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Taidekaupunki	Mänttä-Vilppula
Elinkeino-	ja	kehitysyhtiön	uutiskirje

30.8.2017
Avaa	selaimessa	tästä.

	

	
	

	

	

MW-Kehitys	 on	 ollut	 kuluneen	 kesän	 aikana	 monenlaisten	 tapahtumien	 keskiössä.	 Kansainvälisestä
yhteistyöstä	 kiinnostavana	 esimerkkinä	 mainittakoon	 Kiina-yhteistyö,	 joka	 tarjoaa	 mielenkiintoisia
mahdollisuuksia	niin	koulutuksen	kuin	matkailun	saralla.	Myös	Sassin	alueen	suunnitelmat	ovat	astuneet
askeleen	 eteenpäin.	 Kaavaluonnosta	 odotellaan	 nähtäville	 syksyllä	 ja	 Air	 Park	 -alue	 saadaan	 lentoon
seuraavan	vuoden	aikana.	Vilkas	matkailukesä	on	poikinut	useita	kumppanuuksia	tapahtumiin	liittyen	ja
tapahtumalippujen	myynti	on	ollut	vilkasta.	Lisäksi	MW-kehitys	on	yrittäjien	kanssa	mukana	teollisuuden
alan	Alihankinta-suurtapahtumassa	Tampereella	syyskuussa.	Tervetuloa	mukaan	osastollemme!

Hyvää	syksyä	toivotellen,
MW-Kehityksen	väki

	

	

	

Sassin	suunnitelmaa
edistetään
Sassissa	 on	 aloitettu	 puunhakkuut
kansainvälisten	 ilmailusäännösten	 mukaisesti.
Liikenteen	 turvallisuusvirasto	 Trafi	 valvoo,	 että
puusto	 poistetaan	 kokonaan	 siirtymäpinnoista	 ja
kiitotieltä.	
Myös	 Sassin	 alueen	 kaavaluonnos	 on	 tulossa
kaupunginhallituksen	 käsittelyyn	 alkusyksystä	 ja
tavoitteena	 on	 asettaa	 kaavaluonnos	 nähtäville
syksyn	aikana.

	

Yhteistyötä	 pietarilaisten
kanssa
MW-Kehitys	on	yhdessä	paikallisten	matkailualan
yritysten	 kanssa	 rakentanut	 yhteistyöverkostoa
Venäjän	suuntaan,	erityisesti	Pietariin.

Tänä	 vuonna	 yhteistyö	 poiki	 uuden	 tapahtuman
Food	 &	 Art	 -ruokafestivaalin	 yhteyteen	 Mäntän
Klubille,	 jossa	 päästiin	 nauttimaan	 lounasta	 ja
tsaarinajan	 herkkuja	 oikein	 pitkän	 kaavaan
mukaan.
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Kiina-yhteistyötä
kartoitetaan
Mänttä-Vilppulassa	 kävi	 tärkeitä	 vieraita
heinäkuussa,	 kun	 Pekingin	 Shijingshan-
piirikunnan	 pormestari	 Tian	 Liye	 delegaatioineen
saapui	vierailulle.
Vierailun	 aikana	 allekirjoitettiin	 ystävyyskunta-
toiminnan	 aiesopimus.	 Sopimuksen	 myötä
selvitetään	 yhteistyömahdollisuuksia	 muun
muassa	koulutuksen,	kulttuurin	ja	urheilun	saralla.

	

	

	

Painavaa	asiaa	Huhtijärven
yrittäjämarkkinoilla
Huhtijärven	yrittäjämarkkinoilla	esittäytyi	17	alueen
yrittäjää.	 Mukana	 oli	 monen	 alan	 osaajia
maanrakennus-	 ja	 matkailuyrittäjistä	 aina	 paljun
vuokraajaan	 ja	 tattarituotteiden	 valmistajaan	 asti.
Tilaisuudessa	pitämässään	puheenvuorossa	MW-
Kehityksen	toimitusjohtaja	Otto	Huttunen	muistutti,
että	 elinvoiman	 paras	 tae	 on	 työpaikat	 ja
yrittäjäkeskeinen	kaupunki.

	 	

	
	 	 	

	

	 Taidekaupungissa	valmistui
Suomen	pisin	räsymatto
Elämän	 värit	 -mattoprojekti	 huipentui	 lauantaina
26.8.	 Serlachius-museo	 Göstan	 Designtorilla.
Uusi	 suomenennätysmatto	 syntyi	 tuhannen
henkilön	yhteistyönä	reilun	seitsemän	kuukauden
aikana.	 Seuraavaksi	 318,6	 metrin	 pituinen
jättiläismatto	 pätkitään	 ja	 myydään.	 Myyntituotot
ohjataan	ikäihmisten	palveluihin.

	
Elämän	Värit	tarjosi
mukavan	kesätyön
Elämän	 Värit	 -mattoprojekti	 tarjosi	 kesätyötä
kaikkiaan	 viidelle	 15-17-vuotiaalle	 nuorelle.
Jokainen	 nuori	 työskenteli	 vuorollaan	 kaksi
viikkoa.	 Työhön	 kuului	 matonkudotaa,	 kudonnan
ohjaamista	ja	kaupunkioppaana	toimimista.
-Työ	 on	 ollut	 tosi	 mukavaa	 ja	 aika	 on	 kulunut
nopeasti,	kertoivat	Venla	Järvinen	 ja	Aini	Hassan
heinäkuussa.
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Taidekaupungin
matkailuinfossa	vilkas	kesä
Kulunut	 kesä	 on	 ollut	 Mänttä-Vilppulan
matkailuinfossa	 erityisen	 kävijärikas.
Lipunmyyntiyhteistyö	 kesän	 tapahtumien	 kanssa
toi	 infoon	 paljon	 uusia	 kävijöitä.	 Varsinkin
kesäkuussa	 kävijämäärä	 kasvoi	 huomattavasti
viime	 kesän	 lukuihin	 verrattuna.	Suurin	 kasvu	 oli
Kansanooppera	 Kitusuon	 Sofian	 lipunmyynnin
tuomaa.	 Heinäkuussa	 puolestaan	 Punainen
lettinauha-näytelmän	 sekä	 Musiikkijuhlien
lipunmyynti	 saivat	 matkailuinfon	 ovet	 käymään
vilkkaaseen	tahtiin.

	 	

	

	 	

Historiatauluja	Vilppulaan
Vilppulan	 historiareitti	 on	 laajentunut	 kolmella
kohteella,	 kun	 Vilppulan	 Museonmäelle,	 Kolhon
lentomuistomerkille	 ja	 Pohjaslahden	 kirkolle	 on
saatu	uudet,	komeat	taulut.	Historiakohteita	on	nyt
kaikkiaan	yksitoista.
Kolhon	 1918	 -historiataulu	 paljastettiin
ekumeenisen	 kirkkovaelluksen	 yhteydessä	 20.
elokuuta.	 Markkinointijohtaja	 Antti	 Korkka	 kertoi
avajaispuheessaan,	että	Kolho	on	tullut	tunnetuksi
Suomen	ilmavoimien	alkupaikkana.	Myös	Suomen
ensimmäinen	lentotukikohta	on	sijainnut	Kolhossa.

	

	

	

Alihankinta	 2017	 -
Huippuosaamista	
Mänttä-Vilppulasta
Suomen	 johtava	 teollisuuden	 messutapahtuma
Alihankinta	 järjestetään	 Tampereen	 Messu-	 ja
Urheilukeskuksessa	 26.-28.9.2017.	 MW-Kehitys
kokosi	 jälleen	yhteisosaston	yhdessä	paikallisten
huippuosaajien	 kanssa.	 Meidät	 löydät
messuosastolta	D250.

	 	

	

	 	

Metallialan	koulutuksesta
lähes	varma	työpaikka
Mänttä-Vilppulan	 seudun	 metallialan	 yritykset
järjestävät	yhteistyössä	Pirkanmaan	TE-toimiston,
Saksyn	 ja	 RTK	 Henkilöstöpalvelujen	 kanssa
koneistaja	 -koulutuksen.	 Hakuaika	 päättyy
tänään	 30.8.	 Uusia	 koneistajia	 hakevat	 muun
muassa	 Javasko	 Oy,	 Refimex	Machinery	 Oy	 ja
HT-Laser	Oy.
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	 Kehitysyhtiöiden	hallitukset
vaihtuvat
MW-Kehitys	 Oy:n	 ja	 Yrke	 Kiiteistöt	 Oy:n
hallitukset	 kokoontuivat	 elokuun	 lopulla.
Kummankin	 yhtiön	 yhtiökokouksessa	 päätettiin
hallituksen	 jäsenet	 ja	 varajäsenet	 seuraavaksi
kahdeksi	 vuodeksi.	 Näin	 ollen	 hallituskaudet
jatkuvat	vuoden	2019	yhtiökokoukseen	saakka.

	 Pop-Upissa	Minun	Suomeni
MW-Kehityksen	Keskustojen	Kehittämishankkeen
PoP-Up-toimistolla	on	esillä	Eila-Helena	Häkkisen
Minun	 Suomeni	 -akvarellimyyntinäyttely	 2.-30.9.
Eila-Helena	 on	 Mänttä-Vilppulan	 Kolhon	 kylältä
kotoisin	 oleva	 taiteilija	 ja	 monitaitoinen
käsityöläinen.	Aiheet	maalauksiin	syntyvät	arjesta,
rakkaudesta	 taiteeseen,	 kanssaihmisiin	 ja
luontoon.	Vapaa	pääsy.

Pop-Up	Mänttä-Vilppula,	Länsitorikatu	11,	Mänttä

	

	
	 	 	

	
	 	 	 	

	
	

	 	

Seppälän	puistotie	15
PL	69,	35801	MÄNTTÄ
+358	(0)3	488	811
info@mw-kehitys.com

	

	

	

	
Jos	haluat	peruuttaa	uutiskirjeen,	klikkaa	tästä.

	


