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Kesälomakausi alkaa olemaan jo päättynyt, joten on aika katsoa, mitä syksy 

tuo tullessaan. Mänttä-Vilppulassa on ollut tapahtumarikas kesä, joka on näky-

nyt matkailun kasvuna alueella. Myös Euroopan talous alkaa viimeinkin näyttä-

mään pientä piristymistä, josta toivotaan myös meidän alueelle lisää tekemistä. 

Syksy tuo tullessaan taas paljon messuja, joista ensimmäisiä ovat puu- ja bio-

energiamessut Jyväskylässä 4. - 6.9., rakennusmessut Pietarissa 11. - 13.9. 

sekä alihankintamessut Tampereella 24. - 26.9.  

 

HYVÄÄ SYKSYN ODOTUSTA KAIKILLE! 

Ismo 

 

Ismo 

MW-KEHITYS JA MATKAILUYRITTÄJÄT AKTIVOIVAT 
MÄNTTÄ-VILPPULAN TUNNETTUUTTA VENÄLÄISILLE 

MATKANJÄRJESTÄJILLE 
 

Matkailun kehittämisessä on nyt potentiaalia, sillä ulkomaisten matkailijoiden 
määrä Suomeen on kasvussa. Venäläismatkailijat muodostavat suurimman mat-

kailijaryhmän, sillä jo lähes puolet kaikista ulkomaan matkailijoista saapuu Suo-
meen Venäjältä. Monet vierailijat itärajan takaa lähtevätkin mieluusti Imatraa, 

Lappeenrantaa ja Kotkaa pidemmälle. 
 

Elokuun lopussa kaupungin majoitus- ja matkailukohteisiin tutustui yli 30 venä-

läistä matkanjärjestäjää. Järjestelyjä on tehty yhteistyössä Tampereen kaupun-
kiseudun kehitysyhtiön Tredean kanssa. Syyskuun alussa vierailulle tulee myös 

moskovalainen pro-kalastusryhmä kuvaus- ja toimittajaryhmineen tekemään me-
diajuttua matkailukohteista ja erityisesti kalastuksesta. 

 
Oletko kiinnostunut oman yrityksesi matkailunäkyvyydestä niin Venäjän kuin Sak-

san markkinoilla? Ota yhteyttä matkailuneuvoja Maija Kaijanmäkeen  
(maija.kaijanmaki@manttavilppula.fi, 0400 757 222), joka kokoaa parhaillaan 

alueellista markkinointipakettia kevään 2014 messu- ja myyntitapahtumiin. Yri-

tysten osallistumismaksu markkinointiesiteessä on 240 euroa.  

 

ENY-HANKKELLA LOPPUKIRI 

Energia- ja ympäristöklusterin kehittä-

mishanke, eli tuttavammin ENY-hanke, 

on loppusuoralla. Hankkeen projekti-

päällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä ker-

too, että yritysten kehittämiseen varattu 

budjetti alkaa olla käytetty. Nyt viimei-

set kuukaudet hankkeessa keskitytään 

bioenergia-asioihin syksyn tutustumis-

matkan muodossa, hankkeen loppuse-

minaariin sekä kesken olevien yritysten 

kehittämistoimenpiteiden loppuun saat-

tamiseen. 

Syksyn aikana järjestetään yhteistyössä 

Suomen Metsäkeskuksen kanssa retki 

Ouluun. Oulussa ja Oulun ympäristössä 

on paljon uusiutuvaan energiaan ja bio-

energiaan liittyviä tutustumiskohteita 

mm. tuulipuisto, energiaomavarainen 

asuinalue, bioenergian tuotantolaittei-

den valmistajia ja niin edelleen. Retken 

ajankohta ja tarkka ohjelma julkistetaan 

myöhemmin. 

ENY –hankkeen tavoitteena on ollut alu-

een yritysten yhteistyön lisääminen ja 

verkostoiminen, ympäristö- ja energia-

tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämi-

nen sekä paikallisen energiantuotannon 

lisääminen. Päästiinkö näihin tavoittei-

siin? Siitä tullaan kuulemaan ENY-hank-

keen loppuseminaarissa, johon kutsu-

taan hankkeeseen osallistuneet yrityk-

set sekä muut sidosryhmät kertomaan 

siitä mitä on jo tehty - ja miten työtä jat-

ketaan hankkeen loputtua. Tästä myös 

lisää vuoden loppupuolella. 

 

EDGE PIRKANMAA –HANKKEELLE LISÄRESURSSEJA! 

EDGE Pirkanmaa –hankkeessa on saavutettu hyviä tuloksia yritysten liiketoimin-

nan kehittämisessä ja sen vuoksi se saa hieman jatkoaikaa ja lisärahoitusta. 

Hankkeen piti päättyä vuoden 2013 lopussa, mutta nyt hankkeen toimenpiteitä 

voidaan jatkaa 2014 kesäkuun loppuun saakka. EDGE-hanke mm. tukee yritys-

ten kehittämis- ja koulutuspalveluiden hankintaa. Hankkeen rahoittavat Ylä-Pir-

kanmaan kunnat, siihen osallistuvat yritykset ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus.  

Kysy lisää: Pasi Mäkinen pasi.makinen@mw-kehitys.com p. 044 517 5107 

 

 

Kysy lisää: Pasi Mäkinen pasi.makinen@mw-kehitys.com puh.nro. 044 517 

5107 
MW-KEHITYS BALTIC BUILD  

–MESSUILLA PIETARISSA 11-13.9. 

MW-Kehitys Oy osallistuu Pietarissa järjestettäville 

kansainvälisille rakentamiseen keskittyville Baltic 

Build –messuille syyskuussa.  

MW-Kehitys edustaa messuilla alueen yrityksiä. Jos 

yrityksellänne on venäjän- tai englanninkielisiä esit-

teitä tai muita ideoita messuihin liittyen, niin ottakaa 

yhteyttä MW-Kehityksen Ismoon (040 169 3276) tai 

Pasiin (044 517 5107) mahdollisimman pian! 

MYYNNISSÄ OLEVIA YRITYKSIÄ LÖYTYY MW-KEHITYKSEN INTERNET-SIVUILTA  

www.mw-kehitys.com > PALVELUT > OMISTAJANVAIHDOS > MYYNNISSÄ OLEVAT YRITYKSET 

Ilmoitukset sivuille > Ota yhteyttä Jouko Viirret jouko.viirret@ylapirkanmaa.fi tai 043 211 2112 

SYKSYN YRITTÄJIEN AAMUKAHVITILAISUUDET 

Syyskuu 5.9. kello 9. SPR:N Mäntän osasto  

- Työvoiman siirtäminen 

Lokakuu 10.10. kello 9. Hilma & Onni ja Projekti-Intro Ky 

- Ergonomia, toimiston apuvälineet 

Marraskuu 14.11. Serlachius-museot 

- Museolaajennuksen kuulumisia 
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