
 

  

 

 

 

 

Tästä esitteestä voit bongata kaikenlaista kivaa 
tekemistä reissullesi aina kulttuurista 
luontomatkailuun. 
 

Hieman taustatietoa Mynämäestä  

Varsinais-Suomen sydämessä, vehreässä maalaismaisemassa sijaitseva Mynämäki on turvallinen 
ja nykyaikainen kunta, jossa on hyvä ilmapiiri. Meillä on erinomaiset koulut (Lukiomme on 
sijoittunut vuodesta toiseen koko maan vertailussa kärkisijoille), sekä kattavat palvelut 
kaikenikäisille. Uusi terveyskeskuksemme valmistui vuonna 2021. 

Mynämäessä on myös monipuoliset harrastus- ja virkistysmahdollisuudet. Kunta ja 
kylätoimikunnat toimivat aktiivisesti asukkaidensa hyväksi. 

Mynämäki sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla. Moottoritietä pitkin matka Turkuun taittuu 
puolessa tunnissa. Uuteenkaupunkiin ajaa 30 minuuttia ja Raumalle 45 minuuttia. 

Lisätietoa kunnastamme löydät kotisivuiltamme mynamaki.fi 

 

Terveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon palvelut Mynämäessä järjestää Perusturvakuntayhtymä Akseli. 
Perusterveydenhuoltoon kuuluvat mm. 

• Lääkäreiden vastaanotot 

• Lääkäripäivystys 

• Terveydenhoitajien vastaanotot 

• Hammashuolto 

• Neuvolat 

• Kouluterveydenhuolto 

• Terapiapalvelut, mm. Toimintaterapia, puheterapia 

Ajan varaaminen lääkärille Mynämäen terveyskeskukseen p.02-447 7600 
Ajan varaaminen hammaslääkärille p.02-447 7700 

Lisätietoja terveydenhuoltopalveluista löydätte kotisivuiltamme osoitteesta 
mynamaki.fi/terveydenhuolto sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin omilta verkkosivuilta 
soteakseli.fi 

Tervetuloa 
Mynämäkeen! 

60°40′45″N, 021°59′20″E 

http://www.mynamaki.fi/
http://www.mynamaki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveydenhuolto/
http://www.soteakseli.fi/


Museot ja kulttuuri 

Mynämäen kunnan alueella on paljon mielenkiintoisia ja tutustumisen arvoisia kohteita – 
kotiseutumuseoita ja kulttuurihistoriallisia näyttelyitä.  

Lisätietoa Mynämäen museoista löydät täältä: mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-
kulttuuri/matkailu/museot 

Mynämäen museo, Keskuskatu 19, Mynämäki 
Avoinna 3.6.-31.7.2022 ma-pe klo 10–15, la suljettu, su klo 12–15 

Pääsymaksu 3 € 

Mynämäen museolla voi tutustua rovasti Wilho Sipilän aikaiseen pappilan saliin, Mynämäen 

Lotta-Svärd -yhdistyksen historiaan, vaateollisuuden kärkiyritysten Silo Oy:n ja Kaunotar Oy:n 
tuotantoon, Mynämäen Yhteiskoulun historiaan, taidemaalari Olavi Ahlgrenin taiteeseen sekä 
Mynämäen kyläkauppaan. Tämän kesän teemanäyttely on Kaiken kansan mölytoosa, joka kertoo 

Suomen radiohistoriasta.  

Mynämäen Maatalousmuseo, Sunilantie 90, Mynämäki 
Avoinna 3.7–31.7 sekä 28.8 ti-pe klo 10–15.  
Pääsymaksu 3 € 

Mynämäen maatalousmuseo sijaitsee Sunilan navetan yläkerrassa. Edistyksellisen ja 
omintakeisen navetan suunnitteli tohtori Gideon Palander, joka perehtyi lääkärin työnsä ohella 
maatalouden uusiin virtauksiin ja keksintöihin. 

Nykyään navetassa toimiva Mynämäen maatalousmuseo kertoo mynämäkeläisen JUKO-
maatalouskonetehtaan tarinan. Museon kokoelma koostuu Wirmo-Seuran Teollinen perinne 
maaseudulla -hankkeen aikana vintille siirtämistä JUKO:n maatalouskoneista sekä entisen 
Korvensuun kotiseutumuseon maatalouskalustosta. 

Tämän kesän vaihtuva teemanäyttely maatalousmuseossa on Mynämäen aittarakennukset. 

Korvensuun konepajamuseo, Suorsalantie 26, Mynämäki 
Avoinna 3.7.-31.7.2022 ti-pe klo 10–15, su klo 12–15 sekä su 28.8. klo 12–15. 
Opastetut tutustumiset sunnuntaisin klo 12. 

Pääsymaksu 3 € 

Korvensuunkosken partaalle syntyi 1900-luvun alussa maatalouskoneita valmistava konetehdas 
ja sähkölaitos. Museo esittelee Korvensuussa valmistettujen maatalouskoneiden ohella autenttista 
1950-luvun konepajamiljöötä sellaisena kuin se jäi töiden päätyttyä vuonna 1963. Museossa 
kuvattiin Onneli ja Anneli- elokuvasarjan neljättä osaa – Onneli, Anneli ja nukutuskello. 

Karjalan kotiseutumuseo, Karjalankyläntie 60, Mynämäki 
Avoinna sunnuntaisin 5.7., 10.7., 7.8. ja 28.8 klo 11–14. 
Museon ja Karjalan kirkon yleisöopastus aukiolopäivinä klo 11. 

Pääsymaksu 3 € 

Karjalan maa- ja kotitalousnaisten vuonna 1976 perustama kotiseutumuseo toimii Karjalan kirkon 
kupeessa vanhassa hirsisessä lainamakasiinissa. Museo kertoo entisestä Karjalan kunnasta 
(Karjala Tl) sekä sen asukkaiden elämästä ja elinkeinoista. Erikoisuutena on Aistin kivikautista 
asuinpaikkaa esittelevä osio. 

  

http://www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/matkailu/museot/
http://www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/matkailu/museot/


Tavastilan kotiseutumuseo, Tavastilantie 11, Mietoinen 
Avoinna 1.6.-28.8.2022 ti-pe klo 10–15, su klo 12–15  
Muina aikoina sopimuksen mukaan.  

Pääsymaksu 3 € 

Tavastilan kotiseutumuseo sijaitsee Mynäjoen varrella keskiaikaisen Alasjoen kartanon mailla. Tila 
on Suomen kuuluisimman keskiaikaisen piispan Maunu II Tavastin syntymäkoti. Päärakennuksen 
lisäksi pihapiirissä on kahvitupa ja Lokalahdelta tuotu 1800-luvun tuulimylly.  

Museon kokoelmissa on yli 3000 kyläläisten lahjoittamaa esinettä. Museon pysyvissä 
näyttelyissä on esillä koululaitokseen, käsityöläisyyteen, kotitalouteen sekä maanviljelyyn 
liittyvää esineistöä. Museon vintin näyttelytilassa on kesäisin vaihtuvia näyttelyitä. Museon 
pihamaalla on myös perenna- ja yrttimaat. 

Lisätietoja Mietoisten Kotiseutuyhdistyksen FB-sivuilta: Mietoisten kotiseutuyhdistys FB 

Mynä-Mynä-maa, Kuivelantie 10, Mynämäki 
Avajaiset 20.-22.5.2022 pe-su klo 14–18. 

1.6.–14.8.  la- su klo 12–18 (juhannuksena suljettu) 
1.–22.6 keskiviikkoisin klo 9–15 

Mynä-mynä-maa on Koneen Säätiön Saaren kartanon taiteilijaresidenssin ja Mynämäen kunnan 
yhteistyötaideprojekti. Yhteisöllinen purkutaideprojekti on toteutettu Lizelius-kodin entisiin 
toimitiloihin yli sadan tekijän voimin Saaren kartanon yhteisötaiteilija Pia Bartschin ja vierailevan 
yhteisötaiteilijan Meri-Maija Näykin johdolla. 

Mynä-Mynä-Maa toteutetaan purkutaloon, jossa on ollut mm. sisäilmaongelmia. 
Herkimmät voivat saada oireita pitkäaikaisesta tilassa oleskelusta. Kävijöille suositellaan 
maskin käyttöä. 

Lisätietoja Mynä-Mynä-maasta löydät osoitteesta: facebook.com/mynamynamaa 

 

Kirkot 

Mynämäen alueelta löydät kolme kaunista kirkkoa; 

Mynämäen kirkko, Pyhän Laurin kirkko, Kirkkokatu 3, Mynämäki 
Mynämäen Pyhän Laurin kirkko kuuluu Suomen suurimpiin keskiaikaisiin kivikirkkoihin ja onkin 
kooltaan ja tilavuudeltaan maamme kolmanneksi suurin keskiaikainen kirkko.  

Lisätietoja kirkosta löydät seurakunnan nettisivuilta: mynamaenseurakunta.fi/mynamaen-
kirkko 

Mietoisten kirkko, Kirkkotie 104, Mietoinen 
Mietoisten kirkko on rakennettu v.1641–1643. Kirkko on muodoltaan pitkäkirkko ja sitä on 
laajennettu vuosina 1724 ja 1829.  

Lisätietoja Mietoisten kirkosta löydät täältä: mynamaenseurakunta.fi/mietoisten-kirkko 

Karjalan kirkko, Karjalankyläntie 58, Mynämäki 
Karjalan kirkko on valmistunut v.1869. Uusgoottilaisen pitkäkirkon on suunnitellut arkkitehti 
G.Th.Chiewitz.  

Lisätietoja Karjalan kirkosta löydät täältä: mynamaenseurakunta.fi/karjalan-kirkko 

https://www.facebook.com/groups/1070169573083606/
https://www.facebook.com/mynamynamaa
https://www.mynamaenseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/mynamaen-kirkko
https://www.mynamaenseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/mynamaen-kirkko
https://www.mynamaenseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/mietoisten-kirkko
https://www.mynamaenseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/karjalan-kirkko
https://www.mynamaenseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/karjalan-kirkko


Luonto- ja virkistyskohteet 

Mynämäki sijaitsee keskellä kaunista Varsinais-Suomalaista maalaismaisemaa. Meiltä löydät 
monipuolisesti luonto- ja virkistysalueita.  

Lisätietoja Mynämäen retkeilyreiteistä löydät kotisivuiltamme: mynamaki.fi/retkeily 

Mietoistenlahden lintuvesialue, Saarenrantatie, Mynämäki ja 
Kuustontie, Mynämäki 
Mietoistenlahti on yksi maamme arvokkaimmista lintuvesistä. Alueella on lintutorneja ja polkuja, 
jotka tarjoavat hyvät mahdollisuudet lintujen bongaukseen ja päiväretkeilyyn.  

Lisätietoja Mietoistenlahdesta löydät täältä: luontoon.fi/mietoistenlahti 

Mannuistenvuori, Mannuistentie, Mietoinen 
Mannuistenvuori kohoaa 55,6 metriä merenpinnasta ja sen huipulta on varsin hienot näköalat 
ympäröivään maisemaan aina merelle asti. Vuoren huipulla on sijainnut aikanaan 
kolmiomittaustorni ja maanmittareiden mittauspiste. Vuoren korkeimpaan kohtaan on hakattu 
vuosiluku 1935. Vuoren pohjoisrinteessä sijaitsee eräs maamme kauneimmista hiidenkirnuista. 
Kirnun syvyydeksi on mitattu liki kolme metriä. 

 Lisätietoja löytyy täältä: retkipaikka.fi/mannuistenvuori  

Kurjenrahkan kansallispuisto, Savojärventie, Nousiainen 
Kurjenrahkan kansallispuisto sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa usean kunnan alueella. 
Kansallispuistosta löydät keidassoita, metsää ja suorantaisia järviä. Osa metsistä, kuten 
Pukkipalon aarnialue on huomattavan vanhaa. Puiston pinta-ala on 29 neliökilometriä ollen 
Varsinais-Suomen suurin suojeltu, luonnontilainen suoalue.  

Puiston suurin nähtävyys on Kuhankuonon rajakivi, jossa kohtaavat seitsemän kunnan rajat. 
Kansallispuistosta löydät yli 200 km pitkät reitistöt. Rengasreittejä on kuusi ja niiden varrella on 
laavuja ja nuotiopaikkoja.  

Lisätietoa reiteistä löydät näiltä nettisivuilta: luontoon.fi/kurjenrahka ja kuhankuono.fi 

Kallavuori, Kallantie, Mynämäki 
Kallavuori on Mynämäessä Pitkäsmäen lounaispuolella sijaitseva louhikkoinen kallio- ja 
metsäalue, jossa on myös korkeita kalliojyrkänteitä ja jopa pienen talon kokoisia siirtolohkareita. 
Kallavuori on luonnonsuojelualuetta ja on tunnettu lehtomaisesta kasvillisuudesta. Alue lienee 
saanut nimensä Kalla-nimisestä kasvista, jota löytyy seudun kosteikoista. Vuoren huippu kohoaa 
60 metrin korkeuteen merenpinnasta. Alueella riittää polkuja ja tutkittavaa tuntikausiksi. 
Muistathan kuitenkin, että jyrkät kallioseinämät voivat olla etenkin sadekelillä liukkaita. 

Asmandia, Opintie 35, Mynämäki 
Aseman koulun lähellä, opintien päässä Mynäjoen rannassa sijaitsee Asmandia-kylätoiminnan 
sydän. Sieltä lähtee viitoitettu 6 kilometrin mittainen luontopolku, joka vie Linnavuorelle, 
Kurasmäen tammimetsän lehtojensuojelualueelle sekä Rauasvuorelle. Reitin voi osittain kulkea 
myös pyörällä, jopa autolla, ja jokiosuuden kanootilla. Kanootteja on vuokrattavissa 
kyläyhdistykseltä. Asmandiassa on myös viihtyisä laavu evästaukoa varten, frisbeegolf-rata sekä 
beach-volleykenttä.  

Lisätietoja Asmandiasta löydät kyläyhdistyksen sivuilta: 
mynamaenasemanseutu.net/ulkoilualue-asmandia 

https://www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/matkailu/retkeily/
https://www.luontoon.fi/mietoistenlahti
https://retkipaikka.fi/mannuistenvuori-kohouma-mynamaki/
https://www.luontoon.fi/kurjenrahka
https://www.luontoon.fi/kurjenrahka
https://www.kuhankuono.fi/
http://www.mynamaenasemanseutu.net/ulkoilualue-asmandia/


Pyhän Henrikin pyhiinvaellustie 
Suomen ainoa keskiaikainen pyhiinvaellustie jakautuu historiallisesti kolmeen osaan: 
Nunnanpolkuun Turusta Nousiaisiin, Pyhän Henrikin tiehen Nousiaisista Mynämäen, Yläneen ja 
Säkylän kautta Köyliöön sekä Huovinrinteen pohjoiseen osaan Köyliöstä Kokemäelle. 
Mynämäessä Pyhän Henrikin tien retkeilyreittiin on merkitty seuraavat kohteet: Nunnankukkula, 
Portassuo, Kirkkokallio ja Munkkeinlevo. Lisätietoja Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreitistä löydät 
täältä: henrikinvaellus.fi 

Raukkaankoski, Vallaistentien ja Raukkaantien risteys 
Raukkaan mylly on Suomen vanhin, vielä v.1994 toiminnassa ollut mylly. Raukkaan entinen mylly 
ja saha ovat yksityisomistuksessa. Raukkaankoskella on melontareitin maihinnousupaikka ja 
läheltä nousee luontopolku 40 m korkealle Rauasvuorelle. Kosken kuohuista ovat monet 
kalastajat napanneet saalista. 

Raimelankoski, Yläneentie 50, Mynämäki 
Raimelan kosken rannalla on ollut mylly ainakin 1800–1900 –luvun vaihteesta. Vuoden 1875 
myllyveroluettelon mukaan Raimelan koskessa oli runsaasti vesimyllyjä; jokaisella talolla oli oma 
myllynsä. Tämä tarkoitti, että 300 metrin pituisen kosken rannoilla oli yhdeksän vesimyllyä. 
Vaikka mylly ei enää pyörikään, voit bongata alueelta koskikaran. 

Kivijärven uimaranta ja sauna, Tekovahantie 10, Mynämäki 
Kunnan omistama yleinen uimaranta viihtyisän Kivijärven rannalla. Rannalla on vuonna 2021 
valmistunut puulämmitteinen sauna, jonka uimarit voivat itse lämmittää. 

Mynämäen pyöräilyreitistö 
Mynämäen pyöräilyreitistöt sopivat hyvin päiväretkeilyyn. Reitit ovat helppokulkuisia ja noin 6–14 
km pituisia. Reittien varrelta löytyy mielenkiintoisia nähtävyyksiä sekä levähdys- ja 
ruokailupaikkoja. Lisätietoja pyöräilyreiteistä: 
maajakotitalousnaiset.fi/mynamaen_pyorailyreitit.pdf  

Pyöräilyreittien kartan löydät täältä: mynamaki.fi/Pyorailyreitisto.pdf 

 

 

 

Liikuntapaikat ja leikkipuistot 

Uimahalli, Virastotie 1, Mynämäki 
Mynämäen uimahalli tarjoaa runsaasti erilaisia vesiliikuntaryhmiä, pace-kuntopiiriharjoittelua, 
kuntouintia sekä uimakoulupalveluita.  

Uimahalli on 6.-22.6 avoinna seuraavasti: 
Ma-ke ja pe klo 15.00–21.00. (Kassa suljetaan klo 20.00) 
Aamu-uinnit ti ja pe klo 06.00–8.00. 

Vesiryhmiin paikkavaraukset p.045 131 7777 

Uimahallin kesäsulku: 23.6-14.8.2022 

Lisätietoja Mynämäen uimahallista löydät täältä: mynamaki.fi/uimahalli 

  

https://www.henrikinvaellus.fi/
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/loppuraportti_mynamaen_pyorailyreitit.pdf
https://www.mynamaki.fi/wp-content/uploads/2018/12/Pyorailyreitisto.pdf
https://www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikunta/uimahalli/


Kuntosalit 
Mynämäen kunnalla on kaksi kuntosalia, toinen urheilukeskuksessa ja toinen Mietoisissa 
Tavastilassa. Kuntosalit ovat avoinna päivittäin latauskortilla klo 05–22. Kuntosalikortteja 
myydään uimahallilla hallin aukioloaikoina. Kuntosalikortilla saa käyttää molempia kuntosaleja.  

Latauskortti 7 € 

Naisten vuoro urheilukeskuksen kuntosalilla keskiviikkoisin klo 18.00–19.00 ja lauantaisin klo 
10.00–11.30. 

Urheilukeskus, Urheilutie 6, Mynämäki 

Urheilukeskuksen alue on varattuna 12.6.–22.6. Lukkari-Jukola organisaation 
käyttöön. Alueen liikuntapaikat ovat aikavälillä suljettuna muulta käytöltä.  Lukkari-
Jukola juostaan Mynämäen urheilukeskuksen alueella 18.-19.6.2022.  

Lue lisää Lukkari-Jukolasta: jukola.com/2022 
 
Urheilukeskuksessa on seuraavat kentät ja liikuntamahdollisuudet: 

• 8-ratainen yleisurheilukenttä 

• Nurmipintainen jalkapallokenttä 

• Hiekkapintainen kenttä (jalkapallo ja pesäpallo) 

• 2 tenniskenttää 

• Beach volley -kenttä 

• Jääkiekkokaukalo ja luistelualue 

• Valaistu pururata 2,6 km 

• Ulkokuntosali 

• Mobosuunnistusrata 

• Petanquekenttä 

• Leikkipuisto 

• 18-väyläinen frisbeegolfrata 

• Kuntosali 

• Huoltorakennus (toimisto, pukuhuoneet, saunat) 

Lisätietoja Mynämäen urheilukeskuksesta löydät täältä: mynamaki.fi/urheilukeskus/ 

Tavastilan kuntosali, Mynämäentie 777, Mietoinen 
Tavastilan kuntosalissa on hyvät välineet peruskuntoiluun. Kuntosalikortti ostetaan uimahallista 
uimahallin aukioloaikoina. Lisätietoja myös Tavastilan kuntosalista löydät kotisivuiltamme: 
mynamaki.fi/koulujen-salit-ja-kentat 

HaNi-Halli, Keskuskatu 35, Mynämäki 
HaNi-halli on Mynämäen keskustassa sijaitseva urheilun, liikunnan ja yhdessäolon keidas. Halli 
tunnetaan kenties parhaiten täysimittaisesta salibandykentästä, joka on tarjonnut jännittäviä 
pelihetkiä täpötäysille katsomoille jo usean vuoden ajan. HaNi-Hallin järjestämää toimintaa on 

syyskuusta 2018 eteenpäin myös Sporttihallissa (Urheilutie 9, Mynämäki). HaNi-hallista löydät 

kuntosalit ja ryhmäliikuntatunnit. Lisätietoja HaNi-hallin palveluista löydät täältä: hani-halli.fi 

Valmennuskeskus Vahva, Puusepäntie 4, Mynämäki 
Valmennuskeskus Vahva tarjoaa laadukasta toiminnallista valmennusta pienryhmissä kaiken 
ikäisille ja kokoisille treenaajille. Lisätietoja löydät täältä: vahva.pro 

https://jukola.com/2022/
https://www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikunta/liikuntapaikat/urheilukeskus/
https://www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikunta/liikuntapaikat/koulujen-salit-ja-kentat/
http://www.hani-halli.fi/index.php?cat=20&lang=fi&project=
http://www.hani-halli.fi/index.php
https://vahva.pro/


Laurin koulu, Virastotie 3 
Laurin koulun yhteydessä sijaitsee liikuntapuisto, josta löytyy mm. 

● Tekonurmikenttä 

● Pienpallokenttä 

● Parkour 

● Ulkoliikuntasali 

Kesäkuun ajan koululla klo 10–15 maksuton liikennepuisto lapsille. 

Leikkipuistot  
Kunnan alueella on useita leikkipuistoja lapsiperheiden käyttöön. Lisätietoja leikkipuistoista löydät 
täältä: mynamaki.fi/lahiliikuntapaikat-ja-leikkipuistot 

 

 

Ruokapaikat 

Ravintola Oscar, Virastotie 1, Mynämäki 
Kebab & pizzeria. Myös vegaanisia vaihtoehtoja. 
oscarravintola.fi 

Ravintola Henry’s, Kirkkokatu 8, Mynämäki 
Kebab & pizzeria sekä lounasnoutopöytä 
facebook.com/Ravintola-Henrys 

Nurkka, Keskuskatu 24, Mynämäki 
Kahvila-ravintola 
facebook.com/ravintolanurkka 

Jussin grilli, Lepistöntie 2A, Mynämäki 
Grilliannoksia sekä lounas  
jussingrilli.fi 

Neste Mynämäki, Keskuskatu 29, Mynämäki 
Kahvio sekä lounas 
nestemynamaki.fi 

Veraisen Leipomo Oy, Tuomaksen Tupa, Valtakatu 2, Mynämäki 
Kahvila- ja ravintola sekä leipomon myymälä 
leipomoverainen.fi 

Helwin virvoke, Kustavintie 2091, Mietoinen 
Grilli-kahvila sekä lounas 
facebook.com/helwinvirvoke 

Onzon Bangkok, Saarentie 428, Hietamäki 
Thairavintola sekä buffet-lounas.  
onzonbangkok.fi 

https://www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikunta/liikuntapaikat/lahiliikuntapaikat-ja-leikkipuistot/
https://www.oscarravintola.fi/
https://www.facebook.com/Ravintola-Henrys-468332566654880/
https://www.facebook.com/ravintolanurkka/
https://www.jussingrilli.fi/
https://www.nestemynamaki.fi/
https://www.leipomoverainen.fi/
https://www.facebook.com/helwinvirvoke/
https://onzonbangkok.fi/


Kauppapaikat 

Mynämäestä löydät kattavasti eri alojen yrityksiä. Kierrä vaikka alueen sisustusliikkeet; Sisustus 
Mandarina, Sonjan sisustuspuoti, Sisustus Mainio ja Sisustusliike Villa Wanha Rosa. 

Meiltä löydät myös joitain erikoisliikkeitä, mm. Silmäasema Mynamaki, koruliikkeen OK-koru, 
kaksi kukkakauppaa Kukkahuone Augusta ja Mynäkukka.  

Jos tarvitset autohuoltoa, siihenkin löydät apua Mynämäestä: Mynäauto, Neste Mynämäki 
Autoasi-huolto  ja Pt-Autopalvelut. 

 

Pyheen kesätori, Pyhäntie 2, Mietoinen 

Lukuisa joukko lähialueen tuottajia myy tuotteitaan Pyheen Seudun Kylät ry:n ylläpitämällä torilla 
kesäperjantaisin klo 14–18. Torilla on myös viihtyisä torikahvio, josta on muodostunut 
kohtaamispaikka kyläläisille, ex-kyläläisille, mökkiläisille, lähipaikkakuntalaisille sekä 
ohikulkijoille. 

Mynämäen tori, Virastotie 4, Mynämäki 
Toripäivä joka kuun toinen keskiviikko. Käy ostamassa tuoreet kasvikset, kesäkukat ja vaikkapa 
kesävaatteet. 

 

Muuta kivaa tekemistä Mynämäellä 

Jaakkolan islanninhevostalli, Unholantie 48, Mynämäki 
Jaakkolan islanninhevostalli on pieni ja idyllinen maalaistalli maaseudun rauhassa ilman 
ylimääräistä hälinää. Tallilla pääset tutustumaan hyväluonteisiin islanninhevosiin. Tallista löytyy 
sopivia ratsuja niin vasta-alkajille kuin kokeneemmillekin ratsastajille. Pihassa asustavat myös 
aasit, kissat ja koirat.  

Lisätietoja Jaakkolan islanninhevostallista löydät yrityksen kotisivuilta: Jaakkolantalli.com 

Kuusikorven hevostila, Kärpännokantie 58, Mynämäki 
Kuusikorven hevostila sijaitsee Mynämäellä Luhdan kylässä upeassa maalaismiljöössä. Tilalla on 
yli 20 hevosta ja hyvät puitteet hevosharrastukseen. Tallilla on mukavat ja turvalliset hevoset sekä 
ystävällinen, avulias ja kokenut henkilökunta. Nämä kaikki takaavat sinulle onnistuneet hetket 
hevosten parissa.  

Lisätietoja Kuusikorven hevostilasta löydät täältä: kuusikorvenhevostila.com 

Raikon kotieläintila, Rekolantie 32, Mynämäki  
Raikon tilalla pääset kokemaan elämyksiä eläinten kanssa. Tarjolla on kärryajelua, ratsastusretkiä 
ja seikkailua maatilalla pakopelihengessä.  

Lisätietoja Raikon kotieläinpihasta: facebook.com/raikontila 

Yrttitila Verainen ja Tarinayrttitarha, Pajatie 6, Mynämäki ja 
Yrttihoitola Tursunperäntie 12, Mynämäki 
Yrttitilan Tarinayrttitarhassa pääosassa ovat yrtteihin ja luonnonkasveihin liittyvät tarinat ja 
perinnetietous. Tätä välitetään opastetuilla kierroksilla ryhmille. Yrttihoitola tarjoaa kotimaisten 
yrttien ja yrttiterapian ratkaisuja asiakkaiden itsehoidon ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Lähtökohtana on luonnosta peräisin olevat yrttituotteet ja yrttihoidot. 
Lisätietoa löydät Yrttitilan kotisivuilta: sopivastivilli.fi/yrttihoitola  

https://www.sisustusmandarina.fi/
https://www.sisustusmandarina.fi/
https://www.facebook.com/sonjansp
https://www.sisustusmainio.fi/
https://www.facebook.com/Villa-Wanha-Rosa-311725205691234/
https://www.silmaasema.fi/toimipaikat/Mynamaki/Silmaasema-Mynamaki?storeID=685
https://www.facebook.com/OKkoruu/
https://kukkahuoneaugusta.fi/
https://myna-kukka-ky.business.site/
https://www.mynaauto.fi/
https://www.nestemynamaki.fi/autoasi-huolto
https://www.nestemynamaki.fi/autoasi-huolto
https://www.pt-autopalvelut.com/
https://www.jaakkolantalli.com/
https://www.kuusikorvenhevostila.com/
https://www.facebook.com/raikontila/
https://sopivastivilli.fi/yrttihoitola


Kirjastot 

Lisätietoa Mynämäen kirjastoista löydät täältä: mynamaki.fi/kirjasto 

Mynämäen pääkirjasto, Keskuskatu 13, Mynämäki 
Pääkirjasto kesäaikana 9.5–30.8 avoinna ma–to klo 12–19, pe klo 10–16, la suljettu 

Poikkeusaukioloajat: 

ti 7.6. Kirjasto suljettu (kirjastojärjestelmän päivitys) 
Pääkirjasto on auki juhannusviikolla to 23.6. Klo 10–16 (juhannusaaton aatto), ja suljettu pe-su 
24.6.–26.6. (juhannus). 

Mietoisten omatoimikirjasto, Kirkkotie 124, Mietoinen 
Avoinna joka päivä klo 7–21 
 
Asioimiseen itsepalveluperiaatteella toimivassa kirjastossa tarvitaan kirjastokortti ja tunnusluku. 
Tunnusluvun ja kirjastokortin saa pääkirjastosta. 

 

 

 

 

https://www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto/

