
 
Keuruulta Sportia sekä Marimekko ja Jyväskylästä puukoruja suunnitteleva ja valmistava 

AAVAma järjestivät myyntitempauksen Pop-up Mänttä-Vilppulassa 7.-8. syyskuuta 2016.

Kyllä kannatti tulla 
Kaupankäynti Mäntässä oli vilkasta  

Keuruun Sportiasta Tarja Takanen kertoi, että 

tämä on heidän ensimmäinen kertansa, kun he 

popahtavat Mänttään.  

 

 

 

 

 

 

 

Marimekolta Kaisa Kankainen kertoo olleensa 

Mäntässä popahtamassa kerran aikaisemmin. 

Kummatkin yrittäjät olivat tyytyväisiä 

kaupantekoon. Etenkin perjantai oli hyvä 

kauppapäivä, lauantai oli hiukan hiljaisempi 

mutta jatkossa myös sunnuntain aukiolo voisi 

mahdollinen summaavat naiset yhdessä parin 

päivän myyntitempaustaan Mänttään. Pop-up 

Mänttä-Vilppulan tila oli hyvä, avara ja siisti. 

Eritoten isot näyteikkunat ja hyvä valaistus 

olivat iso merkittävä positiivinen asia.  

Kumpikin olivat myös sitä mieltä että, se kun 

he saivat avaimet pop-up tilaan jo muutamaa 

päivää aikaisemmin, antoi riittävästi 

joustavuutta pop-up myynnin järjestämiseen ja 

somistamiseen varsinaisen työpäivän jälkeen.  

”Kokemuksena kerrottakoon, että osa 

asiakkaista ei oikein ymmärtänyt pop-up 

kaupan lyhytaikaista esillä oloa sekä sitä, ettei 

pop-up myymälä välttämättä ole outlet”, kertoo 

Tarja Takanen Sportiasta ja jatkaa, ”että sen 

lisäksi viikonpäivistä lauantai oli hiukan 

hiljaisempi kuin perjantai, eikö lauantai ole 

Mäntässä kauppapäivä?  Perjantain toripäivä 

myös varmasti vaikutti siihen, että kauppa kävi 

hyvin. Nyt popahtaneet yrittäjät miettivät 

vakavasti myös seuraavan myynnin 

järjestämistä Mäntässä. 

 

 

Pop-up Mänttä-Vilppulan tila oli 

hyvä, avara ja siisti. Eritoten isot 

näyteikkunat ja hyvä valaistus 

olivat iso merkittävä positiivinen 

asia. 

Marimekko, AAVAma ja 

Sportia Mänttä-Vilppulan      

pop-up:ssa 7.-8.9.2016 

 
Sportia Keuruun Tarja Takanen 



 

Jyväskylästä oli ensimmäistä kertaa Mäntässä 

popahtamassa AAVAman Ulla-Maija Pastinen. 

Hän kertoi, että esillä olevista koruista ollaan 

oltu kiinnostuneita ja kauppaa on kahden 

päivän aikana tehty ihan mukavasti. Heidän 

suunnittelemansa ja valmistamansa puukorut 

ovat mallisuojattu, joten kyseessä on 

suomalaista desingnia aidoimmillaan. 

 

 

 

 

 

 

 Artikkelissa esittäytyivät  

 

 

Marikaisan Kaisa Kankainen (vasemmalla) ja 

AAVAman Ulla-Maija Pastinen 

 

 

 

Pop-up Mänttä-Vilppula 

Elävä Kaupunkikeskusta-hankkeen hallinnoima iso katutason liiketila 

Mäntän keskustassa, joka soveltuu lyhytaikaiseen myyntitoimintaan, 

järjestötoimintaan, taidenäyttelytilaksi jne.                                                            

Hanke saa Maaseuturahastolta Leader-rahoitusta.     
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