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MEIDÄN MYNÄMÄKI 2/2023 
aineistojen toimitus

viimeistään 30.3.2023 osoitteeseen
tiedotelehti@mynamaki.fi

!

JULKAISIJA: Mynämäen kunta 

TOIMITUSKUNTA: Anu Saarni, Satu Helisvuori, Viktoria Kulmala, 
Liisa Iso-Kouvola, Sari Väinölä.

TOIMITUKSEN SÄHKÖPOSTI: tiedotelehti@mynamaki.fi

JUTTUTOIMITUS: Tapahtumakalenteriin otetaan vastaa kuntalaisille 
avoimia tapahtumia, myös maksullisia. Toimituskunta pidättää oikeu-
den tarvittaessa lyhentää lehteen toimitettuja tapahtuma tekstejä. 

JULKAISUAIKATAULU 2023:

LEHTI 2/2023
Aineiston toimituspäivä 30.3.2023
julkaisu viikolla 17/2023.

LEHTI 3/2023
Aineiston toimituspäivä 14.6.2023
julkaisu viikolla 32/2023.   

TAITTO: Kirsi Tapani

KANNEN KUVA: 
Kirsi Varjonen
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KOHTI UUTTA!
”Uusi vuosi, uudet kujeet”. Viime vuosi on 

nyt historiaa ja siitä on jäänyt monta 
muistoa, toivottavasti voittopuolisesti 

positiivista, muistojen kirjaan. Moni meistä tekee it-
selleen hyviä uudenvuoden lupauksia, jotka yleisim-
min koskevat terveelliseen elämään liittyviä asioita. 
Jos lupausta ei tullut uutena vuotena tehtyä tai jos 
lupauksen on jo ehtinyt rikkoa, sen voi aina tehdä 
uudestaan. Kannustan yrittämään ja voittamaan it-
sensä pitämällä lupauksensa. Se on avain kohti pa-
rempaa omaa hyvinvointia.

Laurin koululla, siis kaikkien mynämäkeläisten 
nuorten koululla, viimeiset kaksi vuotta on sujunut 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Odotta-
mattoman pandemian lisäksi odotettu 
koulun saneeraus on saatu käyntiin ja 
hyvään vauhtiin. Isot projektit ovat aina 
haastavia ja vanhan korjaamisessa yllätyk-
siltä ei koskaan vältytä. Koulunkäynnin ja 
rakentamisen yhdistäminen samaan aikaan 
vaatii paljon järjestelyjä ja väistötiloja, 
joiden hankkiminen tavalla tai toisella ei myöskään 
ole yksinkertaista. Nyt väistötilat ovat olemassa ja 
seuraavaksi alakoulun oppilaiden jälkeen yläkoulu-
laisten käytössä saneerauksen edetessä kolmanteen 
vaiheeseensa yläkoulun puolelle. Turvallisen koulu-
päivän ja laadukkaan opetuksen vaatimus haastaa 
henkilökuntaa poikkeavissa olosuhteissa päivittäin 
yrittämään parhaansa.

Laurin koulun saneeraus on suunniteltu tehtäväksi 
kokonaisuutena kolmessa peräkkäisessä vaiheessa. 
Syksyllä saimme keittiön ja ruokalan käyttöömme 
(vaihe 1), samalla myös liikuntasali saatiin jälleen 
pitkän tauon jälkeen avattua iltakäyttöön. Alkaneen 
kevään mittaan alakoulun saneeraus (vaihe 2) val-
mistuu ja pääsemme muuttamaan takaisin koulura-
kennukseen kevään aikana, viimeistään uuden luku-
vuoden alkaessa elokuussa. Samalla myös aamu- ja 
iltapäivätoiminta saa uudet toimivat tilat alakoulun 
yhteydestä. Yläkoulun saneeraus (vaihe 3) alkaa 
mahdollisimman nopeasti edellisten vaiheiden jäl-
keen. Opetuksen järjestämiseksi käytetään hyväksi jo 
olemassa olevia väistötiloja, mikä on hyvä ratkaisu jo 
pelkästään taloudellisuutta ajatellen.

Kun Laurin koulun saneeraus saadaan kokonai-
suudessa valmiiksi, koulun tilat tulevat vastaamaan 
entistä paremmin joustaviin opetusjärjestelyihin 
sekä yksilöiden että erilaisten ryhmien näkökulmas-
ta. Kolmannen vaiheen eli yläkoulun saneerauksen 
toteutukseen liittyy myös opiskeluhuollon tilojen 
(terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi ja kuraatto-
ri) integroiminen koulurakennuksen yhteyteen, eli 
sinne missä asiakkaat ovat. Uudistettu viihtyisä ja 
turvallinen oppimisympäristö edistää oppilaiden 
hyvinvointia ja positiivisten oppimiskokemusten 
myötä myös oppimistuloksia. Lisäksi hyvin toimiva 
koulu kunnan keskustassa hyvien liikenneyhteyksien 

päässä lisää kunnan vetovoimaa ja pitovoimaa. Hyvä 
kello kuuluu kauas ja panostus nuoriin on panostus 
tulevaan, se kannattaa aina!

Rakennetulla oppimisympäristöllä on huomattava 
merkitys arjen turvallisen oppimisympäristön järjes-
tämisessä, mutta ennen kaikkea osaava ja motivoi-
tunut henkilöstö luo kouluun toimivan, positiivisen 
oppimisympäristön ja sitä kautta syntyvät hyvät 
oppimistulokset. Olen saanut toimia Laurin kou-
lun rehtorin virassa vuoden 2016 elokuusta ja olen 
koko kuuden ja puolen vuoden ajan ollut vakuuttu-
nut koulun henkilökunnan osaamisesta, mukavista 
oppilaista ja huoltajista sekä koululla vallitsevasta 
hyvästä meiningistä. Olen nyt siirtynyt vuoden alus-
ta uusiin haasteisiin sivistysjohtajan virkaan Euran 
kuntaan. Laurin koulun rehtorina kevätlukukaudel-
la toimii Raisa Pohjanpiiri, joka apulaisrehtorin 
kokemuksella ja koulun tuntemuksella jatkaa työtä 
mynämäkeläisten lasten ja nuorten parhaaksi.

Kohti uutta, hyvällä meiningillä!

Matti Kompuinen

Hyvä kello kuuluu kauas 
ja panostus nuoriin on 
panostus tulevaan.

Paakirjoitus
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Avustusta tulee hakea ensisijaisesti siltä hallintokunnalta, jon-
ka toimialaan yhdistyksen toiminta kuuluu. Avustusta myönnet-
täessä otetaan huomioon kaikki kunnan myöntämät avustukset, 
tukitoimet ja yhteistyö.

YLEISAVUSTUKSET JA TALKOORAHA
ovat mynämäkeläisten yleishyödyllisten yhdistysten haettavina. 

Yleisavustushakemuksista tulee ilmetä yhdistyksen jäsenmäärä 
sekä toiminnan laatu ja laajuus. Hakemuksessa on mainittava 
summa, jota haetaan, sekä suunnitelma rahan käyttötarkoi-
tukseksi. Avustusta voi hakea kaikille avoimeen toimintaan 
eli avustusta ei myönnetä oman jäsenistön tavanomaiseen ko-
kous-, kerho- ja retkitoimintaan. Järjestön tulee myös kertoa, 
onko se saanut avustusta muilta tahoilta. Lisäksi hakemukses-
ta tulee käydä ilmi, keneltä voidaan kysyä lisätietoja järjestön 
asioista, sekä järjestön pankkitilin numero. 

 Yleisavustusten jakamisesta päättää ja lisätietoja 
antaa kunnanjohtaja Seija Österberg puh. 044 783 7300. 

Talkoorahahakemuksissa tulee selvittää työkohde ja sen koko-
naiskustannusarvio. Myönnetty talkooraha maksetaan vuoden 
2023 aikana kuitteja vastaan. Talkooraha maksetaan vain vuo-
den 2023 aikana toteutuviin hankkeisiin. 

EDUSKUNTAVAALIT 2023 
Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. 
Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaali-
päivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. 

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänes-
tyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi äänestää kotona 
ennakkoon. Kotiäänestykseen pitää ilmoittautua viimeistään 
tiistaina 21.3. klo 16 mennessä. 

Vaalipäivän äänestyspaikka on muuttunut ja se on 
kunnanviraston auditorio, os. Vehmaantie 111.  

Äänestysaika on vaalilain mukaisesti klo 9–20.

 Talkoorahojen jakamisesta päättää ja lisätietoja antaa 
tekninen johtaja puh. 050 585 6772.

Yleisavustus- ja talkoorahahakemukset pyydetään toimittamaan 
ensi sijaisesti sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kunnan verkko-
sivulta www.mynamaki.fi/sahkoinen-asiointi tai postitse osoit-
teella Mynämäen kunta, Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki. 
Kuoreen merkintä yleisavustus tai talkooraha. Määräajan jälkeen 
saapuneita hakemuksia ei huomioida.

KULTTUURITOIMEN SEKÄ LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN 
VUOSIAVUSTUKSET SEKÄ TOIMINTASTIPENDIT NUORILLE 
TAI NUORTEN TOIMINTARYHMILLE

Vuosittaiset kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset avustukset 
ovat mynämäkeläisten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen ja 
yhteisöjen sekä kulttuuritoimen osalta myös yksityisten henkilöi-
den haettavana. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteinen 
avustuslomake ja hakuohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilta 
(hakusana: avustukset). 

 Lisätietoja:  
Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Anu Saarni, puh. 050 300 2508
Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Viktoria Kulmala,  
puh. 050 408 5798

ENNAKKOÄÄNESTYS 

Ennakkoäänestys järjestetään keskiviikosta tiistaihin 
22.–28.3.2023. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.  
Mynämäessä ennakkoäänestyspaikat ovat seuraavat:

Kunnanviraston auditorio, os. Vehmaantie 111
ke 22.3.–pe 24.3. klo 12–18
la 25.3.–su 26.3. klo 10–14
ma 27.3.–ti 28.3. klo 12–18

Mietoisten kylätalo, os. Kirkkotie 124
ke 22.3.–pe 24.3. klo 14–18
la 25.3.–su 26.3. ei äänestystä
ma 27.3.–ti 28.3. klo 14–18 

Karjalan päiväkoti, os. Karjalankyläntie 114
la 25.3. klo 10–14

Laitosäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana Lizeliuksen 
palvelukeskuksessa, Kuivelakodissa, Häävuoren palvelu-
keskuksessa, Koivulehdon palvelukodissa ja Palvelutalo 
Tainiolassa.

MYNÄMÄEN KUNNAN VUODEN 2023 AVUSTUKSET HAETTAVANA 2.2. MENNESSÄ
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YHDESSÄ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ
Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä 
siirtyi alueellamme kunnilta Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
VarHa:lle vuoden alusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
minen on kuitenkin edelleen kuntien lakisääteinen tehtävä. 
Kunta edistää omalta osaltaan ennaltaehkäisevää kuntalais-
ten hyvinvointia perustuen kunnan strategiaan. Edellytyksiä 
kuntalaisten hyvinvoinnille ja terveydelle luovat koulutus-, 
liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejär-
jestelyt sekä monet muut kunnan tehtävät. Hyvinvointialue-
uudistuksen myötä on aloittamassa Mynämäellä uusi malli 
hyte-kokonaisuudelle. 

Vuoden alussa käyttöön otettu malli on kolmiosainen. Kunnan 
hyvinvointia ja terveyttä edistävää kokonaisuutta ja päätök-
sentekoa varten on aloittanut 1.1.2023 Hyvinvointijaosto, 
joka toimii kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisuudessa. 
Hyvinvointijaoston viisijäseniseen luottamustoimielimeen 
kuuluvat Nina Arvo (varajäsen Veronika Markkanen), 
Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä (varajäsen Anita Karppinen), 
Antti Punta (varajäsen Henri Arvio), Anne Mäkisalo (va-
rajäsen Jouko Suominen) ja Kai Keppola (varajäsen Eeva 
Laulumaa).

Yhtenä osana hyvinvoinnin edistämistä on viranhaltijoista 
koostuva ryhmä, joka koostuu sivistys-, teknisen sekä hallinto-
toimen henkilöstöstä. Viranhaltijat huomioivatkin hyvinvoin-
nin edistämisestä kaikilla toimialueilla.

Lisäksi tärkeänä osana hyvinvoinnin edistämisessä Mynämäen 
kunnan alueella ovat myös vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, 
yritykset ja seurakunnat. Kolmatta sektoria tukemaan tulee 
vuorovaikutuksellinen informaatiokanava nimeltään hyvin-
vointifoorumi. Hyvinvointifoorumi ei ole päättävä luottamu-
selin, vaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvoinnin tiedotusta edistävä 
foorumi Mynämäellä. Tässä kohdin onkin yhdistysten hyvä 
tarkistaa yhteystietojen ajantasaisuuden kunnalle.  
Kunnan verkkosivuilla https://www.mynamaki.fi/ 
vapaa-aika-ja-kulttuuri/jarjestot-ja-yhdistykset/ 
on listattuna yhteystiedot, joita päivitetään pyynnöstä. 

Muutosten kohdalla onkin ilahduttavaa ajatella, miten yhtei-
sillä toimilla saamme hyvinvointia kuntaamme. 

Hyvää alkanutta vuotta,

Anu Saarni 
Mynämäen hyte-koordinaattori,  
liikunta- ja nuorisopalveluvastaava

Syksyn 2023 koulutulokkaiden ilmoittautuminen 
on Wilmassa 11.1.–22.1.2023. Huoltajille postitetaan 
kotei hin kirjeet heti tammikuun alussa. Kirjeissä on lisä-
infoa ja ilmoittautumisohjeet.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan  
samoja tunnuksia käyttäen 1.–31.3.2023.

TERVETULOA KOULUUN!

Löytävä vanhustyö on määräaikaista tukea ja rinnalla kulkemista 
haastavassa elämäntilanteessa oleville yli 60-vuotiaille Mynä-
mäellä, Maskussa ja Nousiaisissa. Ohjaamme ja autamme kotona 
asuvia, osittain tai kokonaan palveluiden ulkopuolella olevia 
ikääntyneitä tarvitsemiensa toimintojen ja tuen piiriin. Työmme 
on liikkuvaa ja etenemme ihmisen omien toiveiden ja tarpeiden 
mukaan. Tapaamme esimerkiksi senioreita yleensä heidän omissa 
kodeissaan.
 
Työmme on Fingerroosin säätiön tuottamaa järjestötyötä ja 
palvelumme on maksutonta. Täydennämme siis kuntien ja Akselin 
palveluita ja teemme tiivistä yhteistyötä Akselin sosiaali- ja tervey-
denhuollon työntekijöiden kanssa. Meihin voi matalalla kynnyksel-
lä olla yhteydessä myös ikääntynyt itse, omainen, tuttava, naapuri 
tai kuka tahansa, jolla on huoli seniorista.
 

 Lisätietoja: Helena Levonmaa, p. 044 759 6015. 
helena.levonmaa@fingerroos.net
Löytävä vanhustyö, Fingerroosin säätiö
www.fingerroos.net
www.facebook.com/loytava

LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ
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PÄÄKIRJASTO
Keskuskatu 13, 23100 Mynämäki.  
Tila on esteetön, ulko-ovessa tarvitaan avustaja. 

MIETOISTEN OMATOIMI KIRJASTO
Kirkkotie 124, 23120 Mietoinen. 
Asioimiseen itsepalvelukirjastossa tarvitaan kirjastokortti ja tun-
nusluku. Tunnusluvun saa pääkirjastosta.

MYNÄMÄEN KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT 
Pääkirjasto:
ma–ke klo 12–19, to klo 12–20
pe klo 10–16, la klo 10–14

Mietoisten omatoimikirjasto joka päivä klo 7–21 

MYNÄMÄEN KIRJASTON  
POIKKEUSAUKIOLOAJAT 2023
TAMMIKUU
pe 6.1. suljettu (loppiainen), la 7.1. suljettu

HUHTIKUU
to 6.4. klo 10–16, pe 7.4.–ma 10.4. suljettu (pääsiäinen)

TOUKOKUU
ma 1.5. suljettu (vappu) 
ke 17.5. klo 10–16, to 18.5. suljettu (helatorstai)
pe 19.5. suljettu (henkilökunnan koulutuspäivä) 

HUOM! Kirjaston kesäaukioloajat 1.5.–31.8.2023 
ma–to 12–19, pe 10–16, la suljettu

SATUTUNNIT 
Pääkirjastossa joka kuun ensimmäinen keskiviikko
klo 18–18.45: ti 1.2., ti 1.3., ti 5.4. ja ti 3.5.

Satutuntien vetäjänä jatkaa Anna Wickström.
Järj. Mynämäen MLL ja kirjasto.

Kirjastot

KIRJASTON LUKUPIIRIN KOKOONTUMISPÄIVÄT 
ke 25.1.  
ke 22.2.  
ke 23.3.  
ke 19.4 
ke 17.5.

Kellonaika kaikkina päivinä 13.30.

Tammikuun lukupiirikirja: Inkeri Markkula, Maa, joka ei koskaan sula.
Helmikuun kirja: Tommi Liimatta, Hautajaiskengät

KIRJASTON NÄYTTELYT 2023
MAALISKUU:  Marita Petterssonin näyttely

HUHTIKUU:  Raisio-opiston taidenäyttely

TOUKOKUU: Ukraina-näyttely

SYYSKUU:  I wheel Mynämäki –  
 Mynämäen Rhönradvoimistelijoiden näyttely 

LOKAKUU:  Anneli Hännisen taidenäyttely

MARRASKUU:  Kuvataideyhdistys Vakku – vuoden satoa 

JOULUKUU:  Joulunäyttely

Vapaata kirjaston näyttelytilaa voi tiedustella  
viktoria.kulmala@mynamaki.fi. Rohkeasti vaan omaa näyttelyä 
järjestämään! Näyttelytila näyttelyn järjestäjälle on maksutonta. 
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Luonto 
lainassa
kirjastoissa 66..--1122..22..22002233

Ole luonnonvoima 
     yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon

Liity  jäseneksi!
ssllll..ffii//lliiiittyy
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LUONTOLAUANTAI 
11.2. PÄÄKIRJASTOSSA

klo 13 kahvit
klo 14 Osmo Kivivuori: Jurmon linnut 

Järj. Mynämäenseudun  
luonnonsuojeluyhdistys

Lasten tapahtumia on luvassa  
viikon aikana – seuraa  

ilmoitteluamme!
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IKÄIHMISTEN LIIKUNTA 9.1.–6.5.2023
TAVASTILAN OHJATTU KUNTOSALIRYHMÄ 
Maanantaisin klo 10–11.  
Torstaisin ryhmä kokoontuu omatoimisesti klo 10–11.

HANI-HALLIN OHJATUT KUNTOSALIRYHMÄT
Tiistaisin ja torstaisin klo 9–10, 10–11 ja 12–13.

HANI-HALLIN OHJATTU HARRASTELIIKUNTARYHMÄ 
Perjantaisin klo 10–11.

Ryhmiin ei ole ennakkoilmoittautumista, hinnat hinnaston  
mukaiset, ei toimintaa viikolla 8. Ohjaaja: Aleksi Kytö.

MAKSUTON TUOLIJUMPPA
Maanantaisin uimahallin kerhohuoneella klo 10–11.  
Ohjaaja: Marjatta Eskola.

MAKSUTON KUNTOSALIRYHMÄ 
Keskiviikkoisin Mynämäen urheilukeskuksen kuntosalissa 
klo 10–11. Ohjaaja: Teppo Eskola.

Ryhmiin ei ole ennakkoilmoittautumista, ei toimintaa viikolla 8.

BOCCIA
Tiistaisin klo 13–15. Sporttihallissa 9.1.–28.4.

TUOLIJUMPPA
Keskiviikkoisin klo 11.30–12.30. Sporttihallissa 9.1.–28.4.

Osallistujille maksuttomat.  
Ohjaus: Eläkeliiton Mynämäen yhdistys ry.

Aleksi Kytö
vapaa-ajanohjaaja
044 7837 256
aleksi.kyto@mynamaki.fi

Aleksi

Liikuntaryhmat

Liikunta

HUOM!
EI TOIMINTAA 
VIIKOLLA 8!

SOVELTAVA LIIKUNTA 10.1.–25.5.
HANI-HALLIN OHJATUT SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT
Tiistaisin ja torstaisin klo 13–14.  
Ryhmiin ei ole ennakkoilmoittautumista, ei toimintaa viikolla 8. 
Ohjaaja ja lisätiedot: Aleksi kytö.
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NUORTEN-/MIHI-LIIKUNTA ALKAEN 
11.1.2023

Ei toimintaa viikolla 8. 

SHOWMIX-TANSSIVUORO 
Mynämäen vanhan yhtenäiskoulun yläsalissa (Keskuskatu 19) 
keskiviikkoisin klo 14.30–15.30. Järjestäjänä Tanssistudio Point.

PADELKERHO
Mynämäen Sporttihallilla keskiviikkoisin klo 16–17.  
Ohjaaja: Aleksi Kytö.

LIIKKANUOKKARI 
Mietolan ympäristössä tai Tavastilan koulun liikuntasalissa torstai-
sin klo 17.30–18.30.

OHJATTUA PACE-HARJOITTELUA
uimahallilla tiistaisin klo 18–19.15 ja perjantaisin klo 14–15.15. 
Nuori pääsee ilmaiseksi maksavan aikuisen kanssa.  
Ennakkoilmoittautuminen uimahalliin.

MAKSUTON UINTIVUORO 
Mynämäen uimahallissa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 17–18. 
Altaassa isot vesilelut ja vapaata uintia.

ASEPALVELUKSEEN ASTUVIEN LIIKUNTA:

MAKSUTON KUNTOSALIHARJOITTELU
Asepalvelukseen astuva nuori saa harjoitella Mynämäen kun-
tosaleilla maksutta kutsunnoista palvelukseen astumiseen asti. 
Latauskortista peritään 7 € maksu. Korttiin ladataan kuntosalien 
käyttöoikeus. Kortin voi noutaa uimahallilta sen aukioloaikoina, 
kun sinulla on esittää palveluksen aloittamismääräystodistus.

MAKSUTON UINTIVUORO
2 krt. viikossa yleisillä uintivuoroilla.

LASTEN LIIKUNTA 12.1.–25.5.

PYHÄN KOULUN/MAAMIESSEURANTALON LIIKUNTAKERHO 
torstaisin klo 14.15–15. Ei toimintaa viikolla 8.  
Ohjaaja: Aleksi Kytö.

TALVILIIKKUJA-KAMPANJA 
10.1.–31.3.2023!

Kampanjan tavoitteena on haastaa ja motivoida liikkumaan eli 
voit osallistua kampanjaan omien kilometritavoitteiden mu-
kaan. Liikuntamuotoina ovat mm. hiihto, juoksu, kävely, sau-
vakävely, lumikenkäily, retkiluistelu, potkukelkkailu, pyöräily 
ja maastopyöräily, eli huonokaan lumitilanne ei siis estä liik-
kumista! Myös soveltava liikunta on huomioitu kampanjassa, 
joten se soveltuu kaikille ikään tai tasoon katsomatta.

Sovelluksen voi ladata Google Play tai App Store -sovelluskau-
pasta haulla Liikkuen läpi vuoden. Tai hae sovellus osoittees-
ta https://liikkuen.fi/liikkuen-lapi-vuoden

Talviliikkuja-kampanja järjestetään yhteistyössä LiikUn sekä 
kampanjaan osallistuvien kuntien liikuntatoimien kanssa. Lii-
kU ja kunnat arpovat kaikkien osallistujien kesken palkintoja, 
joista ilmoitetaan voittajille erikseen.

läpi vuodenläpi vuoden
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KOKO PERHEEN LUISTELUDISKO KE 1.2. 

Mynämäen urheilukeskuksessa ke 1.2. klo 18–20.
Tapahtumassa mm. musiikkia, leikkejä ja kioski. Tapahtuma jär-
jestetään yhteistyössä Laurin koulun tukioppilaiden ja Mynämäen 
liikunta- ja nuorisotoimen kanssa ja on maksuton. Tapahtumalla 
säävaraus.

TALVILIIKUNTALEIRI 21.–23.2.

SBS Wirmo yhdessä Mynämäen liikunta- ja nuorisotoimen kanssa 
järjestää maksuttoman lasten liikuntaleirin Laurin koulun liikunta-
salissa (Hiihtolomalla vko 8) 21.–23.2. klo 10–12. 

Leiri sisältää eri pallopelien pelaamista, sekä muuta hauskaa sisä-
liikuntaa. Leiri järjestetään mikäli osallistujia on vähintään 10.

Varusteet: Sisälikuntavarusteet/sisäpelikengät ja oma juomapullo

Leirille voi ilmoittautua lomakkeen kautta osoitteesta:  
www.sbswirmo.fi

 Lisätietoja: SBS Wirmon seuratyöntekijältä Mikael De Anna,  
p. 040 1618 197, mikael.deanna@sbswirmo.fi.

Tapahtumat ja retket

KU
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SAPPEEN LASKETTELURETKI LA 4.2.

• Lähtö Mynämäen linja-autoasemalta klo 8.45.
• Paluu Sappeelta lähtee klo 18 Mynämäelle.
• Matkan hinta aikuiselta 60 € ja alle 12-vuotiaalta lapselta 45 € 

(sisältää kuljetuksen ja päivälipun). Alle 6-vuotiaat laskevat 
ilmaiseksi aikuisen seurassa.

• Pelkkä kuljetus 20 €/henkilö. 
• Sappeella myös lapsille oma Family Park (hinta 19 €).  

Alue käytössä maksutta normaalilla päivälipulla.
• Välinevuokraus omakustanteinen ja hiihtokeskuksen hinnaston 

mukainen.
• Retkellä säävaraus.
• Järjestäjänä Mynämäen ja Nousiaisten vapaa-aikatoimet.

Ilmoittaudu pe 27.1.2023 mennessä osoitteessa:  
www.mynamaki.fi/ilmoittaudu/

 Lisätietoja: Aleksi Kytö, p. 044 7837 256.

KOKO PERHEEN PATIKKARETKI  
MATHILDEDALIIN LA 22.4.

Lähtö klo 9 Mynämäen linja-autoasemalta. Paluu noin 
klo 17 Mynämäen linja-autoasemalle. Retki on maksuton. 
Omat eväät. Ilmoittautuminen pe 14.4. mennessä.

 Lisätietoja: Aleksi Kytö, p. 044 7837 256.
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KOULURYHMÄT OHJATTU LIIKUNTA YLEINEN UINTIVUORO ILMAISVUORO/
Nuorisokortti, MIHI, Aikalisä

PACE-SALI

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

KOULURYHMÄT 
klo 8–14.15

AAMU-UINTI
klo 6–8

KOULURYHMÄT 
klo 8–14.15

Halli avoinna
vesiliikuntaryhmien

osallistujille.
Yleisöltä suljettu.

AAMU-UINTI       
klo 6–8

YLEINEN 
UINTIVUORO 

klo 14.15–16.30

KOULURYHMÄT
klo 8–14

YLEINEN  
UINTIVUORO 

klo 14.15–15.30

KOULURYHMÄT 
klo 8–14.30

KOULURYHMÄT 
klo 8–14

VESIPYÖRÄILY 
klo 16.30–17.15

YLEINEN  
UINTIVUORO
klo 14–15.30

VESIPYÖRÄILY
klo 15.30–16.15

MATALAN KYNNYK-
SEN VESIJUMPPA 
klo 14.30 ja 15.30

YLEINEN  
UINTIVUORO 
klo 14–15.30

VESIJUMPPA  
SEKARYHMÄ 

klo 17.30–18.15

ALLASKUNTO-
PIIRI

klo 15.30–16.15

YLEINEN  
UINTIVUORO 
klo 16.15–21

(Uintiaika 
klo 20.30 asti)

VESIJUMPAT 
klo 17.15–18 
klo 18.15–19 
klo 19.15–20 
klo 20.15–21

VESIJUOKSU/ 
-JUMPPA 

klo 15.30–16.15

YLEINEN 
UINTIVUORO
 klo 18.15–21

YLEINEN 
UINTIVUORO 
klo 16.15–21

VESIPEUHU JA 
ISOT VESILELUT 

ALTAASSA
klo 17–18.30

YLEINEN  
UINTIVUORO
klo 16.15–21

VESIPEUHU JA ISOT 
VESILELUT ALTAASSA

klo 17–18.30

PACE 
klo 18.30–19.45

SENIORI-PACE
klo 14.15–15.15

PACE 
klo 14–15.15

PACE/SEKARYHMÄ
 klo 18–19.15

PACE 
klo 16.45–18

LADY-PACE 
klo 18.30–19.45

Liikunta

MYNÄMÄEN UIMAHALLI
Virastotie 1, 23100 Mynämäki

 Ilmoittautuminen viestillä numeroon 045 131 7777  
tai uimahalli@mynamaki.fi

UIMALIPPUJEN HINNAT
lapset 3,00 € (10 x sarjakortti 22 €)
aikuiset 4,00 € (10 x sarjakortti 33,00 €)
eläkeläiset ja työttömät 3,50 € (10x sarjakortti 27,50 €)

 Lauantain toiminnasta vastaa Tmi JenniPetriina
https://fi-fi.facebook.com/TmiJenniPetriina/
Lisätietoa saat Facebookista sekä uimakoulut.mynamaki@gmail.com

NORMAALIT AUKIOLOAJAT:
Maanantai klo 14.00–20.00
Tiistai klo 6.00–8.00 ja 14.00–21.00
Keskiviikko klo 14.00–21.00
Perjantai klo 6.00–8.00 ja 14.00–20.00
Kassa suljetaan klo 20.00

KATSO  
KEVÄTKAUDEN 
TAPAHTUMAT 
SEURAAVALTA 

SIVULTA!

UIMAHALLIN VIIKKOKALENTERI
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VIIKKO 1. 
Uimahalli auki 2.1.–5.1. maanantaista torstaihin klo 10–17 
(pe halli kiinni).
• 10–12 yleisöuinti
• 12–15 isot lelut altaassa/vesipeuhu
• 15–17 yleisöuinti

Keskiviikkona 4.1. kinkunsulatusvesijumppa klo 15–16.

VIIKKO 2.
Normaalit aukioloajat sekä aamu-uinnit, ei ohjattuja tunteja

VIIKKO 3.
Normaalit aukioloajat sekä aamu-uinnit, pacet sekä vesijumpat 
alkavat.

TAMMIKUUSTA MAALISKUUHUN…
Uimahallilla 50-vuotissynttäritarjouksia ja kampanjoita. Kunnan 
nettisivuilta sekä liikunta- ja nuorisotoimen facebookista löydät 
lisätietoja kampanjoista.
• itsenäinen pace + uinti 5 €
• tuo uusi jumppari mukaan, kaksi yhden hinnalla
• lapsille uimataitokampanja: eniten uintikertoja kerännyt voittaa 

koko syksyn ilmaiset uinnit. Osallistujien kesken arvotaan myös 
yllätyspalkintoja.

VIIKKO 8. HIIHTOLOMA
Uintileiri 20.–22.2. maanantaista keskiviikkoon klo 9–14.
Yleisöuinti maanantaista keskiviikkoon klo 14–17 
(kassa kiinni klo 16).
Torstaina halli suljettu.
Perjantaina yleisöuinti klo 10–18 (kassa kiinni klo 17).
Hiihtolomaviikolla ei aamu-uinteja!

2023
VIIKKO 13.
Uimahallin 50-vuotisjuhlat perjantaina ja lauantaina.
syntymäpäivien aikana hallilla erikoisohjelmaa josta tiedotamme 
lisää kunnan nettisivuilla ja liikunta- ja nuorisotoimen  
facebookissa.

POIKKEUKSET AUKIOLOAIKOIHIN JA YLEISÖUINTEIHIN
• Kassa suljetaan päivittäin 1 h ennen ja uintiaika päättyy 30 min 

ennen hallin sulkemisaikaa.
• Maanantaisin ja keskiviikkoisin uintiaika alkaa klo 14.15 lasten 

uintikerhon päätyttyä.
• Altaalla on lisäksi viikoittaista vesiliikuntatoimintaa (vesi-

jumppa, vesipyöräily, lasten vesipeuhut). Tutustu toimintaan 
viikkokalenterista lehden sivulta 11.

• Lasten vesipeuhu ja isot vesilelut altaassa joka keskiviikko ja 
perjantai klo 17.00–18.30. Uimataidottomat lapset huoltajan 
seurassa.

• Viikoilla 1, 8, 23, 24 ja 25 poikkeusaikataulut.
• Uimahalli on suljettuna 6.1., 6.–10.4., 18.5. ja 1.5.2023.
• Kesäsulku 22.6.–16.8.2023.

HUOM! Muistathan ladata salikorttisi ennen kesäsulkua.

Uimahallin  kevat
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ASIATON 
OLESKELU 
SALLITTU.

Nuorisotalot

NUORISOKORTTI 

Nuorisotiloissa on käytössä maksuton alueellinen nuorisokortti. 
Kortti oikeuttaa sisäänpääsyyn myös Kaarinan, Liedon, Maskun, 
Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Raision, Ruskon, 
Sauvon ja Turun kaikilla nuorisotiloilla. Nuorisokortilla saa 
runsaasti etuja ja pääsee myös maksutta liikkumaan. Kortti on 
voimassa lukuvuoden kerrallaan. Kortin haltijan tiedot tarkaste-
taan ja kortti päivitetään vuosittain lukuvuositarralla. Kortilla saa 
kotipaikkakuntakohtaisia alennuksia eri yrityksistä. 

 Nuorisotilakorttihakemuksen saat kaikilta nuorisotiloilta.  
Hakemuksen voi myös tulostaa osoitteesta: www.turku.fi/
nuorisokortti. Täytä hakemus ja pyydä huoltajalta allekirjoitus. 
Palauta hakemus ja kaksi valokuvaa itsestäsi nuorisotilalle. Saat 
kortin nuorisotilalta hakemuksen käsittelyn jälkeen.  

 Päivitetty alennuslista löytyy kunnan verkkosivuilta:
https://www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/ 
nuoret/nuorisotilat/

NUORISOTOIMI SOMESSA 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mynamaenliikuntajanuorisotoimi 
Instagram: nuortenmynamaki 
Snapchat: nuortenmynamaki (Katja) 
WhatsApp: 044 974 2918 (Katja) 
Tiktok: nuorten_mynamaki 

Nuorisotoimi

-tunnit jatkuvat Snäpissä  
@nuortenmynämäki keskiviikkoisin 
klo 15–16. Katja kysyy, sinä vastaat tai 
toisinpäin. Neuvoja saat pulmaan kuin 
pulmaan kysyessäsi ja joskus kysymät-
täkin! 

Katjan
KESKIVIIKON KOHTAUKSET

NUORISOTALOT AUKEAVAT NORMAALISTI VIIKOLLA 2 
Kevään viimeiset aukiolot viikolla 20. Viikolla 21 ja 22 ulkonuok-
karitoimintaa (ti ja ke) sekä viikoilla 23 ja 24 kesänuokkaritoimi-
taa (ma ja ke). 
 

KYLÄTALO MIETOLA 
Kirkkotie 124 
Mietoisten nuokkarille ovat tervetulleita kaikki 3.-luokkalaiset  
ja siitä vanhemmat nuoret. 

Aukioloajat: 
tiistaisin klo 17.30-18.30 Liikkanuokkari ulkona Mietolan  
ympäristössä tai Tavastilan koulun liikuntasalissa 
tiistaisin klo 18.30–20.30 Mietolassa 
torstaisin klo 17.30–20.30 Mietolassa 
 

IRJANTALON NUORISOTILA 
VIRASTOTIE 1 

Aukioloajat: 
keskiviikkoisin klo 18–19 (3.lk ->) 18-21 6.lk ->) 
perjantaisin klo 18–24 (7.lk ->) 
lauantaisin klo 19–23 (7.lk ->) 

 

POIKKEUKSET AUKIOLOAJOISSA:  
Mietoisten nuokkari suljettu vko 8 (hiihtolomalla). Irjantalo auki 
ke 22.2.: 3.–6. lk  klo 12–15 ja 7.lk> 15–18 
Irjantalon nuokkari suljettu 7.4. ja 17.5.
Mietolan nuokkari suljettu 18.5.
 
Nuorisotiloilla on paljon tekemistä kaiken ikäisille: biljardi, peli-
tietokone, lautapelejä, pingis, pleikkari yms. Mietolassa on myös 
kioski ja toimintatiistait, jolloin on erityisesti alakouluikäisille 
suunnattua toimintaa.  
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HIIHTOLOMAVIIKON TOIMINTAA

Mukavaa yhdessä tekemistä askartelun, kokkailun ja ulkoilun 
merkeissä 23.–24.2. klo 10–14. 

 Lisätietoa osoitteessa www.meri-vakka.4h.fi

Nuorisotoimi

KOKO PERHEEN PÄIVÄRETKI  
TIEDEKESKUS HEUREKAAN MA 20.2. 
Tiedekeskus Heurekassa tutustutaan tieteeseen ja teknologiaan 
hauskalla tavalla itse kokeillen ja tehden. Pääset mm. kokemaan 
oivaltamisen iloa elämyksellisissä vuorovaikutteisissa näyttelyis-
sä ja planetaariossa.  

Heurekassa on mahdollista syödä omakustanteisesti tai voit 
ottaa omat eväät mukaan. Retkelle voi lähteä mieluusti koko 
perheen voimin, mutta 12 vuotta täyttäneet voivat lähteä mat-
kaan ilman huoltajaa. 

Lähtö Mynämäen linja-auto asemalta klo 8.30. Takaisin  
Mynämäen linja-auto asemalla ollaan noin klo 18.30 

Matkan hinta on aikuisilta 30 €, lapset ja nuoret (5–17-vuotiaat) 
20 €, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja varusmiehet 20 €, 
alle 5-vuotiaat maksutta. Museokortilla vain linja-automaksu 
10 €. 

 Ilmoittautumiset maksamalla retkimaksu 6.2. mennessä. 
 Lisätiedot Katjalta, puh 044 974 2918. 

Tapahtumiin, retkiin, leireille ja kursseille  
ilmoittautuminen aukeaa kunnan verkkosivuilla ma 9.1.  
www.mynamaki.fi/ilmoittaudu/ Ilmoittautumisen yhteydessä 
maksetaan mahdollinen osallistumismaksu. 

PERUUTUSEHDOT: Kuluton peruutus koskee vain sitä henkilöä, 
jolla on lääkärin todistus. Osallistumismaksu palautetaan, mikä-
li peruutus tapahtuu järjestäjän taholla.  

MERI-VAKAN 4H
Kerhotoiminta jatkuu viikolla 3.

 Lisätietoja yhdistyksestämme Olga Raitanen,  
p. 050 3319 270 tai www.meri-vakka.4h.fi

MLL MYNÄMÄKI  
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
• Perhekahvila kokoontuu torstaisin klo 9–11.30 Kaste-

helmessä osoitteessa Jokikuja 1.

• Koko perheen Satutunnit Mynämäen kirjastossa (Keskus-
katu 13) joka kuun ensimmäinen keskiviikko klo 18–18.45. 
Kevään 2023 ovat 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5.

• Liikunnan Ihmemaa järjestetään Laurin koulun liikuntasa-
lissa (Virastotie 3) kerran kuussa sunnuntaisin. Sisäänkäynti 
jalkapallokentän puoleinen F-ovi. Liikunnan Ihmemaa 
jatkuu keväällä 2023. Vahvistetut päivämäärät löydät 
nettisivuiltamme.

 Seuraa ajakohtaisia tapahtumiamme nettisivuiltamme:  
mynamaki.mll.fi tai seuraan ilmoittelua Fb-sivullamme:  
www.facebook.com/mll.mynamaki 
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Nuorisotoimi

KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT
Mynämäen kunta järjestää kesätöitä mynämäkeläisille nuorille, 
jotka kesällä 2023 ovat 12–18-vuotiaita (työskentelykuukauden 
alkuun mennessä ovat täyttäneet 15 v, eivät ennen työskentely-
kuukauden loppua täytä 19 v).

Työskentelyjaksot ovat:

JAKSO 1: 5.6.–2.7. ja 
JAKSO 2: 3.7.–30.7.

Palkka on 737 €/neljä viikkoa ja työaika on 6 tuntia päivässä.

YRITYS-/TYÖLLISTÄMISTUKI  
NUORTEN TYÖLLISTÄMISEEN
Mynämäen kunta maksaa yrityksille, yhdistyksille, järjestöille, 
säätiöille ja seuroille, jotka palkkaavat mynämäkeläisiä nuoria 
kesätöihin yritystukea 200 € tai 400 € nuoren iästä riippuen.Työn-
antajan kotipaikka voi olla muukin kuin Mynämäki. Nuori hankkii 
itse kesätyöpaikan ja työnantaja hakee tukea kunnalta kesätyön 
päättymisen jälkeen. Tukea myönnetään 3 nuorelle/työnantaja. 
Huom. Tukea ei myönnetä yksityishenkilölle. 

Hakemus yritys/työllistämistuesta tulee toimittaa 
31.10. mennessä.

 Lomakkeet ja ohjeet:
www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/nuoret/ 
nuorten-kesatyopaikat/

DUUNIVIIKKO
Nuorisotoimi järjestää kesäkuussa Duuniviikolla kesätyötä 10 
nuorelle iältään 14–20 vuotta (täytyy olla täyttänyt 14 vuotta 
Duuniviikon alkaessa). Duuniviikko on tarkoitettu nuorille, jotka 
eivät ole työllistyneet avoimiin kesätyöpaikkoihin. Palkka 150 €/
viikko ja lisäksi tarjolla on päivittäinen lämmin ruoka. Päivittäi-
nen työaika on 6 tuntia. Duuniviikolla tehdään ohjatusti erilaisia 
kunnostustöitä kunnan alueella 5 työpäivänä.

Nuorten kesatyot

 Tarkemmat tiedot kunnan kesätyöpaikoista 
(varhaiskasvatus, tekninen toimi, kulttuuri- ja vapaa-
aikatoimi) ja yritys-/työllistämistuesta, Duuniviikosta sekä 
hakuohjeet löytyvät:  
www.mynamaki.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/nuoret/
nuorten-kesatyopaikat/



16 MYNÄMÄKI

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
ALLE 29-VUOTIAILLE NUORILLE

Sinä 15–29-vuotias nuori,  
sua varten on ihminen, joka kuuntelee!

Pohditko tulevaisuudensuunnitelmiasi? Oletko vailla opiskelupaik-
kaa, työtä tai toimeentuloa, olet yksinäinen tai suunta on muuten 
hukassa? Yksin ei tarvitse kohtaamiasi haasteita ja ongelmia pyöri-
tellä. Neuvomme ja autamme, etsimme yhdessä ne asiat, jotka sinua 
eniten innostavat ja motivoivat. Hoidetaan yhdessä myös paperivii-
dakot, hakemushässäkät ja raha-asioiden järjestelyt. Autamme kai-
kissa käytännön asioiden hoitamisessa ja tulemme mukaan, vaikka 
virastoihin. Yksin ei tarvitse pohtia koska apua on saatavilla!

Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta, luottamuksellista ja sinulle 
täysin vapaaehtoista. Voit ottaa yhteyttä sinulle sopivalla tavalla. 
Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittaa sähköpostilla, puhelimella tai so-
me-kanavien kautta. Voit olla itse yhteydessä etsivään tai ohjau tua 
asiakkaaksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltaja, ystävä tai lähi-
piiri voivat olla nuorisotyöntekijöihin yhteydessä huolen herätessä.

@ent_masku_mynamaki_nousiainen Etsivä nuorisotyö Masku-Mynämäki-Nousiainensähköposti: etsivat@nousiainen.fi

Vivica Silfverberg
p. 044 435 5363

Maija Luukkonen
p. 044 4355 209

Maija

Ota rohkeasti yhteytta 
taalla ollaan just sua varten
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Oletko 16–29-vuotias nuori ja juuri nyt syystä tai toisesta 
koulutuksen tai työn ulkopuolella?
Sinulla voi olla päivärytmi kateissa tai tarvitset lisää tietoa 
tulevaisuuden mahdollisuuksista.  

• Nuorten työpaja tarjoaa monipuolista ryhmätoimintaa sekä 
yksilöllistä ohjausta ja tukea.

• Toiminta elää ketterästi jokaisen osallistujan omien tavoitteiden 
ja toiveiden mukaan. 

• Viikoittaisia valmennuspajoja on kuusi;  arjentaidot-, koulutus- ja 
työnhakupajat, työvalmennuspaja sekä taide-, luonto- ja liikun-
tatoimintaan keskittyviä pajoja.  Yksi pajapäivä kestää 4 tuntia ja 
voit osallistua 2-5 pajapäivään viikossa tarpeesi mukaan.

• Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien nuorisopalvelut vas-
taavat toiminnan kustannuksista. Toimintaan osallistuminen on 
täysin maksutonta nuorelle itselleen. 

Työpajalla on maanantaisin myös avoin toiminta Startti. Paikalle 
voi tulla aluksi ihan katselemaan, saamaan apua, vaikka arkisiin jut-
tuihin, työn ja tukien hakuun sekä viettämään aikaa yhdessä muiden 
kanssa. Toimintaan voi tulla mukaan pitkin vuotta aina silloin kun 
itselle sopii. Ensimmäiselle kerralle on hyvä ilmoittautua viestillä 
p. 044 435 6952.

Startti maanantaisin työpajalla klo 10–14,  
Kirkkokatu 4, Mynämäki. 

Olet tervetullut 
juuri sellaisena kuin olet
Nuoret ovat vuosien ajan antaneet toiminnalle hyvät arvosanat, toi-
minnan keskeyttäjiä ei ole juurikaan ja pajalla viihdytään, kunnes 
koulu- tai työpaikka tai muu löytyy. Mukava ilmapiiri ja yhteishenki 
ovat meidän pajan vahvuuksia. 

 Lisätietoja ja yhteydenotot
044 435 6952
tyopaja@mynamaki.fi

Seuraa meitä somessa
nuorten_tyopaja_mynamaki 
Nuorten työpaja Mynämäki

NUORTEN TYÖPAJA MYNÄMÄKI



MYNÄMÄEN KUNTA
Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki

kunta@mynamaki.fi
etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

SOSIAALISESSA MEDIASSA
Mynämäen kunta
Mynämäen liikunta- ja nuorisotoimi
Mynämäen kulttuuri- ja kirjastotoimi

Kunnanjohtaja
ÖSTERBERG SEIJA
p. 044 783 7300

Hallintojohtaja
KÄRKKÄINEN MARJA
044 078 4670

Mynämäen YritysVoima Oy
Toimitusjohtaja
HELENIUS MATTI
p. 040 135 4509
matti.helenius@mynamaki.fi

TEKNINEN OSASTO

Tekninen johtaja
KURVINEN JAAKKO 
p. 050 585 6772

Vs. rakennustarkastaja
HARKA OUTI
p.050 078 2584

Ruokapalvelupäällikkö
TOLJANDER TUIJA
p. 050 595 2651

Työpäällikkö
SALONEN SIMO
p. 050 338 4470

Päivystysnumerot: 
KIINTEISTÖPÄIVYSTÄJÄ
p. 045 635 7272 (Mynämäen kunta)

Vesi- ja viemärihuollon vika-asioissa  
virka-ajan ulkopuolella  
p. 044 534 1220

Maahanmuuttajakoordinaattori 
Immigration Coordinator
BJÖRKELL HÅKAN
p. 040 660 7511 (WhatsApp, 
Telegram)
hakan.bjorkell@mynamaki.fi

KUNNANVIRASTO
Vehmaantie 111
Vaihde 02 437 6600
Puhelinvaihde avoinna klo 8–15
Muina aikoina vastaavat suorat 
numerot

Kunnanvirasto on avoinna
ma–pe klo 9.00–15.00

MYNÄMÄEN KIRJASTO
p. 044 435 6618
kirjasto@mynamaki.fi

RAISIO-OPISTO
Kirkkoväärtinkuja 18
21200 Raisio
Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15.
p. 044 797 1266
opisto@raisio.fi

KASVATUS- JA SIVISTYSOSASTO

Kasvatus- ja sivistysjohtaja
PORKKA SUSAN
p. 044 783 7285

Aamu- ja iltapäivätoiminnan  
koordinaattori
AYDEMIR SATU
p. 040 135 4517

Varhaiskasvatusjohtaja
SANTANEN ERJA
p. 044 435 6623

Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava
KULMALA VIKTORIA
p. 050 408 5798

Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava
SAARNI ANU
p. 050 300 2508

Vapaa-aikaohjaaja
KYTÖ ALEKSI
p. 044 783 7256

UIMAHALLI
Virastotie 1
p. 045 131 7777
uimahalli@mynamaki.fi

IRJANTALON NUORISOTILA
Virastotie 1
p. 044 783 7297

MIETOISTEN NUORISOTILA
Kirkkotie 124
p. 040 769 9212

PALAUTE: 
WWW.MYNAMAKI.FI/

PALAUTE

Kunnan henkilöstön spostiosoitteet: nimi.sukunimi(at)mynamaki.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

www.varha.fi


