Mäntsälässä
haluamme tarjota
parasta arkea.
Ihan jokaiselle.
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MEILLÄ ARKI SUJUU
– VIIHTYEN JA VÄLITTÄEN
Mäntsälässä asuu mukavia ihmisiä,
joihin on helppo tutustua. Uudet
asukkaat toivotetaan lämpimästi
tervetulleiksi!

Vehreä ja vireä Mäntsälä on ihmisen kokoinen

kunta keskellä kauneinta uusmaalaista seutua.
Sijainti on mainiosti tärkeiden liikenneväylien
risteämässä, tarjoten samalla luonnonläheistä ja
taloudellista asumista. Kaikki tärkeimmät palvelut
löytyvät sujuvasti ja ilman jonoja kylämäisestä
keskustataajamasta, jota halkoo kaunis jokireitti
ulkoiluväylineen. Vehreät puistot, monipuoliset
liikuntapaikat ja lähellä oleva luonto sekä lukuisat
aktiiviset harrastusyhteisöt ja kulttuuritoimijat
täydentävät parasta arkea.

Elämäänsä muutosta hakevalle Mäntsälä
on mahdollisuus. Täällä voit kokeilla täysin erilaista
asumismuotoa kuin mihin olet muualla asuessasi
tottunut. Matalampi asumisen hintataso voi mahdollistaa hieman enemmän neliöitä tai sijainnin
nykyistä mieluisammassa ympäristössä.
Tehokkaat valokuituyhteydet tuovat kotiin myös
etäopiskelu- ja etätyömahdollisuudet
– ja tietenkin viihteen!

MEILLÄ ON TILAA
– ASUA JA ELÄÄ KUTEN HALUAT
Paikka, jossa panostetaan omannäköiseen asumiseen ja elämiseen,
yksilölliseen hyvinvointiin ja
terveyden edistämiseen.

Asumisen vaihtoehtoja löytyy runsaasti.

Keskustan moderneista kerrostaloista ja viihtyisistä
pientaloalueista aina luonnonläheisten kylien taloihin
ja tiloihin. Mäntsälä on pinta-alaltaan laaja alue, joten
rakentajalle löytyy toiveiden tontti varmasti. Mäntsälästä
löydät myös viihtyisiä vuokra-asuntoja, mikäli oman
kodin rakentaminen ei ole ajankohtaista.

MonI lapsiperhE on valinnut Mäntsälän kotipaikak-

seen, ja kunnassa onkin panostettu erityisen paljon
laadukkaisiin kouluihin, monipuolisiin päivähoitomahdollisuuksiin, turvalliseen liikkumiseen ja henkilökunnan
hyvinvointiin. Päiväkodit ja alakoulut on rakennettu
saman katon alle, mikä helpottaa perhearkea. Yläkoulun jälkeen voi opintietä jatkaa Mäntsälän lukioon tai
ammatillista koulutusta tarjoavaan Keudaan.

Ikäihmisille Mäntsälä tarjoaa helposti saavutetta-

vaa elämänpiiriä. Täällä yhdistyvät laadukas ja taloudellinen asuminen, hyvät peruspalvelut ja mahdollisuus
harrastaa ja elää täyttä elämää turvallisen yhteisön
keskellä. Mäntsälässä palvelee muun muassa oma
terveysasema. Hyvin hoidettujen kunnallisten palvelujen lisäksi Mäntsälässä toimii monipuolisesti yksityisiä
palveluntarjoajia, ja täältä saa helposti kaiken toimivaan arkeen tarvittavan.
www.mantsala.fi/asu

MEILLÄ ON VIRETTÄ
– HARRASTUKSIA JA TEKEMISTÄ RIITTÄÄ
Olit sitten kulttuurinnälkäinen tai liikunnan parissa viihtyvä,
Mäntsälässä on mahdollisuuksia harrastaa.
Lähiluonto metsineen, vesistöineen ja retkeily- vierailijoita kauempaakin,
polkuineen tarjoaa parastaan vuoden ympäri.
Mäntsälässä voi liikkua myös rakennetuissa
puitteissa, kuten keskustan urheilupuistossa, sen
viereisessä jäähallissa tai kuntoportailla treenaten.
Suosittuja urheilulajeja ovat muun muassa yleisurheilu, tennis, jääkiekko, jalkapallo, ratsastus ja
frisbeegolf. Urheilu- ja liikuntaseurat toivottavat
uudet harrastajat lämpimästi mukaan toimintaan.

ja myös Mäntsälän upea
kirkko on ehdottomasti
tutustumisen arvoinen!
Aktiiviset yhdistykset,
harrastajaseurat ja muut
kulttuurialan toimijat
täydentävät vireää
vapaa-ajan tarjontaa.

Keskustan kulttuurimäki elokuvateatterei-

www.mantsala.fi/tapahtumat

neen ja Kulttuurimeijereineen on elävän kulttuurin
aktiivinen keskus. Kulttuurimeijerin ohjelmistossa on
esimerkiksi musiikkia, lastentapahtumia, teatterija tanssiesityksiä sekä luentoja. Elokuvateatteri
Cinen ohjelmistossa on kaikki tärkeimmät ensi-illat,
teemanäytöksia ja -tapahtumia.

Kulttuuripalveluihin kuuluvat myös kattavat
kansalaisopiston ja kirjaston palvelut. Sepänmäen
käsityömuseo ja Alikartanon museo houkuttelevat
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MEILLÄ PALVELLAAN
– RATKAISUT LÖYTÄEN
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Verkkosivuiltamme löydät aina ajankohtaiset asiat ja
kunnan palveluiden yhteystiedot www.mantsala.fi
Asioi Palvelutorilla

Palvelutorilta löytyvät palvelupiste Vinkin, nuorten Ohjaamon,
kunnan työllisyyspalveluiden, maahanmuuttajapalveluiden,
vuokra-asumisen ja Kelan palvelut.
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
palvelupiste@mantsala.fi | 040 314 5273

