Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
08.08.2016
Avaa selaimessa tästä.

MW-Kehitys ja Taidekaupunki Mänttä-Vilppula kutsuvat Sinua Mäntän kesätorille perjantaina 30.
kesäkuuta juttelemaan ajankohtaisista asioista ja nauttimaan mukavasta toriohjelmasta, kuten
kesäisestä haitarimusiikista ja toritansseista. Mukana menossa ovat myös KMV-lehti, Koskelantalot,
Mäntänvuoren Terveys ja 120-vuotias Pohjois-Hämeen Puhelin Oy.
Uutiskirjeessämme myös Pohjois-Hämeen Puhelimen toimitusjohtaja Juha Ahoniemi valaisee
ajankohtaisia asioita ja kertoo samalla, mikä on yrityksen pitkän iän salaisuus. Peltolan Luomutilalla
puhaltelevat uudet tuulet ja sukupolvenvaihdoksen myötä uudella yrittäjäpariskunnalla on myös tuoreita
ideoita tulevaisuuden varalle. Tarjolla on lisäksi Suomen Yrittäjäopiston koulutusta, josta saa taatusti
vauhtia vientiin. Tervehdyksen Taidekaupungin kesästä tuo kuvataiteilija Viva Granlund, joka kertoo
Mäntän kauppakadulle yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa maalatusta värikkäästä talosta. Myös
suomenmestaruusmatto on saavuttanut varsin komean pituuden. Elämän Värit -räsymatosta on
kudottuna jo reilu puolet.
Hyvää juhannusta ja aurinkoista kesää toivottaen,
MW-Kehityksen tiimi
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Torilla tavataan!
Mäntän perjantaitorilla 30.6. klo 10-13 on luvassa
mielenkiintoista ohjelmaa, kuten kesäistä
haitarimusiikkia sekä makupaloja Kansanooppera
Kitusuon Sofiasta ja Punainen lettinauha näytelmästä. Lasten ilona torilla häärää
kierrätyskissa Kimmo Kissala kavereineen. Esillä
myös kaupungin palveluita mm. tontit, kaavoitus,
varhaiskasvatus, kirjasto, kulttuuri- ja matkailu.
Tilaisuus huipentuu toritansseihin.

Taidekaupungin kesä
täynnä ohjelmaa!
Joko olet nähnyt Myllyrannassa sijaitsevan
saunan tai Kauppakadulle yhteistyössä
kaupunkilaisten kanssa maalatun upean talon?
Katso, mitä taiteilija Viva Grandlund kertoo
yhteisestä projektista ja mitä muuta mukavaa
Taidekaupungin kesä tarjoaa!

Lue lisää

Lue lisää

Sassin Air Park suunnitelma etenee
Mänttä-Vilppulan kaupunki laatii parhaillaan
asemakaavaa omistamalleen lentopaikka-alueelle
Sassissa. Suunnittelua ovat vauhdittamassa
Rambollin kaavoitusasiantuntijat sekä tutkija Judy
Wordsworth Englannista.

Lue lisää

Pohjois-Hämeen Puhelin Oy
120 vuotta: Historian
havinaa, ahkeraa työtä ja
valokuitua
Pohjois-Hämeen Puhelin täytti kesäkuun alussa jo
huikeat 120 vuotta. Vuosikymmenet eivät ole
olleet pelkkää ruusuilla tanssimista, vaan mukaan
mahtuu myös haastavampia aikoja. Kun
toimitusjohtaja Juha Ahoniemeltä kysytään, mikä
on pitkän iän salaisuus, hän kertoo että
yrittelijäisyyden ohella on osattu tehdä oikeita
päätöksiä.

Lue lisää
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Heta ja Risto jatkavat
perinteikästä Peltolan
Luomutilaa
Heta Peltola on siirtynyt kesäkuun alusta
vilppulalaisen Peltolan Luomutilan emännäksi.
Vanhempiensa jalanjäljissä
maatilamatkailuyrittäjänä jatkavasta Hetasta ja
hänen puolisostaan Risto Kuljusta tuli
sukupolvenvaihdoksen myötä Peltolan 20.
isäntäpari.

Lue lisää

Vauhtia vientiin -koulutus
Suomen Yrittäjäopiston Vauhtia vientiin koulutuksesta pk-yritykset saavat eväitä
liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen
Pohjoismaisilla markkinoilla. Samalla kartoitetaan
verkostoitumismahdollisuuksia.

Lue lisää

Elämän Värit ennätysmattoa kudottu
jo yli puolet
Elämän Värit räsymattoprojekti on saanut väen
hyvin liikkeelle. Hyväntekeväisyysprojektin myötä
on syntynyt jo yli 200 metriä mattoa. Tämä
tarkoittaa sitä, että uuden suomenennätyksen
tavoittelussa puoliväli on ylitetty.

Lue lisää
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Mänttä-Vilppulan
työllisyystilanne parantunut

Mänttä-Kortilla koet
enemmän!

Tuoreimman Pirkanmaan
työllisyyskatsauksen(huhtikuu 2017) mukaan
Mänttä-Vilppulaan kuuluu hyvää. Työttömien
työnhakijoiden määrä oli huhtikuun lopussa
huomattavasti matalampi, kuin vastaavana
ajankohtana vuotta aikaisemmin. MänttäVilppulassa työttömiä työnhakijoita oli kaikkiaan
515, joka oli 105 työtöntä vähemmän kuin
edellisvuonna.

Mänttä-Kortti on edullinen yhteislippu, jolla
kertasisäänpääsy Taidekaupungin
päänäyttelyihin.
Mänttä-Kortin hinta on 19 euroa. Kohteina ovat
Serlachius-museo Gustaf, Serlachius-museo
Gösta, Mäntän kuvataideviikot ja Taidekeskus
Honkahovi. Kortteja on saatavilla suoraan edellä
mainituista kohteista tai matkailuneuvonnasta.
Mänttä-kortti oikeuttaa myös moniin alennuksiin
paikallisissa liikkeissä.

Lue lisää

Lue lisää

Yhteistyökumppanien tiedotteita ja tapahtumia:
Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n kesäkuun 2017 uutiskirje
Kehittämisyhtiö Jämsek Oy:n kesäkuun 2017 uutiskirje
Pirkanmaan ELY-keskuksen uutiskirje 15.6.2017
Pirkanmaan liiton tiedotuslehti 1/2017 katsoo jo uuteen maakuntaan
Pirkanmaan Leader-ryhmien yhteinen tiedotuslehti 1/2017, teemana yrityshankkeet

Lue lisää

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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