LEIKKIPUISTOT:
Aseman puisto, Opintie 33
Leikkipuisto on Asemanseudun koulun vieressä. Puistossa on useampi leikkiväline, vieressä
hiekkakenttä.
Vuorenpään puisto, Asessorintie 5
Vuorenpään asuntoalueella, Munnuisissa sijaitseva pieni puisto, muutama leikkiväline.
Karjalan puisto, Karjalankyläntie 114
Päiväkodin ja koulun yhteydessä sijaitseva puisto, leikkivälineitä on useita molemmilla
pihoilla.
Mietolan puisto, Mietolantie 3
Mietoisten alueella oleva leikkipuisto, jossa on puinen paloauto ja monta muuta laitetta.
Perkkoon puisto, Kaukonpuistotie 27
Leikkipuisto sijaitsee Perkkoon asuntoalueella, uusittu muutama vuosi sitten. Pienessä
puistossa on keinu liukumäki ja kiikkueläin.
Pitkäsmäen puisto, Pitkäsmäentie 7
Leikkipuisto on Pitkäsmäen asuntoalueella, siellä on perusleikkivälineiden lisäksi pieni
jalkapallokenttä
Tavastilan puisto, Tavastilantie 1
Tavastilan koulun yhteydessä, Mietoisten keskustassa sijaitseva puisto. Alueella on paljon
leikkivälineitä ja iso kiipeilyteline. Pihalla oleva leikkimökki toimii leluvarastona, joten se ei ole
leikkikäytössä.
Pyhän puisto, Pyhäntie 49
Puisto sijaitsee Pyhän koulun alueella, siellä on melko iso kiipeilyteline sekä keinut ja
liukumäki.
Mietoisten Kylätalon puisto, Kirkkotie 124
Mietoisten kylätalon vieressä sijaitseva pieni puisto, jossa on muutama leikkiväline.
Hiittiönmäen puisto, Hakulantie 13
Puisto sijaitsee Hiittiönmäen asuntoalueella, siellä on useita leikkivälineitä.
Kivistön puisto, Kuusitie 10
Leikkipuisto sijaitsee Kivistönmäen asuntoalueella, puistossa on vain pari laitetta.
Leijonapuisto, Urheilutie 10
Puisto on urheilukeskuksessa, asuinalueen läheisyydessä, siellä on useita leikkivälineitä.
Puistossa käy paljon leikkijöitä.

Luhtatien puisto, Luhtatie 5
Leikkipuisto sijaitsee Luhtatalojen itäpuolella, kerrostaloalueella. Puistossa on keinu,
kiipeilyteline, liukumäki ja kiikkueläin.
Länsikadun puisto, Länsikatu 8
Kuivelan asuntoalueen puisto, siellä on keinu, liukumäki ja kiikkueläin
Pöykön puisto, Killantie 5
Leikkipuisto on Pöykön asuntoalueella, puisto on suosittu ja siellä on useita erilaisia laitteita.
Raimelan puisto, Keskitie 12
Leikkipuisto on Raimelan asuntoalueella, siellä on useita laitteita.
Ruotinmäen puisto, Kartanontie 5
Ruotinmäen asuntoalueen puisto, jossa on liukumäki, keinut ja kiikkueläin
Tarvaisten puisto, Karjalantie 10
Puisto on koulun ja päiväkodin alueella, koulun pihalla on keinut ja koristeline sekä kenttä,
päiväkodin puolella myös laitteita.
Katteluksen puisto, Rainerintie 3 – 5
Leikkipuisto on Katteluksen asuntoalueella. Puistossa on keinu, liukumäki, kiikkueläin ja
hiekkalaatikko
Sunilan leikkipuisto, Sunilantie 36
Leikkipuisto sijaitsee asuntoalueella, tämä puisto on uusin. siellä on monipuoliset
leikkivälineet.

