
 

Myynnin kehityksellä kasvua yritykselle 
Myynti on yrityksen keino tarjota palveluitaan tai 
tuotteitaan asiakkaille kasvotusten, puhelimessa, 

tai sähköisessä vuorovaikutuksessa. Tämän tietä-
vät kaikki, mutta kuitenkin se koetaan Yrittäjien 

tekemän tutkimuksenkin mukaan aihealueeksi, 
jota pitäisi yrityksissä eniten kehittää. Jostain 

syystä myynti on suomalaisille aina ollut hankalaa 

ja se vielä korostuu näin haasteellisena aikana. 
Mutta onneksi sitäkin voi kehittää. MW-Kehityk-

sellä on hankkeita, joiden avulla yritykset voivat 
kehittää omaa myyntiään. 

 

Hyvää syksyn jatkoa!  Ismo 

Mäntänvuoren kenttä syntyi yhteistyöllä 
 
Lokakuussa valmistunut Mäntänvuoren kenttä sai alkunsa kahdesta erilli-
sestä hankkeesta. Mänttä-Vilppulaan oli haaveissa rakentaa tekonurmi-
kenttä ja samaan aikaan MW-Kehityksen KUMARA-hankkeessa kartoitettiin 
mahdollisuuksia kuitusavi-materiaalin käyttämiselle. Kun tekonurmihanke ja 
kuitusavi löysivät toisensa, otettiin heti yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskuk-
seen ja Suomen palloliittoon kertoo Mäntän Valon Jalkapalloilun Tuki ry:n 
puheenjohtaja Markku Saarinen. 
 
Mäntän Valon Jalkapalloilun Tuki ry on ollut hankkeen toteuttaja. Mänttä-
Vilppulan kaupunki on vuokrannut alueen ja tehnyt ympäristön kunnostus-
töitä. MW-Kehityksen KUMARA-hankkeen kautta on toteutettu kentän suun-
nittelutyö. Pirkanmaan ELY-keskuksen tuki on ollut edellytyksenä hankkeen 
toteuttamiselle. Suomen Palloliitto otti myös hankkeen osaksi Hat Trick –
olosuhdeohjelmaansa, jolloin paikallinen jalkapalloyhteisö uskalsi ryhtyä 
hankkeeseen. Mäntän Valon Jalkapalloilun Tuki ry on saanut myös muuta-
mia merkittäviä lahjoituksia kenttähankkeen toteuttamiseen ja suuri joukko 
yksityishenkilöitä on ollut tukemassa hanketta. 
 
Kentän rakennustöissä paikallinen panostus on ollut vahva ja maanraken-
nustyöt on teetetty paikallisilla yrityksillä. Seuran puolelta kenttäprojekti oli 
erittäin suuri ponnistus. Kentän eteen on tehty paljon töitä kelloon katso-
matta. Yrityksilläkin on ollut halu tehdä töitä yhteisen hyvän eteen. 
 

Jätteestä tuotteeksi 
Pirkanmaan ELY-keskus näki Mäntänvuoren kenttähankkeen isommassa 
mittakaavassa pilottikohteena, jossa metsäteollisuudesta sivutuotteena syn-
tyvä jäte muutetaan tuotteeksi. Myös Palloliitto on ollut hyvin kiinnostunut 
hankkeesta ja seuraa sitä pilottikohteena. Vastaavia kentänrakennushank-
keita ei ole menossa muualla ja Mäntänvuoren kenttä on vielä ainut laatu-

aan. 

Kentän pohjassa on kuitusavi-tuhkaseosta n. 80 cm. Kuitusavi tulee paperi-
tehtaalta ja tuhka Mäntän Energialta. Ympäristöluvassa oli lupa käyttää 10 
000 tonnia kuitusavea vuodessa, ja kentän rakentamiseen käytettiinkin 9985 
tonnia kuitusavi-tuhkaseosta. MetsäTissuen tehtaalta kuitusavea syntyy si-
vutuotteena noin 70 000 tonnia vuosittain. Kenttä rakentuu kuitusavikerrok-
sesta, murskeesta, kantavasta kerroksesta sepeliä ja kivituhkasta, jonka 
päällä on kolmannen sukupolven FIFA Star 2 –jalkapallonurmi. Kenttä on 
täysin kansainvälisen jalkapalloliiton standardien mukainen. Maanrakennus-
töistä vastasi Jatesal Oy ja kuljetuksista Hämeen Kuljetus Oy. Mäntän Valon 
Jalkapalloilun Tuki ry:n puheenjohtaja Markku Saarinen haluaa vielä erik-
seen kiittää kumpaakin yritystä ja heidän henkilökuntaansa projektin eri vai-
heista. 
 

ENY-hankkeelle jatkoaika ja loppuseminaari 
Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeelle on haettu jat-
koaikaa helmikuun 2014 loppuun saakka. Alkuperäisten suunnitel-
mien mukaan hanke olisi loppunut jo vuoden vaihteessa. Jatkoaika 
mahdollistaa sen, että kaikki keskeneräiset kehittämistoimenpiteet 
ehditään saattamaan loppuun ja aikaa riittää myös loppuseminaa-
rin järjestämiseen.  
 
Hankkeen loppuseminaari pidetään 13.2.2014 ja kaikki hankkee-
seen osallistuneet yritykset ja yhteistyökumppanit kutsutaan mu-
kaan. Seminaarissa on tarkoituksena kuulla suoraan yrittäjiltä 
hankkeen kautta toteutetuista tuotekehityshankkeista ja pohtia 
yhdessä miten ympäristöliiketoiminnan kehittämistä ja bioenergian 
käytön lisäämistä voitaisiin jatkossa seudullamme edistää. 
 

Lisätietoja: Jonna Haapamäki-Syrjälä,   

050 3846851 jonna.haapamaki@mw-kehitys.com  

MW-Kehityksen rooli markkinoinnissa kasvaa 
Mänttä-Vilppulan kaupunki on siirtämässä matkailu- ja kaupunki-

markkinoinnin vastuuta MW-Kehitykselle ensi vuoden alusta al-

kaen. Jatkossa kaupunki osoittaa kehitysyhtiölleen vuotuisen 

markkinointibudjetin, jota käytetään erityisesti matkailuneuvon-

nan järjestämiseen ja matkailumarkkinointiin sekä muuhun kau-

punki- ja tonttimarkkinointiin. 

MW-Kehityksen roolina on suunnitella ja toimeenpanna markki-

nointiin liittyviä toimenpiteitä yhteistyössä kaupungin, valtuute-

tuista koostuvan kaupunkimarkkinoinnin toimikunnan, paikallisten 

yrittäjien ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Muutoksella yhtenäiste-

tään ja tehostetaan markkinoinnin toimenpiteitä sekä vahvistetaan 

henkilöstön osaamista ja vastuita. Toimialaan liittyvät hankkeet ja 

yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet järjestyvät myös MW-kehi-

tyksen kautta.  

Matkailutoimiala kehittyy Taidekaupungissamme nyt hyvää vauh-

tia. Olemme vahvasti tässä muutoksessa mukana.  

Lisätietoja:  

Esa Sirviö, kaupunginjohtaja 

Antti Korkka, ohjelmajohtaja MW-Kehitys Oy 

(kaupunkimarkkinointi & matkailu) 

Bioenergiamatka Oulun seudulle 20–21.11.2013 
Lähde mukaan bioenergiamatkalle Ouluun! Matkan aikana 
tutustutaan puukaasutukseen perustuvaan sähkön- ja läm-
möntuotantoon sekä hakkeen kuivatukseen. 
 
> Lähtö 20.11. aamulla Jyväskylästä. Ylä-Pirkanmaalta ja Keuruulta 
ilmoittautuneiden kanssa voidaan sopia kuljetuksesta Jyväskylään. 
>> Osallistumismaksu 100 euroa 2hh (130 euroa 1hh),  
hintaan sisältyy linja-autokuljetus ja yöpyminen.  
>>> Ohjelma ja ilmoittautumiset (keskiviikkoon 13.11.2013 men-
nessä) https://tapahtumat.ahjoon.fi/Default.aspx?tabid=334&id=2135 

Lisätietoja: Jonna Haapamäki-Syrjälä, puh. 050 384 6851 

 

Harjoittelukausi pitenee 

Kentän ansiosta harjoittelukausi Mänttä-Vilppulassa pitenee useilla 
kuukausilla. Nurmikentillä harjoittelukausi alkaa vasta toukokuun 
puolen välin jälkeen. Nyt tekonurmikentällä voidaan aloittaa treenit 
jo maaliskuun alussa ja niitä voidaan jatkaa pitkälle syksyyn. Teori-
assa tämä kolmannen sukupolven kenttä voitaisiin pitää harjoitus-
kunnossa läpi koko talven - ilman lämmitystäkin. Ensi vuonna Män-
tänvuoren kentälle rakennetaan vielä kaupungin toimesta parkki-
paikka ja koululaisten liikuntapaikka. Muutaman vuoden kuluttua 
kenttä ympäristöineen onkin jo aivan erinäköinen, kun katsomoa ja 
pukukoppejakin parannellaan seuran puolesta talkootöinä. 

Mäntänvuoren kentällä pelattiin jo ensimmäinen peli 10.10., jolloin 
D12-juniorit Mäntästä ja Nokialta kohtasivat. Ensi keväänä on tarkoi-
tus järjestää näyttävä avajaispeli. Kenttä on melkoinen voimannäyte 
paikallistason yhteistyöstä, sillä pahasti ränsistynyt Mäntänvuoren 
kenttä on jälleen loistonpäiviensä veroisessa kunnossa palvelemassa 
kaupunkia ja kaupunkilaisia. 
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