
 

UUTISKIRJE 2/2013 

Keväinen tervehdys MW-Kehityksestä, 
 
Kevättä kohti mennään ja talouskin näyttäisi 
hiukan elpyvän, vaikkakin yritys- ja alakohtai-
sia eroja on paljon. Matkailun sesonki on al-
kamassa ja 2.5. avattiin kaupunkiin uusi tai-
dekaupunki-info. Toivotaan vilkasta matkailu-
kesää! 
 
Lumien alta paljastuvan pölyn ja roskien 
kimppuun käydään teemaviikolla ”Nyt Nurkat 
Kuntoon” 13.–17.5.2013. Toivottavasti kaikki 
ottavat osaa siivoustalkoisiin! 
 
MW-Kehitys Oy ja Yrke Kiinteistöt Oy ovat va-
linneet uudet hallitukset 20.3.2013. MW-Kehi-
tyksen hallituksessa on neljä uutta jäsentä ja 
Yrken hallituksessa kolme. 
 
MW-Kehitys Oy:n hallitus: 
Erkki Lauronen pj 
Juha Ahoniemi 
Mika Aliranta 
Ossi Autio 
Sami Kouvonen 
Raimo Maakanen 
Jyri Nenonen 
Juha-Pekka Saartama 
Tommi Pettersson 
 
Yrke Kiinteistöt Oy:n hallitus: 
Erkki Lauronen pj 
Sami Kouvonen 
Tero Rönni 
Juha-Pekka Saartama 
 
Ismo Korhonen, MW-Kehitys Oy 

 

 

 

NYT NURKAT KUNTOON  

– SIIVOUSTALKOOVIIKKO 13.–17.5.2013 

Hyvä yrittäjä, isännöitsijä tai taloyhtiön  

hallituksen puheenjohtaja, 

 

Mänttä-Vilppulassa järjestetään koko kaupungin  

yhteinen talkooviikko 13.–17. toukokuuta  

(viikko 20). Toivomme, että talkooviikon aikana  

jokainen yritys ja yhteisö siistisi oman  

ympäristönsä. Mikäli omat nurkat ovat jo  

kunnossa, voi yritys tai yhteisö ilmoittautua talkooporukaksi siistimään yhteisiä alueita.   

Mänttä-Vilppulan kaupunki on luvannut noutaa raivauksen jälkeiset risukasat pois.  

Myös talkooporukoille on luvassa työvälineitä ja apua tarvittaessa.   

Lisätietoja Ossi Autiolta puh. 0500 631 372 ossi.autio@manttavilppula.fi  

 

Tulethan mukaan tekemään kaupungistamme viihtyisän ja siistin!  

Sami Kouvonen, puheenjohtaja, Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry 

Ismo Korhonen, toimitusjohtaja, MW-Kehitys Oy  

● Taidekaupunki-info on avattu! 
Mänttä-Vilppulan taidekaupunki-info palvelee 
osoitteessa Seppälän puistotie 2. Tervetuloa tu-
tustumaan matkailutarjontaan, lipunmyyntiin ja 
tonttitarjontaan. www.taidekaupunki.fi 
>> AVAJAISET MAANANTAINA 20.5. TERVETULOA! 

   

 

SENIORIKOTI KOLHON SYDÄN VIETTI AVAJAISIAAN  

Kolme kolholaista naista sai ajatuksen palvelukodin perustamisesta kun Kolhon vanha ryhmäkoti 

lopetettiin. Ensitöikseen he menivät kaupunginjohtajan puheille, joka ohjasi tulevat yrittäjät MW-

Kehityksen Pasi Mäkisen ja Tero Turusen luo. Siitä käynnistyi puolitoista vuotta kestänyt yhteistyö, 

jonka tuloksia juhlittiin perjantaina 26.4.2013 vastaremontoidussa Seniorikoti Kolhon Sydämessä. 

”Mänttä-Vilppulan kaupungin kiinteistöyhtiö Yrke Kiinteistöt Oy ei ollut aikaisemmin lähtenyt mu-

kaan palveluyrityshankkeeseen, mutta pitkän harkinnan jälkeen päätettiin lähteä mukaan ja tyyty-

väisiä olemme päätöksestä olleet”, kertoi Yrke Kiinteistöt Oy:n entinen puheenjohtaja Esko Lehto-

maa seniorikodin avajaisissa. MW-Kehityksen Pasi Mäkinen kehui hyvin sujunutta yhteistyötä ja 

kiitteli ahkeria yrittäjiä. Seniorikoti Kolhon Sydämen toimitusjohtaja Kirsi Haapalahti puolestaan 

muisteli MW-Kehityksen kanssa tehtyä yhteistyötä lämmöllä ja kiitteli kuinka hyvin heitä on kuun-

neltu tämän prosessin aikana: ”Tämä hanke ei olisi onnistunut ilman kehitysyhtiöiden tukea, aina 

sai neuvoja mitä missäkin tilanteessa pitää tehdä ja kehen ottaa yhteyttä” Kirsi kertoi. 

Seniorikoti Kolhon Sydän sijaitsee keskeisellä paikalla Kolhon taajamassa. Seniorikodin naapurissa 

on päiväkoti, jonka lapset ovat jo kyselleet koska seniorikotiin tulee asukkaita ja koska voi tulla 

kylään. Myös seniorikodin avajaisissa oli paikalla paljon potentiaalisia tulevia asiakkaita – asukas-

paikkoja jo kyseltiinkin. Seniorikoti Kolhon Sydän on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa jo-

kainen asukas voi elää omanlaistaan elämää turvallisessa ympäristössä. Hoitokodissa saa ympäri-

vuorokautista hoitoa, terveyspalveluja ja laboratoriokokeita. Työntekijät ovat vanhustyön ammat-

tilaisia joukossaan myös sairaanhoitaja. Seniorikodissa aiotaan panostaa erityisesti laatuun ja virik-

keellisyyteen. www.kolhonsydan.fi 

 

Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishanke jär-
jesti yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa bioener-
giamatkan metsä- ja energia-alan yrittäjille sekä kai-
kille alasta kiinnostuneille Saksaan Hunsrückin, Mo-
selin ja Reinin alueille huhtikuussa.  
 
Matkalla oli mukana 21 henkilöä, joista suurin osa yrit-
täjiä Ylä-Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta. Matkan op-
paana toimi PoKo ry:n kv-koordinaattori Anu Schuoler 
ja järjestäjinä ENY-hankkeen Jonna Haapamäki-Syrjälä 
ja Metsäkeskuksen Veli Kauppinen. 
 
Kaikki matkan kohteet olivat kiinnostavia. Ihmetystä 
herätti tuulipuisto, jossa oli rakenteilla 120 metriä kor-
kea tuulimylly, jossa siiven lapapituus oli huimat 40 
metriä. Vierailukohteet olivat monipuolisia: maatilo-
jen yhteinen biokaasulaitos, puutarhajätteistä poltto-
ainetta energiantuotantoon valmistava yritys, tuotan-
toaan aloitteleva brikettitehdas, pellettitehdas, aurin-
koenergiapuisto jne. 
 
Vierailukohteiden isännistä ja emännistä huokui yl-
peys omasta toiminnastaan ja uusiutuvan energian 
käytöstä. Tässä meillä suomalaisilla olisi vielä paljon 
opittavaa. Matkan aikana saatiin aikaiseksi myös yh-
teistyökuvioita ja kontakteja yrittäjille. Yhteistyö hel-
pottaa pienyrittäjän työtä ja yhdessä pystytään asiak-
kaalle tarjoamaan mielekkäitä kokonaisratkaisuja. 
 
 
 

Toimitusjoh-

taja Kirsi Haa-

palahti ottaa 

vastaan Pasi 

Mäkisen ja 

Esko Lehto-

maan onnitte-

lutervehdyk-

sen yhteistyö-

kumppaniensa 

Anne Ketolan 

ja Sari Etelä-

lahden kanssa. 

 

● Hubimessut Keuruulla 18.5. 
Asuminen, rakentaminen ja puutarha 
esillä Keuruun jäähallissa lauantaina 
18.5.2013. www.hubikevents.fi 
>> Näytteilleasettajien paikkoja vielä 
muutama vapaana!  

 

● Yrittäjien aamukahvitilaisuudet 
pidetään joka kuukauden toinen torstai. 16.5. 
(helatorstain takia) puhumassa Pekka Saar-
rema kansainvälistymisvalmiuksien kehittämi-
sestä Tennispaviljongilla. Seuraava aamukahvi-
tilaisuus on 13.6. Heinäkuussa tilaisuutta ei ole. 

http://www.taidekaupunki.fi/
http://www.hubikevents.fi/

