Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
26.04.2017
Avaa selaimessa tästä.

Mänttä-Vilppulassa on toteutettu keskusta-alueiden elinvoimalaskenta, jonka tuloksia voit lukea tästä
uutiskirjeestämme. Elinvoimalaskentaa on tarkoitus jatkaa säännöllisesti, se antaa hyödyllistä seurantaja vertailutietoa kehittämisen tueksi. Vetovoimainen ja viihtyisä ympäristö on tärkeä osa koko
kaupungin elinvoimaisuutta. Kaupunki ja elinkeinoelämä elävät jatkuvassa muutoksessa, jolloin myös
kaupunkikeskustan kehittäminen on jatkuva prosessi, ei vain yksittäinen projekti.
Huhtikuun uutiskirjeessä kerromme myös mm. yrityksille tarjolla olevista uusista
yhteistyömahdollisuuksista Saksaan PoKon käynnistämän hankkeen kautta. Yritysten
kehittämistoimenpiteitä osarahoittanut Suunta-hanke on päättynyt maaliskuun lopussa. Hankkeen kautta
toteutettiin neljäkymmentä koulutusta tai valmennusta yläpirkanmaalaisille yrityksille. Elämän värit mattoprojektissa tapahtuu myös; ennätysmaton kudonta siirtyy kesän ajaksi VillaFeeling-mökkiin ja
etsimme edelleen projektiin kesätyöntekijöitä. Elämän värit -projekti huipentuu maton mittaukseen
26.8.2017.
Vähälumisempaa kevättä toivottaen,
MW-Kehityksen tiimi
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Mänttä-Vilppulan keskustaalueen elinvoimalaskennan
tulokset
MW-Kehitys toteutti Elävä kaupunkikeskusta –
hankkeessa elinvoimalaskennan, jonka
perusteella saadaan erilaisia tunnuslukuja
keskusta-alueen elinvoimaisuudesta ja
vertailutietoa muihin kaupunkikeskustoihin
nähden.
Liiketiloja Mäntässä on 92 ja Vilppulassa 49. Tyhiä
liiketiloja oli tammikuussa 2017 tehdyn laskennan
aikaan Mäntässä 6 ja Vilppulassa 5. Mäntän
keskusta-alueen elinvoimaluku 3,021 on hyvällä
tasolla, ja se ylittää pienten kaupunkikeskusten
keskiarvon 2,89. Tyhjien liiketilojen määrä 6,5 %
on myös hyvin kohtuullinen kun valtakunnallinen
keskiarvo on 13,2 %.
Tutustu elinvoimaraporttiin täältä:

Lue lisää
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Yhteistyöhanke Saksaan
kehittää yritysyhteistyötä,
opiskelijavaihtoa ja
matkailua
Leader-ryhmä PoKo ry:ssä on käynnistetty pari
vuotta kestävä kansainvälinen yhteistyöhanke
kahden saksalaisen Leader-ryhmän kanssa.
Koko Ylä-Pirkanmaan alueella toteutettava hanke
tukee yhteistyön kehittämistä Saksan Hunsrückin
ja Keski-Reinin alueille useissa eri teemoissa,
kuten yritysyhteistyössä, oppilas- ja
työharjoitteluvaihdossa sekä matkailun ja
kulttuurin kehittämisessä. Hankkeen kvkoordinaattorina toimii Silvia Ufer.

Lue lisää

Suunta-hanke näytti
suuntaa Ylä-Pirkanmaan
yritysten kehittämiseen
Kaksi ja puoli vuotta kestänyt Suunta-hanke
päättyi maaliskuun lopuussa. Hankkeen kautta
mm. osarahoitettiin yli 40:ää yrityslähtöistä
kehittämistoimenpidettä Ylä-Pirkanmaalla
toimivissa yrityksissä. Hankkeessa toimineet
Tero Turunen (kuvassa vas.) ja Pasi Mäkinen
pohtivat hankkeessa saavutettuja tuloksia ja
korostavat ELY-keskuksen ESR-rahoitteisten
hankkeiden merkitystä yritysten liiketoiminnan
uudistamisessa ja aluiden elinvoiman
kehittämisessä.

Lue lisää

Investointitukea nyt myös
käytettyihin koneisiin ja
laitteisiin
Valtioneuvosto on 30.3.2017 hyväksynyt
maaseudun yritysrahoitusta koskevan
asetusmuutoksen. Jatkossa maaseutualueilla
sijaitsevat pk-yritykset voivat hakea
yritysrahoitusta käytettyjen koneiden ja laitteiden
hankkimiseen. Muutokset tulevat voimaan
1.4.2017. Maaseutuohjelman yritysrahoituksen
avulla moni aloittava tai toimintaansa kehittävä pkyritys voi ponnistaa eteenpäin kotimaassa tai
kansainvälisille markkinoille.

Lue lisää
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Uutiskirjeet toimittaa
jatkossa Henna
MW-Kehityksen uutiskirjeiden tekemisestä
vastannut hallintokoordinaattori Senni Jalonen
(oik.) jää perhevapaille toukokuun alusta.
Jatkossa uutiskirjeet teille toimittaa MWKehityksen palvelukoordinaattori Henna Linkopuu
(kuvassa vas.).
Hennaan voit ottaa yhteyttä puhelimitse:
050 303 4800 tai sähköpostitse
henna.linkopuu(at)mw-kehitys.com

Matkailun uutiskirje ilmestyi
MW-Kehitys julkaisi ensimmäistä kertaa Matkailun
uutiskirjeen, joka lähti huhtikuun alkupuolella parille
tuhannelle vastaanottajalle ympäri Suomen.
Matkailun uutiskirjeessä nostimme esille
Taidekaupungin kesäkauden huipputapahtumia,
kuten upeat taidenäyttelyt, Kansanooppera
Kitusuon Sofian ja Mäntän Musiikkijuhlat.
Matkailun uutiskirjeen pääset lukemaan täältä:

Lue lisää

Kansanooppera Kitusuon
Sofia Pihlajalinna Areenalla
Vähintään kymmenen lipun
ostajalle 10 prosentin alennus!
Yksi Suomi 100-juhlavuoden kohokohdista on
Kansanooppera Kitusuon Sofia. Oopperan
taustalla on traaginen, tositapahtumiin perustuva
rakkaustarina suomalaisen Sofian ja venäläisen
tataarisotilaan välillä. Tapahtumat sijoittuvat
vuoden 1918 Vilppulaan.
Oopperaa esitetään kaikkiaan neljä näytöstä
Pihlajalinna Areenalla Mäntässä 30.6.-2.7.2017.
Lippuja on saatavilla Lippu.fi -palvelusta sekä
Mänttä-Vilppulan matkailuinfosta. Tilaa omasi ja
varmista paikkasi kesän huipputapahtumaan!

Lippu.fi
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Villa Feeling™ -mökki
eniten tarjoavalle!
Elämän värit -räsymaton kutominen siirtyy kesän
ajaksi Pysäkki-grillin edustalle sijoitettavaan Villa
Feeling -mökkiin. Mökistä voi jättää kesän ajan
tarjouksia, ja se myydään syyskuussa eniten
tarjoavalle. Kesän ajan Villa Feeling -mökin
turvallisuudesta vastaa KMV-Turvapalvelut Oy.

Lue lisää

Elämän värit -mattoprojekti
huipentuu 26.8.2017
Elämän värit -ennätysmatto tullaan mittaamaan
Food & Art -ruokailufestivaalin yhteydessä
pidettävällä Design-torilla lauantaina 26.8.2017
kello 12.

Etsimme edelleen
kesätyöntekijöitä
mattoprojektiin!
Etsimme nuoria ajalle 1.6. - 31.8.2017 toimimaan
kudonnan valvojina, kaupunkioppaina sekä
osallsitumaan ennätysmaton kutomiseen!

Lue lisää

Lue lisää

Pop-upin kevään
näyttelyt
Toukokuussa Pop-upin
näyttelytilan valtaavat koreilevat
linnut, kun Hilkka Lindenin
näyttely avautuu 3.5.2017.
Vielä ehdit käydä katsomassa
Marko Laitisen Uusi alku näyttelyn, joka on avoinna 28.4.
asti.

Lue lisää
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Mää oon somessa seminaari 17.5.2017
Tule Gustaf-museolle kuulemaan some-maailman
menestystarinoita ja ottamaan haltuun parhaat
vinkit oman some-markkinoinnin kehittämiseksi!
Ilmoittautuminen päättyy 12.5.2017

Lue lisää

Tekes ja Finpro ovat
jatkossa Business Finland
Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja
kansainvälistymispalveluja tarjoava Finpro
yhdistetään. Business Finland kokoaa saman
katon alle kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin,
investointeihin sekä matkailun edistämiseen
liittyvät palvelut.

Lue lisää

Yhteistyökumppanien tiedotteita ja tapahtumia:
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n huhtikuun 2017 uutiskirje
Pirkanmaan ELY-keskuksen uutiskirje 21.4.2017
Pirkanmaan liiton tiedotuslehti 1/2017 katsoo jo uuteen maakuntaan
Pirkanmaan Leader-ryhmien yhteinen tiedotuslehti 1/2017, teemana yrityshankkeet
Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus Pirkanmaalle vuonna 2016
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksot 2017
Pirkanmaalla
Piiru-hankkeen digitalisaatiovalmennus käynnistymässä 15 nopeimmalle yritykselle!

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

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen, klikkaa tästä.
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