Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
21.12.2016
Avaa selaimessa tästä.

Joulukuun uutiskirjeessä:
- MW-Kehityksen ja Yrke Kiinteistöjen hallitukset ovat kutsuneet VTM Otto Huttusen
yhtiöiden toimitusjohtajaksi ja hän aloittaa tehtävässään 9.1.2017.
- Viime viikolla yrittäjille järjestetyssä Rallia ja kumppanuutta -tilaisuudessa oli koolla suuri joukko rallin
ystäviä suunnittelemassa Mänttä Club -verkostoa. Mukaan mahtuu vielä!
- Ensi vuonna starttaavaan Suomi 100 -juhlavuoteen liittyen on Mänttä-Vilppulassa luvassa oopperaa,
teatteria ja matonkudontaa!
- Jouluikkunakilpailu on ratkennut! Voittajakolmikon sekä arvonnassa voittaneet löydät
uutiskirjeestämme.
Alkuvuonna yrittäjille on luvassa hyödyllisiä tapahtumia, tervetuloa mukaan!
- Tammikuussa (12.1.) kutsumme Mäntän ja Vilppulan kivijalkakauppiaat yhteiseen iltatilaisuuteen
pohtimaan miten keskustojen houkuttelevuutta voisi lisätä.
- Helmikuun alussa (9.2.) järjestämme yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen Piiru-hankkeen kanssa
DigiKlubin, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä ottamaan käytännön askeleita digiin!
Käy tykkäämässä MW-Kehityksen Facebook-sivusta, niin saat reaaliaikaista tietoa tapahtumista ja
uutisista!
Oikein hyvää joulunaikaa ja idearikasta vuotta 2017!
toivottaa MW-Kehityksen tiimi
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Otto Huttunen aloittaa
toimitusjohtajana
Otto Huttunen aloittaa työnsä MW-Kehityksen ja
Yrke Kiinteistöjen toimitusjohtajana 9.1.2017.
Otto kertoo työn kehitysyhtiössä olevan hänelle
luonteva askel eteenpäin. - Aluekehittämisen
pulmat, yrittäminen, koulutus sekä kansainvälinen
toiminta ovat aina olleet osa työtäni. Mielestäni
juuri näitä asioita tarvitaan elinvoimatekijöiden
kehittämisessä. Odotan innolla, että voin vielä
vahvemmin antaa oman panokseni MänttäVilppulan kehitykseen.

Lue tiedote

Kaupungin kaunein
jouluikkuna on Rollarilla!
MW-Kehityksen joulukuussa järjestämässä
jouluikkunakilpailussa annettiin yhteensä 761
ääntä ja voittajaksi kruunataan Rollari, joka sai
yhteensä 108 ääntä. Toiseksi tullut Pian KukkaPuoti ei jäänyt montaa ääntä voittajasta.
Kolmanneksi kilpailussa kiri Café Alex. Onnittelut
kaikille upeille jouluikkunoiden tekijöille!
Yrittäjien lahjoittamat palkinnot on arvottu, ja kaikki
voittajat löytyvät kilpailusivulta:

Lue lisää

Kivijalkakauppiaiden ilta
12.1.2017
Tervetuloa kaikki Mäntän ja Vilppulan
kivijalkakauppiaat keskustelemaan ja ideoimaan
miten keskustojen vetovoimaa ja kuluttajien
kiinnostusta voitaisiin lisätä!
MW-Kehitys ja Mänttä-Vilppulan Elävä
kaupunkikeskusta -hanke järjestävät tilaisuuden
torstaina 12.1.2017 kello 17-20 Café Alexissa
Kauppakadulla.
Ilmoittauduthan: mari.tastula@mw-kehitys.com

Lue lisää

Tulossa: DigiKlubi 9.2.2017
Yrittäjä, tule ottamaan käytännön askeleita digiin!
MW-Kehitys ja Piiru-hanke järjestävät yrittäjille
Mäntän Klubilla DigiKlubin torstaina 9.2. kello 17
alkaen. Tule kuulemaan, millaisia käytännön
sovelluksia ja ratkaisuja digiyritykset voivat
tarjota yrityksellesi sekä keskustelemaan
vaihtoehdoista digiloikan käytännön
toteuttamiseksi.
Digitalisaatio haastaa meidät kyseenalaistamaan
olemassa olevat toimintatapamme - ja luomaan ne
uudelleen entistä toimivammiksi ja
joustavammiksi. Lisätietoja luvassa alkuvuonna!
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Etsimme projektipäällikköä!
Keurusselkä Region on Kehittämisyhtiö Keulink
Oy:n ja MW-Kehitys Oy:n yhdessä toteuttama
hanke, jonka avulla pyritään lisäämään Keuruun ja
Mänttä-Vilppulan alueen yhteistä vetovoimaa.
Etsimme nyt innovatiivista ja alueen
mahdollisuuksia hyvin tuntevaa projektipäällikköä,
jolla on näyttöä tuloksellisesta toiminnasta alue- ja
yrityskehittämisen saralla, elinkeinoelämän ja pkyritysten toimintakentän tuntemusta, vankkaa
kokemusta hankerahoituksella toteutettavasta
työstä sekä yhteistyö- ja innovointikykyä.

Lue lisää

Rallia ja kumppanuutta
-yhteistyömalli kiinnosti
paikallisia yrittäjiä
Rallia ja kumppanuutta -yritysilta houkutteli
Gustaf-museolle suuren joukon autourheilun
ystäviä. Tapahtuman keskiössä oli nuori lahjakas
mänttäläinen Aki Sahila, jonka taustalla toimii V&V
Sport Management -manageriyhtiö. MänttäVilppulan kaupunki ja MW-Kehitys ovat myös
mukana tukemassa paikallisten yritysten
ralliverkoston syntyä.

Lue lisää

Taidekaupunki
esillä Matka2017 -messuilla
tammikuussa
Matkamessut järjestetään Helsingin
Messukeskuksessa 19.-22.1.2017. Matka2017 messut ovat Pohjois-Euroopan suurin
matkailualan tapahtuma. Mukana on lähes
1000 näytteilleasettajaa 80 eri maasta.
Taidekaupunki Mänttä-Vilppula osallistuu
messuille yhteisosastolla Serlachius-museoiden
kanssa. Mukana on myös paikallisia
matkailuyrittäjiä. Tervetuloa tutustumaan
Taidekaupungin kattaukseen messusosastolle 6
S 71!
Matka2017
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Matkailuinfon ja
Pop-upin
vuodenvaihteen
aukioloajat
Matkailuinfo ja Pop-up ovat
suljettuina vuoden viimeisen
viikon ja avoinna jälleen
tammikuussa! Katso tarkemmat
aikataulut:

Lue lisää

Osallistu ideakilpailuun!
- Millainen näkötorni
Pohjaslahdelle?
Pohjaslahdelle on suunnitteilla näkötorni
Palellusvuoren päälle, josta aukeaa kaunis
näkymä Pohjaslahden kylälle ja Tarjannevesistöön. Näkötorni tarjoaa näköalojen katselun
ohella visuaalista ilmettä myös Pohjaslahden kylän
suuntaan sekä sen vieressä kulkevalle tielle.
Pohjaslahden kyläyhdistys on päättänyt
käynnistää kaikille kaupungin asukkaille avoimen
ideointikilpailun näkötornin suunnittelusta.
Millaiselta Pohjaslahden näkötorni sinun mielestäsi
voisi näyttää? Millainen valaistus näkötornissa
voisi olla? Miten näkötornissa hyödynnetään
taiteellisuutta? Lähetä ideasi 16.1.2017 mennessä!

Lue lisää

Suomi 100 -juhlavuoden
tapahtumat
Taidekaupungissa
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017
tarjoaa monipuolista ohjelmaa kaikille
suomalaisille. Mänttä-Vilppulasta mukana
juhlavuoden ohjelmistossa ovat Kansanooppera
Kitusuon Sofia, Punainen lettinauha teatteriesitys ja Elämän värit räsymattoprojekti.

Lue lisää
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Räsymattoprojektiin
kerätään tekstiilejä ja
matonkuteita!

Tavoitteena Suomen pisin
räsymatto!
Elämän värit -räsymattoprojekti starttaa
tammikuussa. Tavoitteena on kutoa noin 500
metriä pitkä räsymatto kevään ja kesän aikana.
Jokainen halukas saa jättää jälkensä 100vuotiaan Suomen kunniaksi työstettävään
mattoon.

Löytyykö kaapistasi vaatekappaleita tai lakanoita,
joita et enää tarvitse? Elämän värit räsymattoprojekti kerää sekä matonkuteiksi
sopivia tekstiilejä että valmiita matonkuteita, joita
voi toimittaa Taitokeskus Mänttään tai Pop-upiin.
Matonkuteiden leikkuuohjeet löydät linkistä:

Lue lisää
Lue lisää

Työttömyys väheni
Mänttä-Vilppulassa

Kasvupalvelu-uudistus ei
muuta kuntien aktiivisen
elinkeinopolitiikan tarvetta

Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaalla
laski marraskuussa vuodentakaiseen verrattuna,
selviää Pirkanmaan ELY-keskuksen
marraskuun työllisyyskatsauksesta. Kuntatasolla
suurimmat positiiviset muutokset tapahtuivat
Hämeenkyrössä, Mänttä-Vilppulassa,
Sastamalassa, Virroilla ja Ylöjärvellä.
Mänttä-Vilppulassa työttömyys väheni vuoden
takaiseen verrattuna 14 prosenttia, mikä tarkoittaa
97 työtöntä työnhakijaa. Mänttä-Vilppulan
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on
tällä hetkellä 13,6 prosenttia.

Kunnissa on ollut epätietoisuutta liittyen työ- ja
elinkeinoministeriön kasvupalvelu-uudistukseen ja
siihen miten se vaikuttaa kuntien
elinkeinopolitiikkaan. Kuntaliiton kehityspäällikkö
Jarkko Huovinen kertoo Kuntaliiton Alue- ja
elinkeinokehitys -uutiskirjeessä (7/2016), että
tarve kuntien omalle elinkeinopoliittiselle työlle ei
muutu kasvupalvelu-uudistuksen myötä:
"Lakiesitys tarkoittaa lähinnä TEM:n alaisten
yritys- ja työllisyyspalveluiden uudelleen
organisointia ja sen suoranaiset vaikutukset
kuntien elinkeinopolitiikkaan ovat vähäiset."

Lue lisää

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

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen, klikkaa tästä.

6/6

