
Ihanan aurinkoista kevään alkua!

Alku vuodelle 2021 on ollut edelleen koronan johtama. 
Elämme aivan oudossa, uudessa ajassa, ilman tietoa, pa-
laammeko normaaliin ja jos niin milloin. Kaupankäyn-
nille alkuvuosi on tavallisissakin olosuhteissa hiljainen, 
nyt moni kauppias elää aivan äärirajoilla. Koronatuki 3 
tulee hakuun huhtikuussa ja tällä kierroksella hakukri-
teereihin mahtuvat myös yksinyrittäjät. Tämä on lohdut-
tava tieto myös Mikke ry.n jäsenistölle, johon kuuluu 
paljon yksinyrittäjiä. 

Julkaisimme Mikkelin Shobbailupolun helmikuun 
lopussa boostaamaan hiihtolomaviikkojen myyntiä. 
Tämä oli kokeilu, jota varjosti Essoten ohjeistus kaiken 
ylimääräisen liikkumisen välttämisestä. Saimme kuiten-
kin kokemusta, kommentteja ja ideoita Shobbailupo-
lun kehittämiseksi ja siitä on tarkoituksena kasvattaa 
useamman kerran vuodessa toteutettava kaupallinen 
yhteistapahtuma.

Kesän tapahtumat

Ensi kesän tapahtumista olemme sopineet Kaupungi-
norkesterin kanssa kolme ilmaiskonserttia Kirkkopu-
istossa ja Mikkelin matto maalataan osana Hulivilikar-
nevaaleja 29.6. Jättikirppiksen suunnitelmat etenevät 
normaalisti, mutta tietenkään vastuujärjestäjät eivät 
vielä pysty päivämääriä julkaisemaan. Torin yhteisalue 
tulee kokemaan uudistuksen, alue laajenee ja kaupunki 
panostaa uuteen kalustukseen. Myös moni uusi toimija 
on löytänyt Mikkelin torin ensi kesäksi. 

Tapahtumasuunnittelu käy aktiivisena kaikkialla, mutta 
vielä tässä vaiheessa odotetaan korona- ja rokotetilan-
teen kehittymistä.  SummerFest on jo julkaissut esiin-
tyjiä tänä kesänä Mikkelipuistoon siirtyvään tapahtu-
maansa. 

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut pysyvät entisellään vuonna 2021. 

Kaupan ja palvelujen yritykset henkilökunnan mukai-
sesti:

Henkilökunta Jäsenmaksu
1-2 hlöä 90 €
3-5 hlöä 120 €
6-10 hlöä 180 €
11-20 hlöä 240 €
21-50 hlöä 470 €
yli 50 hlöä                                                  690 €

Jäsenedut - Uusi konkreettinen jäsenetu

Näkyvyyden, aamukahvitilaisuuksien, verkostoitumisen, 
koulutusten ja yhdessä tekemisen lisäksi Mikke ry.n 
jäsenet voivat lainata joulutorilla ja viime kesänä mm 
Cafe Oujeessa ja Pitkäjärven rantakahvilassa tutuksi 
tulleita MixBoxeja veloituksetta (1kk). 

Uusi konkreettinen jäsenetu on myös kesämainoksien 
kääntäminen englanniksi, venäjäksi ja espanjaksi. 
Mikkellä on uusi työharjoittelija, Ilze, toukokuuhun saak-
ka ja monikielisenä markkinointiopiskelijana hän pystyy 
tuottamaan teille materiaalia. Tarvittavien käännösteks-
tien tulisi olla kohtuullisia pituudelta ja käännettävän 
aineiston tulisi olla Mikke ry:llä 15.4. mennessä.

Iloisin ja kesää odottavin terveisin,
Kati Häkkinen
Toiminnanjohtaja
041 703 8787
kati.hakkinen@mikkelinkeskus.� 


