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Kustavin kunnassa toimitaan vastuullisesti koronatilanteessa
Ihmisten liikkumisen vapauteen ja muihin ohjeisiin kriisitilanteessa valtiovalta antaa
ohjeet ja Kustavin kunta pyytää kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita noudattamaan
annettuja ohjeita vastuullisesti ja kunnioittavan lähimmäisiä.
Kustavin erityiskysymys on vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden määrä. Joten, kun
väestö liikkuu ja väestömäärä muuttuu, tulee meidän muistaa olla erityisen varovaisia
ja noudattaa ohjeita.
Meiltä kaikilta odotetaan nyt empaattisuutta. Empaattinen ihminen on mestari
asettumaan toisen kenkiin. Hän on loistava kuuntelija, tukija ja neuvoja. Luodaan
kaikki nyt luottamusta tulevaan.
Tärkeimmät ohjeet viruksen leviämisen lopettamiseksi
Viruksen pysäyttäminen on kaikkien yhteisellä vastuulla, pestään kädet, yskitään
oikein ja minimoidaan lähikontakteja sekä pysytään mahdollisimman paljon
sisätiloissa.
Pieni teko suuri vaikutus – 7 kohdan listaa on helppo noudattaa:
▪ pese kätesi saippualla
▪ yski ja aivasta oikein
▪ pidä vähintään metrin väli
▪ tervehdi ilman kättelyä
▪ älä vieraile
▪ sairasta kotona
▪ niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan
Luotettavat lisätietojen lähteet
Kustavin koronainfo, www.kustavi.fi
Valtioneuvosto, https://valtioneuvosto.fi/
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, https://thl.fi/
Sosiaali- ja terveysministeriö, https://stm.fi/
Kuntaliitto, https://www.kuntaliitto.fi/
Turun yliopistollinen keskussairaala http://www.vsshp.fi/
Opetushallitus https://www.oph.fi/fi
Kustavin koronatilanne ja asiointiapua
Kunta seuraa aktiivisesti tilannetta ja toimii Valtioneuvoston antamien ohjeiden
mukaisesti. Kunnan tilat on suljettu ohjeiden mukaisesti.
Kuntaan on avattu puhelinnumero, josta koordinoidaan apua sitä tarvitseville. Kysy
asiointiapua p. 044 742 6620 arkisin klo 9-15. Numeroon voi soittaa myös
ilmoittautuakseen vapaaehtoiseksi toimittamaan mm. kauppatilauksia.
Kunnan tiedotuskanavat: www.kustavi.fi, Facebook osoite on Kustavin kunta ja
Instagram osoitteet ovat Kustavinkunta sekä Kustavinnuoret. Lisätietoja saa myös
kunnan puhelinvaihteesta p. (02) 842 6600.
Kustavin kunta
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Korona-ajan palveluita Kustavissa
Tarkistathan ajantasaisen tiedon yrittäjiltä. Muita Kustavin alueen palveluita on
Tapahtuma- ja palveluoppaassa sekä kunnan nettisivuilla
https://www.kustavi.fi/kategoria/palveluhakemisto. Jos sinun palvelusi puuttuvat
listalta, niin kerro kuntaan, niin lisätään ne listaan. Lista on kunnan nettisivuilla sekä FB
Kustavin kunta.
-

Harjula, Kustavin Talouskauppa Pyrimme palvelemaan polttoaine ja elintarvike
asioissa. Olemme sulkemisen ajan tavoitettavissa puhelimella 0503316145 ja
0505263474. Meiltä voi myös tilata tavaraa kotiin kuljetettuna. Tilauksia voi tehdä
puhelimella.

-

Sale Kustavi Voit tilata ostokset sähköpostilla sale.kustavi@sok.fi tai soittamalla 010
7643530, ostokset ovat noudettavissa kaupalta. Aamupäivän tilaukset ovat
noudettavissa iltapäivällä. Kysy myös kuljetusapua. Aukioloaikojen ensimmäinen ja
viimeinen tunti rauhoitetaan riskiryhmien asiointiin. 9.4. lähtien avaamme arkisin ja la
klo 6.00 ja suljemme klo 23.00, su 8.00 – 23.00. (Myöhemmin on tulossa Kauppakassipalvelu, jossa tilaukset nettikaupasta ja kotiinkuljetus.)

-

Kuljetuspalvelu ikäihmisille ja muille, jotka tarvitsevat koronatilanteen vuoksi kauppatai apteekkipalveluita on avattu puhelinnumero, josta koordinoidaan apua sitä
tarvitseville. Soita numeroon 044 742 6620 arkisin klo 9-15. Numeroon voi myös
ilmoittautua vapaaehtoiseksi toimittamaan tilauksia.

-

Kustavin Meriasema – polttoaineiden myynti. Saatavilla 98, diesel ja kaasut. Saatavilla
päivittäin etukäteissoitolla (p. 02 877512) klo 9-19 välillä. Vain korttimaksu.

-

Ravintola Spaunan nettikauppa https://spauna.fi/fi/ravintola/ruokatilaukset/ Annokset
tilataan ja maksetaan netissä ja nouto ravintolamme terassilta. Soittamalla
tilaaminenkin onnistuu, tällöin maksu ravintolan kassalla. Pyydämme teitä suosimaan
korttimaksua. Aukioloajat: pe ja la 11-19 ja su 11-16 ilmoitamme mahdollisista
muutoksista nettisivuilla, facebookissa ja tietysti aina saa soittaa ja kysyä puh. 0442410066. Vuosnaistentie 617, Kustavi.

-

Vartsalan Vanha Koulu Mahdollisuus sovellettuun "take away" -ostosten tekoon.
Soittele 0400 199757 vartsalanvanhakoulu@gmail.com, niin sovitaan käytännöstä.

-

Kustavin Krouvista la ja su klo 12-16 TAKE AWAY -PIZZOJA. Voit tilata Pizza-kuljetuksen
(Taivassalo-Kustavin alue). Voit toki myös noutaa ennakkoon tilatun pizzan
ravintolasta. Tilaukset: 040 845 8844 / 040 356 2958. Osoite on Kärtyntie 5, Kustavi.

-

Kustavin Pesulan palveluihin kuuluvat tekstiilit, liinavaatteet, mökkipyykit ja matot
sekä veneiden ja autojen täysihoito, ulko- ja sisäpesu, kiillotus ja vahaus. Soita p. 0440
598 591/Ari Varjonen Vartsalantie 175, Kustavi. ari.varjonen@antennihuolto.fi. FB
Kustavin pesula

-

Paratiisipaja Paratiisipajalle päivitetään koko ajan tuotteita verkkokauppaan ja
myymälälle on saapunut paljon kevään vaateuutuuksia. Olemme avoinna keväällä,
tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot sekä nettikauppa löytyvät verkkosivuilta
www.paratiisipaja.fi.

-

Kustavin Käsityökylän Savipaja Kustavin Savipajan tuotanto toimii normaalisti ja
tuotteita sekä lahjakortteja voi ostaa nettikaupasta www.saaristonflikat.fi
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-

Taivassalon Auto klo 6.00 ja 16.05 vuorot ovat toistaiseksi ainoat
joukkoliikenneyhteydet Kustavista poispäin. Lähtöajat klo 7.05 ja klo 8.40 on
toistaiseksi lopetettu. Ajantasainen tieto www.matkahuolto.fi

-

Merineule Ompelimo toimii normaalisti, mutta rajoitamme myymälän ainoastaan
apteekin asiakkaille. Palvelemme muita asiakkaita verkkokaupan, puhelimen sekä
sähköpostin välityksellä! Arkisin 13-15, la 10-13. Muina aikoina p. 02-876347,
www.merineule.fi/

-

Keltainen Puoti on avoinna ma-pe 14-17. Järjestely voimassa toistaiseksi. Asiakkailta
toivotaan ymmärrystä ja joustavuutta vaikeassa tilanteessa. Yhteistyöterveisin,
Eija/050-5407265

-

Studio di Moda Kevät uutuuksia on valtavasti! Toukokuussa ark. 10-16, la 10-13. FB
Vaateputiikki Studio di Moda. Kivimaantie 24, Kustavi. Tervetuloa!

-

Mokkapuu, olemme intohimoisia kahvi -ja suklaa-artisteja. Verkkokaupastamme voit
löytää tuttuja makumaailmoja kuin myös hulluttelumme myötä syntyneitä
ennakkoluulottomia makukokeilujakin - mokkapuu.fi/

-

Lootholma näillä näkymin Helena avataan uudistettuna 1.6. Mökit ovat normaalissa
käytössä ja varattavissa www.lootholma.fi Venetankkausasema on auki 24 h ja maksu
kortilla. Alueen portit aukeavat yleisölle, kun ravintola avataan.

-

Vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin Jos kaipaatte vapaa-aikaan toimintaa, niin vapaaaikasihteeriltä voi kysyä ideoita ja tukea. Tarvittaessa Markus voi tulla paikan päälle,
vaikka pelailemaan ja retkeilemään lasten kanssa. Yhteystiedot puh. 050 5759121 ja
markus.malmelin@kustavi.fi

-

Kustavin kirjasto lapsille ja nuorille lukemo https://lukemo.fi/ tai lue e-kirjaa:
ekirjasto.kirjastot Katso lisää vinkkejä FB Kustavin kirjasto.

-

KORONA-AJAN TAKSIPALVELUT KUSTAVISSA
Kustavilaiset taksit, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. viikonloppuyöt jne.),
palvelevat normaalisti myös näin korona-aikana. https://www.kustavi.fi/palvelut/taksit
Myös kelan korvaamia taksimatkoja (mm. sairaalakyydit) ajetaan normaalisti.
Kelataksin tilausnumero on 0800 130 001.
Lahti Jukka
Yhteyshenkilö: Lahti Jukka, puhelin: 0400 226 419, osoite: Heikkolantie 6, 23360
KUSTAVI
sähköpostisoite: jukka.lahti@kustavintaksi.fi, internet-sivut: kustavintaksi.fi
Taksi 1+6 henkilöä, pyörätuoli ja paarikuljetus, pikkubussit 1+15-19 henkilöä.
Taksi Rautanen
Yhteyshenkilö: Rautanen Eero, puhelin: 0400 877 669, osoite: Pöylintie 37, 23360
KUSTAVI
Tilat 1+6 henkilöä; palvelua myös englanniksi.
Taksipalvelu Teemu Väisänen
Yhteyshenkilö: Väisänen Teemu, puhelin: 0405 876 106, osoite: Kivimaa, 23360
KUSTAVI
sähköpostiosoite: taksipalvelu.vaisanen@gmail.com, internetsivut: www.taksikustavi.fi
Tilataksi 1+6 henkilöä. Palvelua myös ruotsiksi ja englanniksi.

