarpeen arvioin a ja lastensuo-
jelutarpeen arvioin a. Soihtu- imit palvelevat lapsiperheitä sekä alle 65-vuo aita aikuisia.        
Ikääntyneiden palvelun tarve kartoitetaan ikääntyneiden asiakasohjauksessa tai gerontologisen sosiaalityön yksi-
kössä: www.varha.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut  

SOIHTU- imitÊtarjoavatÊneuvontaaÊjaÊohjaustaÊarkisinÊkloÊ8.30-15,Êpuh.Ê040Ê663Ê7001 

 SOSIAALI–ÊJAÊ
TERVEYSPALVELUT 

Varha.fi 
Sote-palveluiden vaihde  
02 772 3111 
Tyks-sairaalapalveluiden 
vaihde 
02 313 0000 

TBE-TEHOSTEROKOTTEET 

TBE -roko een tehosteroko eet ovat ilman ikärajausta mak-
su omia vuoden 2023 ajan kaikille niille kustavilaisille, jotka 
asuvat kunnassa vakinaises . (kh päätös §37 27.2.2023) 

Tehosteroko eet voi hakea punkkibussista. Punkkibussi on 
seuraavan kerran Kustavissa pe 31.3.2023 Salen pihalla        
klo 16-18.  Katso muut ajat: punkkibussi.fi/aikataulu/  

Lisä etoaÊroko eesta: 
h ps://thl.fi/fi/web/infek otaudit-ja
-rokotukset/roko eet-a-o/tbe-
rokote-eli-punkkirokote



YhdistysiltaÊkeskiviikkonaÊ19.4.ÊkunnanvirastollaÊkloÊ17.00 

· Yhdistysten ja kunnan yhteistyö- yhdistysohjelman laadinta aloitetaan syksyllä 2023 
· Yhdistysavustusperiaa eet ja kunnan palvelut yhdistyksille 
· Leaderin tukimahdollisuudet ja uusi kehi ämisstrategia  

JuhlavuodenÊideoin aÊ istainaÊ11.4.ÊTuulentuvallaÊkloÊ17.00 
Vuonna 2024 Kustavi täy ää 150-vuo a ja Volter Kilven syntymästä on 150 vuo a.  

ÊTapahtumat—YhtenäinenÊjuhlailme—Markkinoin —Avustukset 

ILMOITAÊTAPAHTUMAT,Êtempaukset,Êteemapäivät,Êretket,Êmenot... 

 WWW.KUSTAVI.FI/tapahtumakalenteriÊÊ->ÊILMOITAÊTAPAHTUMASTA 

 taiÊteks näÊkustavi@kustavi.fi 

 Teemme nostoja paikallisista tapahtumista mm. kesän kunta edo eisiin.   

KustavinÊkuntaÊkutsuuÊteitä 

YHDISTYKSET,ÊTOIMIJAT,ÊYRITTÄJÄT,ÊTEKIJÄTÊjaÊIDEOIJATÊosallistumaan! 

Hakuaikaa on jatke u  2.4 as ! 
HAE: https://sameboat.fi/nuorisoleader/

TALVILIIKKUJAÊ-KAMPANJAÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
JATKUUÊ31.3.2023ÊASTI 

Muistathan ilmoi aa kilometrisi viimeistään 2.4.  
joko sovelluksella, sähköpos lla, vies llä tai          
paperilla vapaa-aikatoimistoon:  

markus.malmelin@kustavi.fi /  0505759121 

KustavinÊkeskustanÊkehi äminen—Kävely laisuusÊtoukokuussa 

Yhdistystoimijat, yri äjät ja muut kiinnostuneet:  

MennäänÊkävelylle! 

”Kävelyasialistalla” mm. opasteet ja mainokset, tapahtuma– tai 
kausirekvisii a, istutukset, toiminnallisuus ja yleisilme.  
Lisä etoja lähempänä kävelyn ajankohtaa.  

Vesistö laisuusÊÊ 
kunnanvirastollaÊÊÊÊ 
keÊ26.4.ÊkloÊ17:30 

 

Tietoa vesienhoidosta ja 
kunnostuksista, hankera-
hoitusmahdollisuuksista 
ja kipsikäsi elystä. 



Tämä ar kkeli aloi aa sarjan, jossa kerrotaan Kustavin kirjas-
ton vaiheista edeten perustamisvuodesta nykyhetkeen. Pienen 
kunnan pienen kirjaston menneisyyteen mahtuu paljon tapah-
tumia, muutoksia, kokemuksia ja muistoja, joista seuraavaan 
esitykseen on ote u ne, jotka toivo avas  tarkoituksenmukai-
simmin kuvaavat kirjaston kehitystä ja tarjoavat lukijoille e-
toa ja ehkä hiukan viihde äkin. Tavoi eena ei ole esi ää au-
ko omas  kuntamme kirjaston historiaa, ja samalla on kir-
joi aja varsin etoinen siitä, e ä asiat olisi voinut eri tavoin 
valikoida ja toisinkin ilmaista. Kustavin kirjaston tarinan rinnal-
la kulkee myös kertomus Suomen kirjastohistoriasta ja kysei-
sen ins tuu on muotoutumisesta yleisellä tasolla, koska paik-
kakunnan oman ”laina-kirjaston”¹ vaiheet heijastelevat valta-
kunnallista kehityslinjaa, ja monet uudistukset seli yvät kirjas-
toja koskevaa lainsäädäntöä ja yhteiskunnan aatevirtauksia 
tarkastelemalla. 

”KirjastoÊtarkoi aaÊyhteisenÊkansanÊsivisty ämistäÊynnäÊ
heissäÊluku-halun²ÊjaÊluku-taidonÊherä ämistä” 

Nämä edistystä ja hyötyä lupailevat sanat on kirjoite u Kivi-
maan laina-kirjaston lintekokirjan ensimmäiselle sivulle, kun 
Kustavin seurakunnan kirkonkokouksessa pääte in elokuun 
kolmantena vuonna 1862 Kivimaan laina-kirjaston perustami-
sesta. Ajankohta Kustavin kirjastotoiminnan aloi amiselle ei 
ole sa umaa, vaan taustalla olivat koko suomalaisen yhteis-
kunnan laajuiset uudistukset, kuten lukutaidon ja koulujärjes-
telmän kehi yminen sekä erityises  papiston ak ivisuus kir-
jastojen perustajina ja henkistä ilmapiiriä muokannut kansa-
laisten koulutukselle myönteinen kansanvalistusaate, joiden 
vaikutuksesta laajoille kansanpiireille tarkoitetut kirjastot yleis-
tyivät Suomessa 1860-luvulta alkaen. Vuodet 1860–1862 olivat 
kirjastojen perustamisen kulta-aikaa, ja tuolloin maassa aloi  
toimintansa noin sata uu a kirjastoa, joihin myös Kivimaan 
laina-kirjasto lukeutuu. Vaikutuksensa Kustavin kirjaston pe-
rustamiselle on saa anut olla silläkin, e ä Taivassalon emä-
kirkkoseurakunnan jäsenet keräsivät jo vuonna 1856 lukusilla 
ja muissa laisuuksissa niin huoma avan rahasumman, e ä 
saman vuoden lokakuusta alkaen oli paikkakunnalla käytössä 
yli 200 kirjan kirjasto. Sekä Taivassalon e ä myös Vehmaan 
seurakunta saivatkin tuomiokapitulilta erityiset kiitokset kirjas-
toak ivisuudestaan. 

Kivimaalla kirjaston toimintaa ja talou a hoitamaan nime in 
viidestä jäsenestä koostunut johtokunta, jossa seurakunnan 
kappalainen Johan Lagerstedt (Kustavin kappalaisena 1841–
1864) toimi esimiehenä ja vastasi kirjojen hankinnasta sekä 
lainauksesta. Kappalaisen merkitys kirjaston saamiseksi paik-
kakunnalle lienee monen muun suomalaisen kansankirjaston 
alkutaipaleen tavoin ollut huoma ava. Kirjat hanki in lahjoi-
tusvaroin, joita seurakuntalaiset saivat vapaaehtoises  antaa. 
Vuoden 1862 lintekokirjassa kerrotaan, e ä ”jokaisen kirjan 
kannelle kirjoitetaan laina-aika, jona kirja maksu a saadaan 
pitää lainassa” ja ”Usiamman kuin kaksi kirjaa ei samalla ker-
taa saa o aa”.  Lainaaminen oli ilmaista, mu a laina avien 
kirjojen määrää oli tarpeen rajoi aa.  

Tältä ajalta ei ole kerä y lastoja, mu a kirjaston nimi-
listakirjan mukaan voi arvioida, e ä 1800-luvun lopulla kirjas-
tossa on ollut kirjoja 100 ja 300 kappaleen välillä. Nidemääräl-
tään Kivimaan laina-kirjasto edus  1800- ja 1900-lukujen 
tai eessa hyvin tyypillistä maaseudun kirjastoa, jossa yleensä 
oli noin 200 kirjaa. Lainauksia Kivimaalla teh in joitakin kym-
meniä vuosi ain. Nimilista-kirjaan on merki y eto ”lainataan 
wiikoksi”, joten melko lyhyessä ajassa oli kirjat lue ava. 

Pitäjäntuvalla eli Kuntalassa sijaitsi Kivimaan lainakirjasto 
1800-luvun loppupuolella. Kuva kirjasta Kustavin Maamiesseu-
ran 100-vuo sjulkaisu. 

Vuosisadan loppupuolella Kivimaan lainakirjaston nimi-
listakirjaan lue eloitu kirjallisuus on aihepiiriltään pääasiassa 
uskonnollista, kuten esimerkiksi teokset Lepopäivän väärin-
käy ämisen seurauksista, Kris tyn ahdistukset ja Tämän elä-
män wiheliäisyys ja ijankaikkisen elämän autuus. Toisaalta 
laina avissa oli lapsille ja nuorille sopivia teoksia, kuten Uusia 
tarinoita H.C. Andersenilta ja No nauretaanpa nyt. Hupaisia 
tarinoita nuorille, etokirjallisuu a historian, maan edon sekä 
erityises  maatalouden ja karjanhoidon aloilta, kuten vaikkapa 
Johdatus tarkkaan määräämän Teuraseläinten painoa mi aa-
misella ja Lammasten ruokkoaminen eli taitava ja ymmärtäväi-
nen Lammas-Ukko sekä yleisiä elämänohjeita käsi eleviä teok-
sia, joista maini akoon Kris llinen ja terveellinen lasten kas-
va aminen ja Kuinka nuoresta waimosta tuli kelpo ihminen.  

KirjastommeÊvaiheita:ÊMitenÊKivimaanÊlaina-kirjastostaÊtuliÊKustavinÊkunnankirjasto.Ê 
OsaÊ1. 

¹ Kirjoitusasu vaihtelee eri yhteyksissä: ensimmäisissä Kustavin kirjastoasiois-
ta kertovassa arkistolähteissä käytetään useimmiten nimeä laina-kirjasto, 
joka 1800-luvun loppua kohden vakiintuu muotoon lainakirjasto. Sana kirjas-
to esiintyy ensi kerran Carl Axel Go lundin Otava-teoksessa vuonna 1831; 
sana laina-kirjasto puolestaan on ollut käytössä 1840-luvulta alkaen. 

² Sanan luku-halu on ensimmäisenä esi änyt Wolmar Schildt-Kilpinen vuon-
na 1845, ja se on käännöslaina ruotsin kielen sanasta läslust. Kun kirjaston 
perustamista pide in Suomessa aikanaan säätyläistön sivistyksen ilmenty-
mänä, oli rahvaan sivistyksen mi ari puolestaan luku-halu, mikä taas näkyi 
kansalaisten kirjaston käytön määrässä. 



Laina-kirjasto sijaitsi aluksi kappalaisen virkatalossa Pie lässä, 
joka oli suunnilleen siinä paikassa, jossa Villa Volterina tai Pa-
nimoravintola Maistonkina tunne u rakennus nykyisin on. Jo 
vuoden kulu ua kirjastotoiminnan aloi amisesta merki in 
Kivimaan laina-kirjaston protokollakirjaan kappalainen Lager-
sted n olleen huolissaan, kun ”kansa tulee sunnuntai aamuna 
niin hiljaa, juuri kirkkoon menon aikana, lainaamaan kirjoja ja 
vielä allekirjoi ajan jo kirkkoon mentyä, ovat saaneet niitä 
omaisiltani, josta on seurannut epäjärjestys (…)”. Lainaajia ja 
lainaksi anne avia kirjoja ei huoma u merkitä lainauslue e-
loon, koska kappalainen itse ei ollut paikalla lainaajien saapu-
essa. Pelä in siis kirjojen perä  katoavan. Kappalainen toivoi, 
e ä kansa tulisi lainaamaan vasta sen jälkeen, kun hän pääsee 
kirkosta tai mieluiten arkipäivinä. Varsinaisia aukiolopäiviä ei 
kirjastossa tuolloin ilmeises  ollut, vaan lainaamassa käy in 
silloin kun asiaa Kivimaalle muutenkin oli, ja usein näin kävi 
sunnuntaina, kun kirkkoon joka tapauksessa tul in. 

LainakirjastoÊsiirtyyÊseurakunnaltaÊkunnallishallinnonÊalai-
suuteen 

Kunnallishallinnon uudistus vuonna 1865 ero  hengellisen 
seurakunnan ja maallisen kunnan toisistaan. Itsenäinen kunta 
Kustavista muodoste in vuonna 1874, ja ensimmäinen kunta-
kokous pide in samana vuonna marraskuun ensimmäisenä 
päivänä. Kirjastoille kunnallishallinnon uudistus merkitsi siirty-
mää demokraa ses  hallituiksi ja yhteises  omistetuiksi lai-
toksiksi, ja 1870-luvulta alkaen kirjastot mielle in yleises  
kunnan hallintaan kuuluviksi. Fennomaanien vuonna 1874 
perustamalla Kansanvalistusseuralla oli merki ävä rooli Suo-
men kirjastolaitoksen kehi ymisessä. Seuran tavoi eena oli 
levi ää kansantajuista kirjallisuu a, edistää lukuharrastusta 
sekä rakentaa kunnallinen kirjastoverkko kun en omistamia 
kirjastoja tukemalla ja avustamalla kirjastojen perustamista 
paikkakunnilla, joilla ei kirjastoja vielä ollut.  

Kustavissakin huoma in ajan hengen mukaiset aa eet ja toi-
mi in yhteiskunnan muutoksia seuraten, kun kirjasto siirtyi 
seurakunnalta kunnan toimialaan vuonna 1880. Kuntakokouk-
sessa 23. helmikuuta järjeste in kirjastolle hallinto, ja 
”Pääte in panna Lainakirjasto toimen ja vali in sitävarten 
komi ea (…)”, jonka esimiehenä ja myös kirjastonhoitajana 
toimi tuolloin kirkkoherra Johan Henrik Wehmanen (vt. kirkko-
herrana Kustavissa 1877–1888). Seuraavan vuoden maalis-
kuussa on kuntakokouksen pöytäkirjaan kirja u, e ä lainakir-
jaston perustamiseen myönne in kirkosta kolehdilla kerä yjä 
rahoja sekä vapaaehtoisilla lahjoilla saatuja varoja. 

Kirjasto oli näin ollen edelleen yhteydessä seurakuntaan, 
mu a jo vuonna 1882 ”lainakirjaston hoitajaksi” vali in kier-
tokoulunope aja G. Lindén. Samassa kuntakokouksen pöytä-
kirjassa mainitaan myös, e ä seuraavasta vuodesta alkaen 
maksetaan lainakirjaston hoitajalle palkkaa vuosi ain 30 mark-
kaa. Palkan maksaminen maalaispaikkakunnan sivutoimiselle 
kirjastonhoitajalle ei tuolloin ollut lainkaan itsestään selvää, 
joten tätä voidaan pitää jopa edistyksellisenä päätöksenä! 

Kivimaan laina-kirjaston toiminnasta ei vuosien 1863 ja 1880 
väliltä löydy merkintöjä kirkon- tai kunnalliskokousten pöytä-

kirjoista. ”Tilinteko kirjassa” vuodet 1862 ja 1863 on runsaine 
sakkorahoineen ja kirja lauksineen huolellises  dokumentoi-
tu, mu a seuraava merkinnät löytyvät vasta vuosilta 1873 ja 
1875. Tilinteko vuodelta 1873 oli vaa maton: tuloja olivat yksi 
koleh , suuruudeltaan kaksi markkaa, sekä kolmen lainaajan 
sakkorahat, yhteensä markka ja 32 penniä. Seuraavien kahden 
vuoden ajalta tulot ovat vain kolme markkaa sakkorahoja. Tili-
kirjaan ei 1870-luvun alkupuolella ole merki y lainkaan meno-
ja, joten uusia kirjoja ei tästä päätellen ole oste u. Suuret näl-
kävuodet 1866–1868 ovat osaltaan saa aneet vaiku aa kirjas-
ton toimintaan, kun tärkeämpiäkin avustuskohteita oli runsain 
mitoin. Vuonna 1881 kirjaston siirtyessä kunnan alaisuuteen 
sen sijaan tapahtuu jotain merki ävää, sillä kirjasto sai 
käy öönsä 150 markkaa viinaverorahoja. Silloin kirjoja la in 
yli 300 markalla ja liity in Kansanvalistusseuran jäseneksi.  

Pie lästäÊpitäjäntuvalleÊ 

Kirjasto on ilmeises  toiminut vuodesta 1862 alkaen Pie lässä, 
ja todennäköises  kukin Kustavin kappalainen tai kirkkoherra 
on vuorollaan hoitanut kirjastoa, kunnes kiertokoulunope aja 
Lindén aloi  kirjastonhoitajan työn vuonna 1882. Kuntako-
kouksen pöytäkirjojen perusteella on myös olete avissa, e ä 
kirjasto siirtyi viimeistään 1880-luvun aikana Pie lästä nykyi-
sen Vähämaan talon lähe yvillä sijainneelle pitäjäntuvalle, 
jossa kuntakokoukset tuolloin pide in. Viimeistään vuonna 
1889 lainakirjasto joka tapauksessa toimi pitäjäntuvalla, koska 
kuntakokous pää  saman vuoden helmikuussa pyytää kirkon-
kokoukselta pappilan kirjakaapin lainakirjaston kaapiksi. 

Ehkä lat pitäjäntuvassa eivät kuitenkaan olleet sopivat kirjo-
jen säily ämiselle tai kirjoja ei kovin ahkeras  laina u, koska 
ne ”ovat lyöneet kovin homeeseen ja märkään laan”, kuten 
kuntakokouksen pöytäkirjassa maaliskuun 12. päivänä vuonna 
1890 kerrotaan. Korjaustoimenpiteitä pohdi in, mu a an-
ne in kirjojen olla edelleen pitäjäntuvalla, kun syyn kirjojen 
pahentumiseen otaksu in olevan uuden muurin tekemisestä 
johtunut ve syys. Lopuksi tode in, e ä lanteesta selvitään 
varoi amalla ”hyyryllisiä e ä löykepel  aina huone a läm-
mi äessä on pide ävä auki”.  

Tilinteko kirja ei 1880-luvun loppupuolella paljasta erityisiä 
uudistuksia. Sakkorahoja on kerä y melko vaa ma omia 
summia, ja edellisen vuoden tulot ovat siirtyneet suoraan seu-
raavalle vuodelle. Kirjauutuuksia ei tuolloin mitä ilmeisemmin 
hanki u. Uudelle vuosikymmenelle siirry äessä lainakirjas-
toon la in sen sijaan ensimmäiset aikakauslehdet: Suomen 
Maanviljelysleh  sekä Suomen terveydenhoitoleh . Leh en 
hintojen lasku painotekniikan kehi yessä sekä makse ujen 
mainosten yleistyessä mahdollis  niiden saamisen pienenkin 
kirjaston valikoimiin.  

Jatkuu seuraavalla sivulla. 



Koh Êuu aÊvuosisataa 

Vuosisadan viimeinen vuosikymmen oli suomalaisessa yhteis-
kunnassa ja kirjastoissa merki ävää aikaa, jolloin liberaalit ja 
demokraa set aa eet alkoivat vähitellen herä ää kiinnostus-
ta, ja tavoi eeksi asete in tasa-arvon ja holhouksesta vapau-
tumisen ideaalit myös kansallisen kul uurin osalta. 1800-luvun 
lopussa venäläistämistoimet vaiku vat kansalaisyhteiskunnan 
syntyyn lisäämällä polii sta etoisuu a ja yhteiskunnallista 
osallistumista. Kirjastot olivat sopiva väylä kansan sivistystason 
ja kansallishengen nostamiseen, joten yhteiskunnan tuki kir-
jastolaitoksen kehi ämiselle näh in tärkeänä. 

Yhteiskunnan modernisoituminen oli Suomessa alkanut, mu a 
Kivimaan lainakirjaston toiminta oli, mikäli arkistolähteisiin 
luotetaan, 1890-luvulla tasaisen rauhallista.  Vuosikymmen 
kuluessa oste in aikakausleh en lisäksi vain muutama kirja, 
eikä sakkorahoistakaan kertynyt merki äviä summia. Vuonna 
1892 tunne u kirjasto- ja kansanopistoak ivi Kaarle Werkko 
lähe  Kustaviin kirjastojen kehi ämistä käsi elevän pam-
fle nsa Tutkimuksia Kansankirjastojen asiassa. On vain arvail-
tavissa, saivatko kyseisen teoksen ajatukset aikaan uudistusin-
toa Kivimaan lainakirjastossa. Jotain kirjaston hyväksi kuiten-
kin teh in, kun vuonna 1893 kirjakaappiin asenne in kaksi 
paria uusia saranoita sekä niihin ruuvit. 

Vuosisadan vaihtuessa kirjasto oli hiljaiselostaan huolima a 
vakiintunut osa Kivimaan elämää, ja vähitellen uudistumisen ja 
muutoksen tuulet rantautuivat myös saaristopitäjään. Tästä 
jatkamme seuraavassa osassa. 
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SamppalinnanÊkesätea erissaÊlaÊ1.7.ÊkloÊ14ÊDollyÊPartoninÊmusikaalikomediaÊ9ÊtoÊ5-ÊhommatÊhoituu!Ê 
 
Hillitön ja vauhdikas 80-luvun alkuun sijoi uva musikaali kertoo tarinan kolmen erilaisen naisen 
yllä ävästä ystävyydestä ja siitä, miten lopulta kaikki on heille mahdollista – jopa konserva ivi-
sessa, miesten hallitsemassa bisnesmaailmassa! Pääosassa musikaalidebyy n tekevä NiinaÊLah-
nen! Niinan kanssa vauhdikkaassa menossa mukana PihlaÊPohjolainen ja HeljäÊHeikkinen! 

 
· Esityksen kesto noin 2,5 h sisältäen 20 min väliajan. 
· Liput 40,50 €. Lipun voi maksaa Edenred-, Epassi- tai Smartum-eduilla. 
· Bussikuljetus Kustavista Turkuun ja takaisin 8 €. Lähtö kunnanviraston edestä klo 12.30.  
· Mahdollisuus lata väliajalle kahvi ja leivonnainen hintaan 8 €, mainitse ilmoi autuessasi! 
· Sitovat ilmoi autumiset 16.5. mennessä 044 742 6630, anna.leimola@kustavi.fi tai Kustavin kirjastoon. 

KULTTUURIRETKIÊTURKUUNÊÊÊ
LAUANTAINAÊ20.5. 

Kul uuritoimi 
järjestää bussiret-
ken Turkuun,  
jossa voit käydä 
esimerkiksi     
tea erissa,     
elokuvissa,  
museossa ja    
ostoksilla. 

 

Kuljetuksen hinta on aikuisilta 8 €,  
ja saman perheen lapset pääsevät 
mukaan maksu a. 

Bussi lähtee kunnanviraston edes-
tä klo 12 ja paluu Turusta lähtee 
klo 19. 

 

SitovatÊilmoi autumiset: 

 044 742 6630,  

 anna.leimola@kustavi.fi  

 tai Kustavin kirjastoon 

KUSTAVINÊKIRJASTONÊASIAKASPALVELUPISTE 
Kivimaan e 20 (en nen osuuspankki) 
 
Asiakaspalvelupisteessä on valikoima laina avia kirjoja ja 
leh ä, ja sieltä voi noutaa varauksia sekä palau aa kirjoja. 

044 742 6630, kirjasto@kustavi.fi 
Avoinna: ma 15-18, ke 15-18, to 10-16, pe 10-16  

Volter Kilven Alastalon salissa- lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran ma 3.4. klo 18 kirjastossa. Kahvitarjoilu  



 KeväisetÊSaaristolaismarkkinatÊSuvitorillaÊ8.4.2023ÊkloÊ10-13 
 

· Myynnissä mm. leivonnaisia, käsitöitä, hilloja ja 
kala- ja lihatuo eita. 

· Eläkeliiton Kustavin yhdistys myy makkaraa,  

 muurinpohjale uja ja kahvia. 

· Ar eatron sirkuskoulun oppilaat viihdy ävät  

 Lisä edotÊjaÊpaikkavaraukset:Ê 

 markus.malmelin@kustavi.fi / 050 575 9121 

PuukilpailunÊsatoa:ÊPleikilän puutarhassa kasvaa ja 
voi hyvin päärynäpuu. Puun ovat istu aneet Frans ja 
Kris na Lehmusvaara joskus 1900-luvun alussa. Taimi 
on peräisin Valamon luostarista. Päärynäpuun         
ympärysmi a rinnankorkeudelta on 190 cm.  

KlipunkarinÊsaunanÊkesäkausiÊalkaaÊ3.4. 
SaunaÊlämpenee: 

maanantaisinÊjaÊtorstaisinÊkloÊ17-21Êsekä 

lauantaisinÊkloÊ15-18 
Pukuhuoneet avoinna päivi äin klo 6 -21. 
Huom! Ovien sähkölukot sulkeutuvat klo 21.30. 
Saunalla on lyhyt huoltokatko toukokuussa. 

Vapaa-aikatoimenÊkesäleirit,ÊtapahtumatÊjaÊretketÊ2023 

Taidepäiväleiri 5.-7.6.  

Särkänniemen retki 7.6., yhdessä Vehmaan ja Taivassalon kanssa 

Alueleiri 13.-15.6., yhdessä Vehmaan ja Taivassalon kanssa 

Liikunta- ja seikkailupäiväleiri 19.6-21.6.  

Musiikkipäiväleiri 26.6-1.7.  

Lasten päiväleiri 3.7.-5.7. 

NuorisopurjehdusleiriÊaloi elijoilleÊ3.-7.7. 

Vesisankarit-tapahtuma 8.7. 

PerinneveneleiriÊ10.-14.7.Ê 

Monitaidekerho 10.-16.7, kul uuritoimen järjestämä 

Uimakoulu  31.7.-4.8. 



KUSTAVIN YHDISTYS TIEDOTTAA 
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää KELAN kustantamia kursseja: 
IKKU - Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskursseja yli 68-vuotiaille. Kurssi sopii 
monisairaille henkilöille, jotka asuvat kotona tai palvelutalossa ja joille sairaudet aiheutta-
vat tarpeen kuntoutukselle. 
Parikursseja omaishoitajalle ja hoidettavalle. Kurssi on tarkoitettu omaistaan kotona 
päivittäin hoitavalle. Kurssilla autetaan löytämään ratkaisuja arkipäivän haasteisiin. 
Lisätietoja Maskun kuntoutussihteereiltä puh. 040 1337 010 tai 040 1337 009 
Tuetut lomat (Solaris-lomat ja Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry) ovat haettavissa.   
Lomateemoja mm. Virkeänä eläkkeelle, Senioriloma 60+ ja Senioriloma 70+.                      
Lomien omavastuu 20/25 € vuorokaudessa jaetussa 2 hh.                                                       
Kysy lisää, autan mielelläni: Kirsti Salminen puh. 040 5897 149 
Tarinatupa Kustavi-salissa 23.3. klo 12 -14. Aiheena vanhat sanonnat ja sananparret. 
Kustavilaissi sanamparssi -kirjaa on myynnissä Keltaisessa Puodissa. 
Kustavin yhdistyksen kuukausitapaamiset Kustavi-salissa keväällä 2023 klo 12.00  
Tapaamiset torstaina 13.4 ja torstaina 4.5. Kesä- ja heinäkuussa ei tapaamisia. Tarkemmat 
tiedot ennen kokoontumista Vakka-Suomen Sanomien yhdistyspalstalla. 

ELÄKELIITON KUSTAVIN YHDISTYS 
ILOISTA YHDESSÄOLOA, LIIKUNTAA, MATKOJA, VAIKUTTAMISTA  
Eläkeliiton Kustavin yhdistykselle kuluva vuosi on 39. toimintavuosi. Olemme sitoutumaton 
eläkeläisjärjestö, joka valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa palveluja ja yhdessäolon     
mahdollisuuksia. Toimintamme on hyvin monipuolista ja jäsentemme kiinnostuksen     
kohteet huomioivaa. 
Tarjoamme jäsenillemme 

· turvallista, mukavaa yhdessäoloa 
· osallisuutta ja mahdollisuutta paikalliseen vaikuttamiseen 
· mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan 
· monipuolista toimintaa ja elämyksiä mm. kuukausitapaamisia, kerhoja ja matkoja  
· liikunnallista vireyttä (ohjattuna toimintana kuntosali, Boccia, Mölkky kesällä,                   

tuolijumppa ja voimistelu) 
· eläkeläisille  kuntosalivuoroja myös ilman ohjausta  

Tulethan mukaan monipuoliseen toimintaamme! Jäseneksi voi liittyä Eläkeliiton nettisivuilla tai    
jäsenkirjurin kautta: Anne Erkkilä puh. 040 558 7915. Jäsenmaksu vuonna 2023 on 15 €. 
 

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Launo Valtonen puh. 0400539 896.              
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kustavi 

TUULENTUPA 

Taloa vuokrataan  
yleisö laisuuksiin  
ympäri vuoden.  
TervetuloaÊ!  
  
 Tuulentuvan sää ö 

 

Varaukset: kustavi@kustavi.fi, edustelut lasta ja varustelusta: 0400 838701 



KustavinÊMar ojenÊas avuokraus 

As at vuokrataan paka uina ja palautetaan puhtaina omissa laa koissaan.  
Ota yhteys sähköpos osoi eeseen kustavinmartat@gmail.com 
tai Ilona 040-5448749 klo 16 jälkeen. 

KustavinÊMatkailuyhdistysÊryÊ edo aa: 
Vuokrataan hanallisia 12 litran termoskannuja. Kahvi, vesi ja glögi/mehu kannu.  
Hinta 5€/kpl. Tiedustelut 0407445916/Jalonen. 

KustavinÊVPK Êtäy ääÊ90-vuo aÊvuonnaÊ2024 

Jos sinulla on historia etoja esim. leh leikkeitä, valokuvia tai muita muistoja Kustavin vapaaehtoisen 
palokunnan toiminnasta vuosien varrelta, olisimme kiinnostuneita kuulemaan ja näkemään näitä.     
Juhlavuoden kunniaksi on tekeillä pienimuotoinen historiikki. 

VPK on harrastus jolla on merkitys. Näin pienellä paikkakunnalla joskus 
jopa ihmishenkiä pelastava harrastus. Meillä pääset ilmaisen harrastuk-
sen pariin, eikä meillä ole pääsyvaa muksia. Jokaiselle kyllä löytyy 
oman mielenkiinnon ja kalenterin mukaista toimintaa.  Meillä toimii 
nuoriso-osasto ( alle 16 v.)sekä hälytys-, nais- ja veteraaniosasto.  

Ole yhteydessä puheenjohtaja Pasi Paasimaa p.044 0744749 /  
kustavinvpk@vs-alpe.fi 

SPR Kustavin osaston sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS  Kustavi-salissa 28.3 klo 18. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 



Kustavin viirejä, 50ÊxÊ400ÊcmÊ(55Ê€)ÊjaÊ50ÊxÊ500ÊcmÊ(62Ê€)Ê

oste avissaÊkunnanvirastostaÊjaÊKeltaisestaÊPuodista. 



      

EduskuntavaalitÊtoimitetaanÊsunnuntainaÊ2.4.2023ÊkloÊ9.00Ê–Ê20.00.Ê 
Kustavissa äänestyspaikkana on Kustavin kunnanvirasto, Keskus e 7. Vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspai-
kassa, joka on merki y äänioikeusrekisteriin. 
 
EnnakkoäänestyksenÊajanjaksoÊonÊko maassaÊkeÊ22.3.Ê–Ê Ê28.3.2023.Ê 
Ennakkoäänestyspaikka, Kustavin kunnanvirasto, Keskus e 7, on avoinna:  
ke – pe 22.3. – 24.3. klo 9.00 – 15.00  
la – su 25.3. – 26.3. klo 10.00 – 14.00  
ma –  27.3. – 28.3. klo 12.00 – 18.00  
Äänioikeute u voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ko maassa tai ulkomailla. 
 
Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänioikeute u on jokainen Suomen kansalainen asuinpaikastaan riippuma a,           
joka viimeistään vaalipäivänä täy ää 18 vuo a.  

Äänestäjä on vaalilain nojalla velvollinen esi ämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Tähän kelpaavat 
poliisin myöntämä henkilökor , passi, ajokor  tai muu kuvallinen asiakirja. Äänioikeutetuille pos tetut ilmoituskor t 
eivät riitä henkilöllisyyden todentamiseen. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyy ä osoi avaa asiakirjaa, niin hän voi 
äänestämistä varten hakea maksu a väliaikaisen henkilökor n poliisilaitokselta.  

Ko äänestys 
Äänioikeute u henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoi unut, e ei hän pääse äänestys- eikä ennakko-
äänestyspaikkaan ilman kohtuu omia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merki y  
äänioikeusrekisteriin hänen ko kunnakseen. Ko äänestykseen oikeute ujen on ilmoite ava siitä kirjallises  tai           
puhelimitse kunnanvirastoon viimeistään istaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä 
tämän valitsema henkilö. Jos ko äänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää 
ko äänestyksen yhteydessä, siitä on maini ava ilmoituksen yhteydessä. 

 

 

 

 

 

KUSTAVINÊKUNTA  KESKUSTIE 7  23360 KUSTAVI 

kustavi@kustavi.fiÊÊ  kustavi.fiÊ   visitkustavi.fiÊ 

Kunnanviraston aukioloajat ma, , to, pe 9-15 ja ke 9-17, lounastauko päivi äin 12-13  

kustavinkunta    kustavinkunta  Visit Kustavi  
kustavin kirjasto  visitkustavi  
visitkustavi   kustavinnuoret   

Uusin ja aiemmat kunta edo eet lue avissa myös www.kustavi.fi.  
Seuraava kunta edote julkaistaan 19.4. tai 26.4. Viimeinen aineistopäivä on perjantai 31.3. 

KUSTAVINÊKUNTA  

EDUSKUNTAVAALITÊÊ2023 

KeskusvaalilautakunnanÊyhteys edot:Ê 
Kustavin keskusvaalilautakunta,  
Keskus e 7, 23360 KUSTAVI.  
puh 02 842 6613  
sähköpos  anja.nuppumaki@kustavi.fi  

Kustavissa 1.3.2023  
KUSTAVIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA  


