
MUSSALON JUHANNUS 2021
TORSTAI 24.6.

15.45 -  21 .00    Saunat lämpimänä -  saunalista klo 14 (myös seuraavan päivän
aamulista)

21.30 -  01 .00    Karaokea ulkolavalla -Karaokeisäntänä Juhani Vahto

01.30   Hiljaisuus alueella 

PERJANTAI 25.6.
09.00 -  11 .15    Aamusaunat
13.00 -  21 .00   Saunat lämpimänä -  saunalista klo 11  (myös seuraavan päivän

aamulista)
11 .15 -  12.15    Rintasen ti lan myyntiauto alueella (mansikkaa,  perunaa,

savukalaa ym. Savukalan ennakkotilaukset puh. 040 501 8194
11 .15 -  12.15    Juhannuskukkapaja lapsil le ja aikuisi l le(alle 10v.  mieluiten

aikuisen kanssa) .  Tule tekemään kukka-asuste/seppele 

  Kotiinlähtö,  turvall ista kotimatkaa!

18.00   Lipunnosto ja l ippulaulu
18.30   Kuohuviinipullon pommitus
21.30 -  01 .00 Aikalisä -  tanssiorkesteri  esi intyy ulkolavalla
22.00 Kokko sytytetään sään sall iessa
01.30   Hiljaisuus alueella 

LAUANTAI 26.6.
09.00 -  11 .15    Aamusaunat

Saunat lämpimänä -  saunalista klo 11  13.00 -  21 .00   
10.00 -  18.00  Omatoiminen aarteenmetsästys lapsil le -  karttoja kioskista
12.00 -  14.00 Kesäpelikisat
21.00 -  23.00 Karaokea ulkolavalla
00.00 Hiljaisuus alueella

SUNNUNTAI 27.6.
11 .00   Juhannuskisojen palkintojenjaot ulkolavalla
11 .15  Juhannus-Bingo lapsil le ( i lmainen)

11 .15  Juhannus-Bingo aikuisi l le (2€ per kuponki)  -  Kupongit
myynnissä kioskissa koko Juhannuksen ajan.  Vältä ruuhkaa ja
osta kuponki jo ennakkoon.

Yhden saunavuoron saunomisaika 45 min.  ja sauna-ajat varataan
päivittäin kioskin terassil le tulevasta l istasta.
Yhteen saunavuoroon mahtuu 10 henkilöä

SAUNAT:

HINNAT: Matkailuajoneuvot + teltta,  veneil i jät 80€ (to-su) -  vain pakettina.
Hintaan sisältyy saunominen ja valosähkö.

KUVAKISA: Haluamme haastaa kaikki Mussalossa Juhannusta viettävät halukkaat
leikkimieliseen kuvauskilpailuun, jonka aihe on "Mussalon Juhannusfi i l is" .
Lisää kuvasi  joko Instagramiin tai  Facebookii in,  tägää paikaksi  Camping
Mussalo Taivassalo tai  @campingmussalo ja laita kilpailutägi
#mussalojuhannus2021.  Kolme parasta f i i l iskuvaa palkitaan sunnuntain
palkintojen jaossa.

PANTTI-
TÖLKIT

Jos haluatte lahjoittaa PANTILLISET juhannustölkkinne Mussalon lasten
toiminnan hyväksi ,  voitte jättää suljetut pussit  kesätiskipisteen viereen
sunnuntaina klo 11  mennessä.


