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toivottaa sinut tervetulleeksi!
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Tervetuloa 
Mynämäkeen!
Kiitos, että olette valinneet uudeksi 
kotipaikaksenne Mynämäen kunnan. 
Toivomme, että tämä esite auttaa teitä 
kotiutumaan uuteen ympäristöön. 
Lisätietoja kunnan palveluista löytyy 
kotisivuiltamme www.mynamaki.fi.  
Kolme kertaa viikossa ilmestyvä 
paikallislehti Vakka-Suomen Sanomat  
kertoo kattavasti lähialueen 
tapahtumista.

Mynämäki on vireä kunta, josta 
löydätte helposti lähes kaikki 
päivittäiset peruspalvelut. Lukuisat 
järjestöt järjestävät monipuolista 
harrastustoimintaa, joten kannattaa 
tutustua heidän tarjontaansa. 
Myös kuntalaiskummit kertovat 
mielellään kunnasta ja sen tarjoamista 
mahdollisuuksista.

Seija Österberg
kunnanjohtaja

4 Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

5 Päivähoito ja koulutus

6 Rakentaminen, maankäyttö ja  
 yhdyskuntatekniikka

7 Ympäristöasiat ja joukkoliikenne

8 Vapaa-aika: 
 mm. nuorisotilat,  
 liikuntamahdollisuudet, 
 kirjasto ja työväenopisto

10 Mynämäki kartalla

12 Mynämäen alueen palveluita

13 Keskustan kartta

14 Mynämäen alueita ja kyläyhdistyksiä 

17 Jokaiselle jotakin – tule mukaan!

17 Kuntalaiskummit

18 Mynämäki pähkinänkuoressa 
 mm. tärkeimmät yhteystiedot

TÄSSÄ OPPAASSA



112
Hätänumeroon 112 tulee soittaa 
aina kiireellisissä, todellisissa hä-
tätilanteissa hengen, terveyden, 
omaisuuden tai ympäristön olles-
sa uhattuna tai vaarassa, tai jos on 
syytä epäillä näin olevan. Voit soit-
taa hätänumeroon 112 maksutta 
mistä tahansa puhelimesta ilman 
suuntanumeroa. Hätänumeroon ei 
soiteta kiireettömissä asioissa eikä 
kyselytarkoituksessa. 

Katso hätäkeskuslaitoksen sivuilta 
uuden asuin-, työ- tai vapaa-ajan-
viettopaikkasi koordinaatit: 
www.112.fi  >  Karttakoordinaatit

TERVEYSPALVELUT
Perusterveydenhuolto
•  lääkäreiden ja  
 terveydenhoitajien vastaanotot  
•  fysioterapia  
•  hammashuolto  
•  kouluterveydenhuolto 
•  neuvolat 
•  vuodeosasto Maskun  
 terveyskeskuksessa

Vanhustenhuolto
• kotihoito 
•  Häävuoren palvelukeskus 
•  Palvelutalo Koivulehto 
•  Lizeliuskoti 
•  Kuivelakoti
•  Palvelutalo Tainiola 
 (säätiön ylläpitämä)

SOSIAALIPALVELUT
•  lapsen huolto- ja tapaamisasiat 
•  lastensuojelu 
•  päihdehuolto 
•  toimeentulotuki 
•  vammaispalvelut

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Akselin puhelinvaihde:  
02 447 7000  
avoinna klo 8–15. 

Suorat ajanvarausnumerot: 
www.soteakseli.fi

Kiireellisissä terveyttä  
uhkaavissa tilanteissa soita 112.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI

KELA
Myös Kela tarjoaa palveluita ja tukea lapsiperheille, opiskelijoille, 
työttömille, asevelvollisille ja eläkeläisille.  
Kelan toimipiste, käyntiosoite: Keskuskatu 24, 23100 Mynämäki 
www.kela.fi  >  yhteystiedot  >  palvelunumerot

Ladattavat lomakkeet sekä mahdollisuus sähköiseen asiointiin! 
www.kela.fi  >  Asioi verkossa

TYÖNHAKIJAN JA TYÖNANTAJAN PALVELUT 
Mynämäen asukkaita palveleva Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto  
auttaa kaikkia työnhakijoita - työssä olevia, työttömiä ja työelämään  
tulossa olevia sekä työnantajia ja eri sidosryhmiä.

Käyntiosoite: Tasalanaukio 3, III krs, 21200 Raisio 
www.mol.fi

Mynämäki kuuluu Varsinais-
Suomen pelastuslaitoksen piiriin. 
Mynämäen alueella toimivat  
myös Mynämäen, Karjalan ja  
Mietoisen VPK.

POLIISI
Poliisi palvelee rikosasioiden lisäksi 
mm. lupa- ja löytötavara-asioissa. 
Mynämäen asukkaat voivat asioida 
Turun pääpoliisiasemalla,  
Eerikinkatu 40-42, 20100 Turku

Lisää tietoa ja sähköinen asiointi 
www.poliisi.fi

Eläinlääkärin ja löytöeläinten  
vastaanottopaikan yhteystiedot:

www.mynamaki.fi > Asuminen ja 
rakentaminen > Ympäristö  
> Eläinlääkintähuolto
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AMMATILLINEN OPETUS
• Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Rasekon ammatti- 
 opisto, Mynämäen toimipiste, Kuivelantie 20

 Rasekon ammattiopiston Mynämäen toimipisteessä voi  
 suorittaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon  
 (artesaani) tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamis- 
 alan muinaistekniikan ja puualan ammattialoilta.

PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS

VARHAISKASVATUS
Päivähoitotoimisto
• Vaahteramäen päiväkoti, Vehmaantie 111

Päiväkodit
•  Pikkulaurin päiväkoti, Kotipellontie 6 
•  Vaahteramäen päiväkoti, Vehmaantie 111 
•  Hiirenkorvan päiväkoti, Päiväkodintie 4 
•  Pyhän päiväkoti Pajunkissa, Pyhäntie 49 
•  Karjalan päiväkoti, Karjalankyläntie 114

Ryhmäperhepäiväkodit
•  Tarvaisten Vekaravintti, Karjalantie 10 
•  Ihalaisten ryhmis, Ihalaistentie 15

Lisäksi eri puolilla kuntaa on perhepäivähoitajia.

Esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja  
ryhmäperhepäiväkodeissa.
Katso kaikki yhteystiedot:  
www.mynamaki.fi  > Varhaiskasvatus

Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden.  
Hakemukset sähköisesti: www.mynamaki.fi>
Varhaiskasvatus > Päivähoitoon hakeminen 

PERUSOPETUS
Yhtenäiskoulu, jossa luokat 1–9:
• Laurin koulu, Koulutie 2

Kyläkoulut, joissa luokat 1–6:
• Aseman koulu, Opintie 35 
• Huolin koulu, Vehmaantie 485 
• Ihalaisten koulu, Ihalaistentie 15 
• Karjalan koulu, Karjalankyläntie 114 
• Pyhän koulu, Pyhäntie 49 
• Tarvaisten koulu, Karjalantie 10 
• Tavastilan koulu, Tavastilantie 1

Koulujen omille nettisivuille on linkit:  
www.mynamaki.fi   
> Koulutus ja opiskelu > Perusopetus

Aamu- ja iltapäivätoimintaa 1–2 -luokkalaisille  
sekä erityisopetukseen otetuille 3–9 -luokkalaisille 
järjestää Mynämäen liikunta- ja nuorisotoimi.  
Lue lisää hausta: 
www.mynamaki.fi > Liikunta ja nuoriso  
> Nuorisotoiminta > Aamu- ja iltapäivätoiminta.

LUKIO-OPETUS
• Mynämäen lukio, Keskuskatu 19 
 Ylioppilastutkinto 
 www.mynamaki.fi  > Koulutus ja opiskelu > Lukio
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TEKNISET PALVELUT
Tekninen osasto vastaa maankäyttöön 
ja yhdyskuntatekniikkaan liittyvistä 
palveluista. 

Tekninen osasto vastaa myös kunnan 
omistamien kiinteistöjen, teiden ja 
yleisten alueiden kunnossapidosta.

KAAVOITUS
Ajankohtaiset tiedot Mynämäen 
alueen kaavoituksesta ja vapaista 
tonteista: 
www.mynamaki.fi   
> Asuminen ja rakentaminen 

KÄYTTÖ- JA JÄTEVEDET 
Mynämäen Vesihuolto Oy
Yhteystiedot, hinnastot sekä toimitus- 
ja sopimusehdot löytyvät osoitteesta 
www.mynamaki.fi > Mynämäen Vesi-
huolto Oy

Päivystysnumero käyttö- ja jätevesi-
asioissa on 044 534 1220

HAJA-ASUTUSALUEEN 
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 
Jätevesijärjestelmän rakentaminen 
tai uusiminen edellyttää jätevesi-
suunnitelman tekemistä. Jätevesi-
suunnitelma toimitetaan kuntaan 
ennen jätevesijärjestelmän toteutusta. 

Lisätietoja:

www.mynamaki.fi > Tekniset palvelut  
> Rakennusvalvonta > Jätevesi 

RAKENNUSVALVONTA 
Rakennusvalvonnalla varmistetaan, 
että rakennukset täyttävät lujuuden, 
turvallisuuden ja terveellisyyden 
vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa 
kaavoituksen toteutumista niin, että 
rakennukset soveltuvat ympäristöön-
sä ja ovat asemakaavan mukaisia. 
Lupien lisäksi rakennusvalvonta 
suorittaa niihin liittyviä tarkastuksia, 
antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat mm:

• uudisrakentaminen 
• lisärakennus ja laajennus 
• uudestaan rakentamiseen  
 verrattava muutos 
• käyttötarkoituksen olennainen 
 muuttaminen 
• julkisivumuutokset 
• muutokset, joilla on vaikutusta  
 rakennuksen terveellisyyteen tai 
 turvallisuuteen 
• maisemaa muuttava maanraken- 
 nustyö, kaava-alueilla ei saa  
 myöskään ilman maisematyölupaa  
 suorittaa kaivamis-, louhimis-,  
 tasoittamis- tai täyttämistyötä,  
 puiden kaatamista tai muuta näihin  
 verrattavaa toimenpidettä. 
• kaupunkikuvaan tai ympäristöön 
 vaikuttavat rakennelmat 
• suurehko laituri 
• rakennuksen purkaminen

Luvat haetaan aina kirjallisesti  
rakennustarkastajalta.

Lupahakemuksiin liittyviä tietoja ja 
lomakkeita saa Rakennusvalvonta-
toimistosta, Keskuskatu 21

Lomakkeet saa myös: 
www.mynamaki.fi > verkkoasiointi 

NUOHOUS
Muistathan, että tulisijat  
hormeineen on nuohottava 
säännöllisesti. Katso lisätiedot 
ja Mynämäen alueella toimivien 
nuohoojien yhteystiedot:   
www.mynamaki.fi > Tekniset 
palvelut > Palo ja pelastus > 
Nuohous
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TEHDÄÄN MYNÄMÄKI 
HIILINEUTRAALIKSI
Mynämäki on mukana Hinku-
hankkeessa, jonka tavoitteena 
on energiatehokkuutta paran-
tamalla ja uusiutuvaa energiaa 
hyödyntämällä vähentää kunnan 
alueella syntyviä ilmastopäästö-
jä 80 % vuoteen 2030 mennessä.  
Kunta, paikalliset yritykset, asuk- 
kaat, Suomen ympäristökeskus  
sekä hankkeen kumppanit pyrkivät 
yhdessä ideoimaan ja toteutta-
maan ratkaisuja mm. liikkumisen, 
asumisen ja kulutuksen ilmasto-
vaikutusten pienentämiseksi. 

Päästöjen vähentäminen on 
hyväksi ympäristölle mutta voi 
olla myös helppoa, hauskaa ja 
muullakin tavoin hyödyllistä, 
tässä esimerkkejä:

Energiansäästö on usein myös 
taloudellista säästöä.

Autoilun sijaan pyöräily  
tuottaa hyvää mieltä ja  
paremman kunnon.

Lähiruokaa ostamalla tuet  
paikallista tuotantoa.

Oma aurinkokeräin tai pientuuli-
voimala tukee energiaomavarai-
suuttasi ja riippumattomuuttasi 
energian hinnan kehityksestä.

www.mynamaki.fi  
> Mynämäki hiilineutraaliksi

www.ymparisto.fi/ 
hinku

KIMPPAKYYDIT 
Kimppakyytipalvelussa voit hel-
posti sopia yhteisistä automat-
koista. Tässä maksuttomassa 
palvelussa näet tarjotut kimp-
pakyydit sekä voit tarjota tai 
pyytää itsellesi sopivia kyytejä.

www.kyydit.net/mynamaki

JOUKKOLIIKENNE
Mynämäen alueen kutsutaksien 
aikataulut löytyvät:

www.mynamaki.fi > Asuminen ja 
rakentaminen > Joukkoliikenne

Mynämäki kuuluu sekä Turun 
Seudun että Vakka-Suomen  
seutulippualueeseen. 

Seutulippujen voimassaolo- 
kunnat ja hinnat voit tarkistaa: 

www.matkahuolto.fi  
> Matkapalvelut > Lipputuotteet  
> Seutuliput

Seutulippualueiden aikataulu-  
ja reittitiedot löytyvät:  
www.matkahuolto.fi 

Turun seutulippualueen aikatau-
lu- ja reittitiedot löytyvät myös 
kätevän kartan kera Brahe-reitti-
oppaasta: reittiopas.turku.fi

Seutulippuja voi ostaa Matka-
huollon toimipaikoista tai mat-
kakortteja myyviltä asiamiehiltä, 
kuten Mynämäen Linja-autoase-
malta, Kirkkokatu 10.  Seutulipun 
voi lisäladata myös busseissa. 

JÄTEHUOLTO
Mynämäen kunnan jätehuollosta  
vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Kotitalouksien ja maatalouden vaaral-
lisia jätteitä vastaanotetaan mak-
sutta Turun seudun jätekeskuksissa, 
lajitteluasemilla, kierrätyskeskuksissa, 
ekotoreilla ja Mynämäelläkin kiertä-
vässä Yrjö Ympäristöautossa.  
Yrjön aikataulut www.lsjh.fi

Mynämäkeläisiä palvelee Isosuon 
jäteasema, Isosuontie 5, Raisio

Hyötyjätekeräyspisteitä on toista 
kymmentä eri puolilla Mynämäkeä. 

Itseäsi lähimmät jätteiden  
vastaanottopisteet löydät kätevästi 
karttapalvelusta:  
www.lsjh.fi > Palvelupisteet  
> Kierrätyspisteet 

sekä www.mynamaki.fi > Asuminen ja 
rakentaminen > Jätehuolto

YMPÄRISTÖNSUOJELU
Mynämäen-Mietoisten  
luonnonsuojeluyhdistys 
www.sll.fi/varsinais-suomi/paikallis-
yhdistykset/mynamaki

Mynämäen ympäristönsuojeluasioi-
den viranomaistehtävät (valvonta, 
tarkastukset, päätökset, kehotukset 
jne.) hoitaa Raision kaupunki.

YMPÄRISTÖASIAT JA JOUKKOLIIKENNE 7



URHEILUKESKUS
Urheilutie 6
• monitoimikenttä, 8-ratainen,  
 pallokenttä, nurmipinta 
• pesäpallokenttä hiekkatekonurmi 
• pallokenttä, hiekkapinta 
• 3 tenniskenttää 
• lentopallokenttä murskepintainen 
• beach volley -kenttä 
• jääkiekkokaukalo ja luistelualue 
• valaistu pururata 2,6 km 
• latuverkosto  
 2 km, 3 km, 5 km & 10 km 
• kiintorastiverkosto 
• 16 petanquekenttää 
• leikkipuisto 
• pulkkamäki 
• halfpipe 
• 18 väyläinen frisbeegolfrata  
• pinta-ala 22 ha 
• koirapuisto

Huoltorakennus

• pukuhuoneet 
• voimailutila 

NUORISOTILAT
Nuorisotiloilla on toimintaa 
joka lähtöön: mm. biljardia, 
pingistä, lautapelejä,  
maksuton netti ja tietysti 
oleskelua kavereiden kanssa!
• Irjantalon nuorisotila 
 Mynämäen keskustassa, 
 Virastotie 1 
• Mietoisten nuorisotila  
 Kylätalo Mietolassa,  
 Kirkkotie 124

Nuorisotiloilla käydessä  
tulee olla mukana nuorisokortti. 
Katso lisää  
www.turku.fi/nuorisokortti

Ajankohtaiset tiedot liikunta- 
ja nuorisopalveluista:

facebook: Mynämäen liikunta- 
ja nuorisotoimi ja www.myna-
maki.fi > liikunta- ja nuoriso

MUITA LIIKUNTAPAIKKOJA
Urheilukentät  
• Urheilutie 6, Mynämäki 
• Mynämäentie 777, Mietoinen

Jääkiekkokaukalot 
• Urheilutie 6, Mynämäki 
• Mynämäentie 777, Mietoinen

Nurmikentät 
• Urheilutie 6, Mynämäki 
• Mynämäentie 777, Mietoinen 
• Virastotie 5 (hiekkatekonurmi)

Lähiliikunta-alue 
• Virastotie 3 

Hiekkakentät 
• Koulujen yhteydessä, ks. os. s. 5

Luistinkentät 
• Koulujen yhteydessä, ks. os. s. 5

Sisäliikuntatilat 
• Koulujen salit, ks. os. s. 5

Uimahalli 
• Virastotie 1

Tavastilan kuntosali  
• Mynämäentie 777, Mietoinen

Tenniskentät 
• Mynämäentie 777, Mietoinen 
• Urheilutie 6, Mynämäki

Valaistu kuntorata 
• Urheilutie 6, Mynämäki 
• Karjalantie 745, Karjala

Merkityt ulkoilureitit ja ladut 
• Urheilutie 6, Mynämäki 
• Karjalantie 745, Karjala

Ulkoilualue 
• Kuhankuonon retkeilyalue,  
 Turunväylä 2295

Liikuntapaikkoja löydät myös www.
liiku.fi/ulos ja www.ikiliikkuja.fi

LASTEN LEIKKIPUISTOJA
• 15 kpl, sijaitsevat asemakaava- 
 alueiden puistoalueilla

VAPAA-AIKA8



MUSEOT  
& NÄHTÄVYYDET
• Karjalan kotiseutumuseo,  
 Karjalankyläntie 60

• Korvensuun voimalaitos- ja  
 konepajamuseo, Suorsalantie 24

• Tavastilan kotiseutumuseo,  
 Tavastilantie 11

• Keskuskadun varrella on noin 1250  
 miljoonaa vuotta vanha Satakunnan  
 oliviini-diabaasi, jonka vanha  
 kansa nimitti Mare-kiveksi. 

• Mietoisten kirkko Mietoisten  
 keskustassa

• Karjalan kirkko, Karjalankyläntie 58 

Tiesitkö: Mynämäen keskustassa  
sijaitseva Pyhän Laurin kirkko on 
maamme toiseksi suurin keskiaikainen 
harmaakivikirkko. 

Sekä paljon muuta koettavaa:  
www.mynamaki.fi > Matkailu 

RETKEILY
• Laajoen ja Mynäjoen melontareitit 
• Mietoistenlahti 
• Kuhankuonon retkeilyreitistö 
• Pyhän Henrikin pyhiinvaellustie 
• Suuri postitie

Vinkki: Katso retkeilyreitistöt,  
lintutornit  ja muut luonnon  
virkistyskäyttömahdollisuudet:  
www.lounaispaikka.fi > Lounaispaikan 
luokat > Palvelut > Matkailu ja retkeily 

TYÖVÄENOPISTON 
KURSSIT
Raision työväenopisto tarjoaa  
monipuolisia opiskelu- ja harrastus- 
mahdollisuuksia Mynämäen eri 
alueilla. Tarjolla on mm. musiikin, 
kielten, tietotekniikan, kuvatai-
teiden, käden taitojen, tanssin ja 
liikunnan kursseja! Katso tarkem-
mat tiedot www.raisio.fi  
> Opetus ja kasvatus  
> Raision työväenopisto

KIRJASTO
Mynämäen kirjasto, Keskuskatu 13

Vaski-kirjastoihin kuuuluvassa kir-
jastossa on monipuolista aineistoa 
kirjoista äänikirjoihin. Lisäksi asiakkai-
den vapaasti käytettävissä langaton 
verkko sekä internet-päätteet, joissa 
on mm. maksuton lehtien lukuun tar- 
koitettu ePress-palvelu. Osassa Mynä-
mäkeä palvelee Laitilan kirjastoauto.

Mietoisten itsepalvelukirjasto  
Kylätalo Mietolassa, Kirkkotie 124

Avoinna joka päivä klo 7.00-21.00. 
Kirjastossa asioimiseen tarvitaan kir-
jastokortti ja tunnusluku. Tunnusluvun 
saa pääkirjastosta. 

Katso lisää www.mynamaki.fi/kirjasto

TEATTERI JA ELOKUVAT
Laajoen kesäteatteri ja Vihtorin tupa, 
Karjalantie 1616 
www.laajoki-kesateatteri.fi 

Elokuvia näytetään Mynämäen käsi- ja 
taideteollisuusopiston auditoriossa. 
Toiminnasta vastaa Kinotour Oy. 
www.kinotour.fi

VAPAA-AIKA

Lizelius-patsas, kuvanveistäjä Jarkko Ruth
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MYNÄMÄKI KARTALLA

MASKU

NOUSIAINEN

VEHMAA

NAANTALI

E8, PORINTIE

- PORIIN 108 KM 
- RAUMALLE 62 KM 
- LAITILAAN 27 KM 

TIE 194, KUSTAVINTIE 
- VEHMAA, 
   UUSIKAUPUNKI

TIE 192, KUSTAVINTIE 
- RAISIO, TURKU
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PÖYTYÄ

LAITILA

E8, PORINTIE

- NOUSIAISIIN 12 KM, MASKUUN 15 KM, RAISIOON 26 KM 
- TURUN LENTOKENTÄLLE 29 KM 
- TURUN KESKUSTAAN JA RAUTATIEASEMALLE 32 KM 

E8, PORINTIE

- PORIIN 108 KM 
- RAUMALLE 62 KM 
- LAITILAAN 27 KM 

TIE 192, KUSTAVINTIE 
- RAISIO, TURKU

P

E
I

L
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MYNÄMÄEN KESKUSTA-ALUE

KAIKKI OMASTA KYLÄSTÄ

Mynämäellä on yli 500 rekisteröityä yritystä ja elinkeinonharjoittajaa joten palveluita ja tuotteita löytyy joka lähtöön!
• kaikkea rakentamiseen ja remontointiin, aina maanrakennuksesta viimeiseen maalisilaukseen asti

• kukkia, kankaita, vaikka mitä ihanaa sisustukseen, paljon suomalaisia käsintehtyjä tuotteita

• kaikki mitä autosi voi tarvita

•  makoisat kahvilatuotteet ja lounaat ja tietysti puhdasta lähiruokaa

• ja vaikka mitä muuta!

www.mynamaki.fi > Yrittäjyys ja maaseutupalvelut > Yritykset

Katso kartalta:

1   Kunnanvirasto

2   Kirjasto

3   Uimahalli

4   Lukio

5   Laurin koulu

6  Urheilukeskus

7   Rasekon ammattiopisto,  
Mynämäen toimipiste

8   Tori

9  Kirkkoherranvirasto

10   KELA

11   Linja-autoasema

12   Terveyskeskus

Palveluita löydät myös  
Varsinais-Suomen liiton  
ylläpitämästä karttapalvelusta:  
www.lounaispaikka.fi

sekä osoitteesta:   
www.turunseutuopas.com
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MYNÄMÄEN ALUEITA JA KYLÄYHDISTYKSIÄ

Mynämäen alueella on kymmeniä kyliä, 
joita kokoavat yhteen lukuisat kyläyhdistykset.
Rohkeasti mukaan vaan!

ASEMANSEUDUN KYLÄT  
– “HAUSKAA OLLA PITTÄÄ!”
Yhdistyksen vilkkaaseen toimintaan kuuluu 
mm.  kerhotoiminta, illanvietot eli “Ilkamat”, 
koko perheen ulkoilutapahtumia keväällä ja 
talvella sekä paikallisten asioiden edistämi-
nen, varsinkin ympäristön virkistyskäytön 
lisääminen. Nimensä mukaisesti aluetta 
halkoo Turku-Uusikaupunki-rautatie.

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry 
Mika Rouhiainen, p. 044 333 5606  
posti@mynamaenasemanseutu.fi

http://mynamaenasemanseutu.fi

HUOLIN SEUTU  
– MUKAVIEN IHMISTEN PAIKKA
Vanhan maalaisidyllin ja uuden asuinalueen yhteenkietoutuma 
on yhteisöllistä maaseutumaisuutta parhaimmillaan.  
Kylän keskus on kyläkoulu - kotoinen, lämminhenkinen ja  
turvallinen. Hyvin hoidettua luistelukenttää käyttävät  
muutkin kuin oman kylän väki.

Huolin Seudun Kylät ry  
Eeva Laulumaa, eeva_laulumaa@hotmail.com

JOKISIVU – PUHTAAN LUONNON KYLÄ
Jokisivun kylät ovat maastoltaan vaihtelevia ja kauniita maa-
laiskyliä, joilla on tarjottavaa niin eräihmiselle, satunnaiselle 
marjanpoimijalle kuin luonnon rauhasta nauttivalle kuljeskeli-
jallekin. Yhdistys järjestää ympäri vuoden toimintaa, josta voi 
lukea hyötyjätepisteen yhteydessä olevalta ilmoitustaululta. 
Ihalaisten koulu on muodostunut kylän keskukseksi.

Jokisivun kylätoimikunta 
Marjaana Huiskala, p. 0500 806 703 
marjaana.huiskala@dnainternet.net
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MYNÄMÄEN ALUEITA JA KYLÄYHDISTYKSIÄ

KARJALAN  
KIRKONSEUTU  
- ILOISTEN IHMISTEN MAALAISKYLÄ
Karjalan alueen marja- ja sienimetsät sekä valaistu 
pururata kutsuvat luonnon helmaan liikkumaan. Useat 
yhdistykset toivottavat uudet asukkaat tervetulleiksi.  
Aktiivisia yhdistyksiä on alueella monia kuten vanhem-
painyhdistys, kyläyhdistys, VPK, 4H, SPR ja Martat.

Karjalan kirkonseudun kylät ry 
Olga Raitanen, olraitan@gmail.com 
p. 040 542 9650

KARJALANKYLÄ  
– ELÄMÄÄ KULTTUURIYMPÄRISTÖSSÄ
Kylä sijaitsee mitä viihtyisämmässä luonnonrauhassa, Laajoen  
mutkassa. Melomaan voi lähteä vaikka jokirannan caravan-alueelta. 
Hiihto- ja lenkkeilymaastot houkuttelevat liikkujaa. Kylän monet  
kasvinviljelytilat tarjoavat maukasta lähiruokaa.

Karjalankylän kylätoimikunta 
Vesa Ali-Sippola, p. 050 664 73

LAAJOKI  
– LAADUKASTA  
TEATTERIA  
JA KYLÄTOIMINTAA
Laajoen kyläkeskuksena toimii alueen 
entinen kansakoulu, jossa on kokoon-
tumistiloja sekä mm. kudonta-asema ja 
keittiö. Kylätoimikunnan ohella alueella 
toimii aktiivisesti myös Martat ja  
4H-kerho. Laajoella on myös Urheilutalo 
ja Kylämuseo Vihtorin Tupa.  
Kesätekemistä suunnitellessa kannattaa 
muistaa Laajoen kesäteatteri! 

Laajoen Seudun Kylät 
Hanna Rantala 
rantala_hanna@suomi24.fi 
p. 050 595 6096
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MIETOINEN  
– MERELLINEN JA ELÄMYKSIÄ TÄYNNÄ
Mietoista halkovat joet laskevat Mynälahteen, joka on maan-
kuulu lintuvesi ja maisema-alue. Parhaat näköalat lahdelle 
on itärannan kallioilta ja lintutornista. Mynämäen alueen 
laajimman kotiseutumuseon vintti on pyhitetty paikallisten 
taiteilijoiden näyttelytilaksi.

Alueen asukkaiden käytössä on Kylätalo Mietola, josta löyty-
vät itsepalvelukirjasto sekä nuoriso- ja kokoustilat.

Mietoisten kirkonseudun kylät 
Sari Kantonen, p. 040 704 5151 
sari.kantonen@gmail.com

PYHE  
– PIENI MUTTA SISUKAS
Leppoisan tunnelman Pyhe sijaitsee  
Mietoistenlahden rannalla.  
Pyheen kylätorin sympaattisesta kyläkah-
viosta on muodostunut kohtaamispaikka 
herkkujen nauttimisen lomassa. Hohtoa 
alueelle tuo suojellun tammimetsän   
tuntumassa sijaitseva Saaren Kartano,  
joka on Koneen Säätiön ylläpitämä taiteili-
joille ja tutkijoille tarkoitettu residenssi.

Pyheen Seudun Kylät ry 
Pasi Punta, p.050 339 9148

TARVAINEN  
– “TARVASTE RAIT  
O PARAS PAIK  
JA SIN SOPII KAIK!”
Tarvaisten kylän sydän on 100-vuotias koulu, 
jossa jumpataan, kerhoillaan ja kokoonnutaan. 
Kylän väki järjestää yhteisiä teatterireissuja  
ja ulkoilutapahtumia. Sankoin joukoin  
juhlitaan mm. Tarvaisten Kesäjuhlissa.  
Ja joulun aikaan lauletaan  
– yhdessä, kuinkas muutenkaan. 

Tarvaisten Seudun Kylät ry 
tarvaisten.kylat@gmail.com 
Kari Valtonen, p. 050 307 4248

MYNÄMÄEN ALUEITA JA KYLÄYHDISTYKSIÄ

Kyläesittelyt  
(tämän oppaan s. 14–16)  

on tiivistetty ”Onni kutsuu 
Mynämäen kyliin” -esitteestä. 
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MYNÄMÄEN  
KOTISEUTUYHDISTYKSET 
Yhdistykset kokoavat ja tallentavat 
tietoa ja aineistoa alueen menneisyy-
destä ja nykyisyydestä.

Wirmo-Seura 
www.wirmo-seura.fi

Mietoisten kotiseutuyhdistys 
museonhoitaja Matti Lainio,  
p. 040 554 1435

Tiesitkö: Virmo on Mynämäen  
ruotsinkielinen nimi.

KAIKILLE SOPIVAA  
YHDESSÄ TEKEMISTÄ
Mynämäellä toimii valtava määrä eri 
järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat 
aktiivista toimintaa vauvoista vaareille!

mm. 
• koulutusta 
• neuvontatilaisuuksia 
• kirkollista toimintaa 
• konsertteja 
• näyttelyitä 
• kerhoja 
• retkiä ja tutustumiskäyntejä 
• metsästysseuratoimintaa 
• kilpailuja 
• ympäristöasiaa 
• työkoneiden yhteiskäyttöä 
• yhteiskunnallista vaikuttamista 
 
Yhteystietoja löydät: 
www.mynamaki.fi > Kulttuuri > Järjestöjä

KUNTALAISKUMMIT
Sinulla on Mynämäen uutena asukkaana mahdollisuus saada  
omalta asuinalueelta kuntalaiskummi.  
Kuntalaiskummi tutustuttaa sinut kunnan alueelta löytyviin  
monipuolisiin palveluihin sekä erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin.  
Kannattaa ottaa yhteyttä - kuulet parhaimmat kotiseutuvinkit  
rennolla, elämänmakuisella otteella ja halutessasi pääset heti  
mukaan uuden kotiympäristösi toimintaan.

Huolin kylät: Pirjo-Liisa Nurmi, puh. 040 745 6320

Jokisivun kylätoimikunta: Marjaana Huiskala, puh. 0500 806 703,  
marjaana.huiskala@dnainternet.net

Kalelan Seudun Kylät ry: Maija-Liisa Laaksonen, puh. 050 918 1806

Kivistönmäkiset ry: Elina Pohjola, puh. 040 767 4844

Laajoen Seudun Kylät ry: Hanna Rantala, puh. 050 595 6096  
ja Ari Kolkkanen, puh. 040 848 2049

Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry: kulloinenkin puheenjohtaja  
eli tällä hetkellä Sari Kantonen, puh. 040 704 5151,  
sari.kantonen@gmail.com

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry: Kari Mäkelä, puh. 050 537 7239, 
kari.makela@gmail.com

Tarvaisten Kylät ry: Jarmo Rakkolainen, puh. 044 309 8914 
jrerapalvelut@gmail.com

TAPAHTUMAT
•  Mynämäen tori, Torikuja 2  
 Joka kuukauden kolmas keskiviikko

•  Mietoisten kotiseutuviikko  
 valloittaa Tavastilan kotiseutu- 
 museon pihapiirissä aina kesäisin. 

•  Mynämäen kotiseutuviikot
•  Laurin markkinat - jokavuotinen 
 tapahtuma elokuun alussa

 Tiesitkö:  Vuoden Lauri on  
 vuosittain Laurin markkinapäivänä  
 julkistettava kunnianimitys. 

JOKAISELLE JOTAKIN - TULE MUKAAN!

Uusiin naapureihin voi tutustua  
vaikka missä! 

Matonpesupaikat
•  Pyykkärintie 7, Mynämäki 
•  Kintikkalantie 12, Mynämäki 
•  Männäistöntie 59, Mietoinen 
•  Aarlahdentie 268, Mietoinen 
•  Karjalantie 10 (Tarvainen) 
•  Karjalantie 746 (Vehmalainen) 
•  Maulantie 5 (Kalela) 
•  Ihalaistentie 13 (Ihalainen)
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ILMOITUSTAULU
Mynämäen kunnan lakisääteiset  
ilmoitukset julkaistaan kunnan virallisella 
ilmoitustaululla (Kunnanvirasto,  
Keskuskatu 21) sekä Vakka-Suomen  
Sanomissa. Ilmoitukset julkaistaan myös  
www.mynamaki.fi > Ilmoitustaulu

18 MYNÄMÄKI PÄHKINÄNKUORESSA

MYNÄMÄKI TOIVOTTAA SINUT TERVETULLEEKSI -OPAS

Julkaisija: Mynämäen kunta    
Kartat: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos    
Valokuvat: Mynämäen kunnan kuva-arkisto, Onni kutsuu kylään -hanke, Eila Pilhjerta ja Mike Wikstedt 

Opas on ladattavissa myös osoitteessa: www.mynamaki.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

YHTEYSTIEDOT
Kunnanvirasto 
Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki 
Avoinna arkisin klo 9–15

Puhelinvaihde 02 437 6600  
Avoinna arkisin klo 8–15

Suorat puhelinnumerot: 
www.mynamaki.fi/yhteystiedot

kunta@mynamaki.fi

www.mynamaki.fi
facebook.com/mynamaenkunta

KUNTAINFO
Vaakuna
Vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers.  
Vaakunan kolmen sulkakynän sanotaan viittaavan  
pitäjän kolmeen suurmieheen: piispa Maunu II Tavastiin,  
Daniel Jusleniukseen ja August Ehrensvärdiin.

Väestö
Mynämäellä on noin 8000 asukasta,  
joista taajamassa asuu noin 60 prosenttia. 

Elinkeinot
Palveluelinkeinoista saa toimeentulonsa lähes 60 %,  
jalostuksesta noin 30 % sekä maa- ja metsätaloudesta  
noin 10 % ammatissa toimivasta väestöstä.  
Yritystoiminta on pienyritysvaltaista. Mynämäellä on  
noin 550 rekisteröityä yritystä ja elinkeinonharjoittajaa.

Pinta-aja ja sijainti
Kunnan kokonaispinta-ala on 536,1 km², 
josta maapinta-alaa on 519,8 km² sekä vesipinta-alaa 16,3 km².  
Mynämäki sijaitsee 30 kilometrin etäisyydellä Turusta valtatie 8:n 
varressa kuuluen Turun talousalueeseen.

Tontit
Kunnan alueella on kaksi teollisuusaluetta. Roukkuli on valtatie 8:n 
varressa ja tonttien koot ovat 3.000 - 8.000 m2. Mietoisten alueella on 
noin 3.000 m2 suuruisia tontteja, joista osalle voi rakentaa asunnon ja 
työtiloja. Kunnalla on runsaasti kaavoitettuja omakoti- ja rivitalotont-
teja myytävänä ja vuokrattavana eri puolella kuntaa. 
Ajankohtaista tietoa kaavoituksesta:  
www.mynamaki.fi/kaavoitus

Hallinto ja päätöksenteko
Mynämäen kunnassa ylintä päätäntävaltaa 
käyttää asukkaiden valitsema kunnanvaltuusto.  
Kunnanvaltuustossa on 35 valtuutettua.  
Osan toimivallasta kunnanvaltuusto on siir-
tänyt edelleen muille luottamustoimielimille 
kuten kunnanhallitukselle ja lautakunnille.  
www.mynamaki.fi > Hallinto ja päätöksenteko



19Tavastilan kotiseutumuseo 
Mietoisten keskustan  
läheisyydessä
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Tästä oppaasta löydät tiedot Mynämäen tärkeimmistä  
palveluista, vinkkejä vapaa-ajan viettoon sekä paljon muuta. 
Kuntalaiskummit ja muut mynämäkeläiset toivottavat  
sinut lämpimästi tervetulleeksi!

Kunnanvirasto, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki 
Puhelinvaihde 02 437 6600 

www.mynamaki.fi 

Tervetuloa Mynämäkeen!


