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Avaa selaimessa tästä.

Taidekaupunki tiivistää
yhteistyötään Kiinaan

Mäntän torilla tavataan!

Mänttä-Vilppulan kaupungintalon lipputangossa
liehui kesäkuun 15. päivänä Kiinan lippu merkkinä
tärkeästä kiinalaisvierailusta. Vierailun aikana
Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan ja Kiinan
Shijingshan edustajat allekirjoittivat taloudellisen ja
kaupallisen yhteistyön pöytäkirjan, joka on jatkoa
vuotta aikaisemmin allekirjoitetulle
ystävyyskuntatoiminnan aiesopimukselle.
Käytännössä sopimuksilla pyritään kaupunkien
välisen yhteistyön vahvistamiseen ja
syventämiseen. Kehitettäviä painopistealueita ovat
matkailu, rakentaminen, liikenne ja koulutus

Lue lisää

MW-Kehitys ja Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
jalkautuvat Mäntän kesätorille perjantaina 29.
kesäkuuta. Mukana menossa on myös KMV-lehti.
Mäntän perjantaitorilla on 29. kesäkuuta klo 10-13
luvassa monenlaista mukavaa ohjelmaa, kuten
toripaneeli, makupaloja Kaunismäen ladon
Elämänmäki -näytelmästä ja Myllyrannan Kevyttä
klassista -tapahtumista. Tapahtuman avaa
kaupunginjohtaja Markus Auvinen. Lapsiakaan ei
ole unohdettu, sillä Miinanhelmen päiväkodin
aikuiset ja lapset laulattavat ja leikittävät toriväkeä.
Tapahtuma huipentuu toritansseihin 6Tunes yhtyeen tahdittamana.
Huonon sään sattuessa ohjelmat siirtyvät
kaupungintalon valtuustosaliin!
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Suomen ensimmäinen
Airpark ja Business Park
esillä Tikkakoskella
Lakeside Airpark ja Business Park -hankkeet
olivat näyttävästi esillä Tikkakoskella Ilmavoimien
100-vuotisilmailunäytöksessä 16.17.6. Ilmavoimat 100 -tapahtuma kokosi yhteen
kaikkiaan 42 000 ilmailun ystävää niin kotimaasta
kuin ulkomailta.
Mänttä-Vilppulan ennakkoluuloton tapa luoda
uudenlaista konseptia Suomeen ilahdutti
ilmailualan väkeä.
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Hyödynnä valmiit verkostot
Saksaan!
Oletko kiinnostunut Saksan markkinoista?
Haluaisitko toimia saksalaisen yrityksen
jälleenmyyjänä, tilata saksalaiselta valmistajalta
esim. varaosia tai tehdä yhteistyötä saksalaisen
tahon kanssa? Vai onko sinulla muuten vaan
käytännön kysymyksiä Saksaan
kansainvälistymiseen liittyen?
Leader PoKo:n kansainvälinen yhteistyöhanke
tarjoaa valmiiden verkostojen ja kv-koordinaattorin
kautta ainutlaatuisen tilaisuuden kaikille
kansainvälistymisestä ja kansainvälisestä
yhteistyöstä kiinnostuneille.
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JAK-Metallille uudet tilat
Mäntästä
JAK-Metalli Oy siirtyy kesän aikana uusiin tiloihin
Mäntän Mustanlahden teollisuusalueelle. Mäntästä
löytyneen sopivan toimitilan myötä Ruovedellekin
muuttoa suunnitellut yritys jatkaa toimintaansa
Mänttä-Vilppulassa. Uusissa tiloissa on neliöitä
kaikkiaan 2 500 m².
- Mustanlahden teollisuushalli on noin kolme
kertaa aikaisempia toimitilojamme suurempi. Nyt
on kunnolla tilaa toimia ja jopa laajentaa, iloitsee
JAK-Metallin toimitusjohtaja Ville Eklöf.
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LuovaStore edustaa
luovuutta ja
luonnonmukaisuutta
Keväällä 2018 mänttäläinen Jenna Routasaari
asteli yritysasiamies Tero Turusen luokse. Ajatus
yrittäjyydestä oli kypsynyt ja
liiketoimintasuunnitelma hioutunut valmiiksi.
Finanssialalla työskennelleellä Routasaarella
yrittäjyys oli jo pitkään siinnellyt haaveissa, ja nyt
tuntui olevan oikea hetki tarttua tuumasta toimeen.
Jenna Routasaaren LuovaStore yritys toimii tällä
hetkellä etupäässä verkkokauppana.
Verkkokaupassa on myynnissä muun muassa
käsintehtyjä tuotteita, DIY-tuotepaketteja ja
kankaita. Jenna ylläpitää myös blogia, josta löytyy
ideoita, inspiraatioita ja tietoa ajan trendeistä.
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Taidekaupungin uusi
Asiointipiste avautuu 8.8.
Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan uusi Asiointipiste
avataan 8.8. Mäntän keskustaan, Hallituskadulle.
Asiointipisteeseen keskitetään TE-palveluiden,
Kelan, Veron, Maistraatin, Koskelan talojen,
sosiaalitoimiston, etsivän nuorisotyön ja
yrityspalveluiden asiakaspalvelu sekä
löytötavarapiste. Aiemmin MW-Kehityksen
operoima Mänttä-Vilppulan matkailuinfo siirtyy
myös Asiointipisteeseen ja samalla kaupungin
alaisuuteen. Taidekaupungin uusi Asiointipiste on
palveluvalikoimaltaan koko Pirkanmaan laajin.
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Mäntän seudun
koulutuskeskuksen NYyritys niitti menestystä
SASKY Koulutuskuntayhtymän Mäntän seudun
koulutuskeskuksen merkonomiopiskelijat Tessa
Vuorenmaa ja Riina Lampinen edustivat hienosti
Jouhikorut NY-yritystään valtakunnallisessa
Uskalla Yrittää -finaalissa Helsingissä. Vaikka
koululla ounasteltiin tyttöjen yltävän nerokkaalla
yritysideallaan jopa voittoon, tällä kertaa
kirkkaimmat mitalit jaettiin muille. Finaalipaikkaa
kelpaa silti hehkuttaa, sillä Tessan ja Riinan NYyritys valittiin kevään semifinaalissa koko
Pirkanmaan parhaaksi.
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Palvelukoti Vilppulan Soilu
Oy ja Metsomäen
Palvelukodit Oy yhdistyvät
Palvelukoti Vilppulan Soilu Oy ja Metsomäen
Palvelukodit Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen,
jolla yhtiöiden liiketoiminnat yhdistetään
01.07.2018 alkaen. Yhtiön uudeksi nimeksi tulee
Metsomäen Kodit Oy. Samalla on sovittu laajaalaisesta yhteistyöstä Multialla toimivan Vehkoon
asumis- ja koulutuspalveluyhdistys ry:n kanssa.
Metsomäen Kodit Oy:n omistaa kuusi henkilöä,
jotka työskentelevät kaikki yrityksen
palveluksessa. Yrityksen hallituksen
puheenjohtajana toimii Jussi Soilunen ja
toimitusjohtajana Piia Virtanen.
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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.
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