Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
21.3.2018
Avaa selaimessa tästä.

Maaliskuinen tervehdys kehitysyhtiöstä! Kevättalveen on mahtunut jälleen monenlaista
kiinnostavaa Taidekaupungin kehittämistoimenpiteiden ja erilaisten tapahtumien parissa.
Bioenergiadelegaatio kävi ammentamassa ideoita Saksan Rhein-Hunsrückissä, Kohateam Oy työstää
kaupungille liikeenteen kehittämissuunnitelmaa ja Sassin alueen kaavoitustyö etenee siten, että
asemakaava on odotettavissa kesäkuulla valtuustoon hyväksyttäväksi. Torstaina 22.3. Rekrymessut
järjestetään Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla kolmatta kertaa. Toivommekin, että mahdollisimman moni
työnantaja ja työntekijä kohtaavat jälleen tässä hienossa tapahtumassa. Toukokuussa voimaan tuleva
uusi tietosuoja-asetus saattaa askarruttaa vielä, mutta ei hätää. Ilmaista koulutusta on tarjolla 9.4.
Mäntän Bio Säteessä. Tervetuloa mukaan!
Aurinkoista kevättä toivotellen,
MW-Kehityksen tiimi

Sassin kaavoitustyö etenee
Sassin alueen asemakaavaehdotus on menossa
kaupunginhallituksen käsittelyyn pääsiäisiäisen
jälkeen 3.4. Hyväksymisen jälkeen kaava on
nähtävillä 30 vuorokautta, jolloin siitä on
mahdollista jättää vielä muistutuksia. Samaan
aikaan viranomaisilta pyydetään lausunnot ja
heidän kanssaan käydään keskusteluja.
Viimeiset muutokset kaavaan on tarkoitus tehdä
toukokuun aikana.
- Tämän hetkinen tavoite on, että Sassin
asemakaava olisi kesäkuussa hyväksyttävänä,
kertoo kaavoituspäällikkö Riina Jorasmaa.
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Taidekaupungin liikenteen
tarpeita kartoitetaan
Mänttä-Vilppulan kaupunki laatii parhaillaan
liikenteen
kehittämissuunnitelmaa,
jonka
tavoitteena on tukea myös kaupungin muita
kehittämistavoitteita. Suunnitelmaa valmistelee
liikennealan suunnittelutoimisto Kohateam Oy. Työ
starttasi helmikuussa työpajoilta, joista saatiin
kerättyä kymmeniä sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä toteutettavia toimenpide-ehdotuksia ja
kehittämisllinjauksia.
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Uutiskirjetilauksen
uusiminen!

Tietosuojakoulutusta
Mäntän Bio Säteessä 9.4.
Uusi
tietosuoja-asetus
astuu
voimaan
toukokuussa tuoden mukanaan monia muutoksia.
Asetus vaikuttaa jokaiseen organisaatioon, joka
käsittelee henkilötietoja.
Tule tietosuojawebinaariin maanantaina 9.4. klo
12.30 - 14.00 kuulemaan, miten uuden tietosuojaasetuksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin tulee
varautua. Webinaari järjestetään Mäntän Bio
Säteessa ja kouluttajana toimii lempääläinen
yrittäjä ja tietosuoja-asiantuntija Ismo Paananen.
Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu.

Pyydämme uutiskirjeemme lukijoita vahvistamaan
uutiskirjetilauksensa 20.5.2018 mennessä. Näin
varmistat, että saat Mänttä-Vilppulan kaupungin ja
kehitysyhtiön tuoreet uutiset ja tärkeät tiedotteet
jatkossakin suoraan omaan sähköpostiisi.
Vahvistuspyyntö perustuu uuteen tietosuojaasetukseen. Myös nyt vahvistetut tilaukset on
mahdollista
keskeyttää
milloin
tahansa
uutiskirjeessä
olevan
linkin
kautta
tai
sähköpostitse laittamalla viestiä osoitteeseen:
info@mw-kehitys.com.

Vahvista

Ilmoittaudu

tilaus!
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Bionenergiamatkalta
Saksasta haettiin
hyödyllisiä ideoita
Leader
PoKo
järjesti
helmikuussa
yhteistyökumppaninsa LAG Hunsrückin kanssa
bioenergiamatkan Saksan Rhein-Hunsrückiin.
Matkalle lähti mukaan edustajia myös MWKehityksestä sekä Ylä-Pirkanmaan yrityksistä.
Bioenergiamatkalle osallistunut MW-Kehityksen
kehitysjohtaja Pasi Mäkinen kertoo, että matkalla
saadut ideat tulevat varmasti näyttämään suuntaa
myös Ylä-Pirkanmaalla toteutettavien uusien
energiaratkaisujen suunnittelulle.
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Design From Finland ja
Avainlippu -tunnuksia
kolmelle Mänttä-Vilppulassa
Kolmelle
yritykselle
Mänttä-Vilppulassa
on
myönnetty Avainlippu ja Design from Finland
tunnuksia. Avainliput myönnettiin KM-lasi Oy:lle ja
nanQ:lle. Design from Finland tunnustus
puolestaan Sammallampaalle.
Suomalaisen Työn Liitto myöntää vuosittain
suomalaisille yrityksille sekä Avainlippu- että
Design from Finland merkkejä hakemusten
mukaan. Tärkeimpinä kriteereinä on suomalainen
innovointi ja suunnittelu sekä se, että yritys on
investoinut muotoiluun. Merkin tuomia kilpailuetuja
ovat muun muassa asiakkaiden ja kuluttajien
ohjaaminen vastuulliseen valintaan ja merkit luovat
positiivista mielikuvaa myös kansainvälisesti.

Lue lisää

3/6

Työttömien määrä laskussa
Mänttä-Vilppulassa
Rekrymessut tulevat taas!
Mänttä-Vilppulan kaupunki järjestää Rekrymessut
torstaina 22.3. klo 13-16. Tapahtumassa on
luvassa CV-kuvausta, neuvoja ja niksejä,
työnantajien
puheenvuoroja
sekä
satoja
kiinnostavia työpaikkoja. Tapahtumaan liikennöi
myös maksuton messubussi.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli tämän
vuoden helmikuussa laskenut vuoden takaisesta.
Myös avoimia työpaikkoja on merkittävästi
enemmän, mikä mahdollistaa positiivisen suunnan
työllisyystilanteen kehityksessä. Mänttä-Vilppulan
työttömyysprosentti oli helmikuussa 2017 14,3 %
ja tänä vuonna 11,8%.
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Tervetuloa messuille!
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Haku Mäntässä alkavaan
tradenomin koulutukseen
käynnissä

Kaupallista palveluhakemistoa kootaan
Kaupallisen palveluhakemiston koontityö on
meneillään. Palveluhakemisto palvelee niin alueen
asukkaita kuin satunnaisempiakin vierailijoita
ja auttaa asiakkaita löytämään alueemme
korkeatasoiset palvelut. Hakemisto jaetaan
kattavasti postin kautta koko kaupungin alueella
kaikkiin kotitalouksiin, yritysosoitteisiin sekä
vapaa-ajan asukkaille.

Haku Mäntässä syksyllä alkavaan tradenomin
koulutukseen on käynnissä. Koulutukseen voit
hakea 28.3. asti. Tradenomin koulutus tarjoaa
erinomaiset eväät kaupan ja hallinnon alan
osaamisen kehittämiseen.
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Uusi Sydänalueen
matkailuesite on ilmestynyt
Uusi, ilmeeltään uudistunut Matkalla Suomen
Sydämessä matkailuverkoston esite on ilmestynyt
jälleen neljänä kieliversiona. Lisäksi aluetta on
markkinoitu
alkuvuodesta
Münchenin
matkailumessuilla sekä ITB Berlinissä.
- Messuilla Suomi-kiinnostus on ollut vilkasta ja
ihmisiä kiinnostavat alueet, joilla on perinteisen
mökkiloman
lisäksi paljon
mahdollisuuksia
tutustua muun muassa. kansallispuistoihin,
järvikohteisiin ja muihin nähtävyyksiin, kertoo
hankkeen vetäjä Anni Inkiläinen.
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Kehitysohjelma PKyritysten avainhenkilöille
Pirkanmaan ELY-keskus käynnistää yhteistyössä
Balentor Oy:n kanssa pk-yrityksille suunnatun
kehitysohjelman, jossa keskitytään myynnin,
markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen.
Tavoitteena ovat tuloksellisuuden parantaminen ja
liikevaihdon kasvu. Kokonaisuus sopii niin oman
toiminnan kasvattamisen kuin mahdollisten
pullonkaulojen ja tiukan tilanteen selättämisen
tueksi. ELY rahoittaa 70 %
yrityksen
osallistumismaksusta ja mukaan mahtuu 20 PKyritystä. Yhteyshenkillönä toimii Jukka Ojala, ja
hän ottaa ilmoittautumisia vastaan 13.4. asti.
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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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