Taidekaupunki Mänttä-Vilppula
Elinkeino- ja kehitysyhtiön uutiskirje
31.08.2018
Avaa selaimessa tästä.

Syksyinen tervehdys kehitysyhtiöstä!
Alueemme kehittäminen on huikeassa vireessä! Sassin asemakaava on saanut lainvoiman ja
suunnittelutyössä voidaan taas astua uusi askel eteenpäin. Myös Taidekaupungin liikenteen
kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla on
mahdollista merkittävästi parantaa sekä sisäistä että ulkoista saavutettavuutta. Keurusselän satamat ja
reitit -hankkeella haetaan puolestaan vahvistusta erityisesti matkailualan palveluiden kehittämiseen.
Hyvä vire on aistittu jopa maan rajojen ulkopuolella. Sekä Saksasta että Kiinasta on käyty
ammentamassa tietotaitoa vankasta osaamisestamme. Upeat yrityksemme ovatkin erityisen
keskeisessä roolissa monissa yhteistyökuvioissa!
Mukavaa ja värikästä syksyä toivotellen,
MW-Kehityksen väki

Suomen ensimmäisen
Airparkin kaava vahvistui
Sassin asemakaava ja asemakaavan muutos sai
lainvoiman 9. elokuuta.
- Käytännössä tämä tarkoittaa, että Sassin
kehitystyössä iso kaavoitusurakka on saatu
päätökseen ja suunnitelmaa on mahdollista lähteä
toden teolla toteuttamaan muun muassa alueen
koulutuksen, lentotoiminnan ja liiketoimintojen
kehittämiseksi, iloitsevat kaavoituspäällikkö Riina
Jorasmaa ja MW-Kehityksen toimitusjohtaja Otto
Huttunen.

Lue lisää
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Liikenteen kehittämissuunnitelma on valmistunut
Taidekaupungin iikenteen kehittämissuunnitelma
on valmistunut ja se esitellään Mänttä-Vilppulan
kaupunginvaltuustolle seminaarissa maanantaina
3.9. Kehittämissuunnitelma sisältää toimenpideehdotuksia, joilla voidaan merkittävästi parantaa
sekä sisäistä että ulkoista saavutettavuutta.

Lue lisää

Saksalainen kehitysyhtiö toi
yrittäjiä vierailulle
MW-Kehitys ja Leader PoKo vastaanottivat tällä
viikolla vieraita saksalaisesta Rhein-HunsrückKreisin kehitysyhtiöstä. Kehitysyhtiön mukana oli
12 saksalaista yrittäjää eri aloilta, joukossa muun
muassa notaari, arkkitehti, taimipuuviljelijä ja
metallialan yrittäjä. Vierailuun kuului tutustumiskäyntejä lähialueen yrityksiin, kuten Javaskoon,
Paperplastiin, Luna Grupiin ja Mäntänvuoren
Terveyteen.
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Hanke kehittää palveluja ja
vahvistaa yritystoimintaa

Satamat ja reitit -hankkeen
ideointipalaveri

Keurusselän satamat ja reitit -hankkeen
projektipäällikkönä on aloittanut Eveliina Kinnunen
ja suunnittelijana Tero Turunen. Hankkeen
tarkoituksena on kehittää Keuruun ja MänttäVilppulan alueen satamia ja veneily-, retkeily- ja
pyöräilyreitistöjä, sekä linkittää ne entistä
vahvemmin retkeilijöitä ja matkailijoita palvelevaan
yritystoimintaan, kuten kauppoihin, majoitus- ja
ravitsemisliikkeisiin, nähtävyyksiin
sekä kulttuurikohteisiin.

Onko sinulla ideoita Keurusselän reitistön
täydentämiseen ja kunnostamiseen tai
siihen liittyvään yritystoimintaan? Myös
vapaaehtoisista reittien täydennys- ja
kunnostustarpeiden testaajista ollaan
kiinnostuneita! Tervetuloa Keurusselän satamat ja
reitit hankkeen ideointipalaveriin torstaina 6.9.2018
klo 17-19.30 Hotelli
Keurusselkään (Keurusseläntie 134, Keuruu).
Lähdetään yhdessä kehittämään seutukunnan
reitistöjä! Mukaan mahtuu vielä, Ilmoittaudu heti!

Lue lisää

Ilmoittaudu

Virtaa markkinointiin
-työpajasarja
Tarjolla mainioita markkinointityökaluja alueen
matkailun koko palvelutuotannolle, kuten kuljetus-,
majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluyrityksille
sekä muille palveluntuottajille. Virtaa markkinointiin
-työpajasarjaan kuuluu kaikkiaan kolme erillistä
työpajaa: Tuotekortti-työpaja, Facebook-työpaja ja
Google my Business+ ja TripAdvisor työpajat. Voit osallistua koko sarjaan tai valita vain
sopivimman osan. Tuotekortti-työpajoista yksi
järjestetään Mänttä-Vilppulassa.
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Yrittäjät luovat
verkostoja Kiinaan
Mänttä-Vilppulasta tehdään myynninedistämis- ja
verkostoitumismatka Pekingiin 25.-30.9.2018.
Isäntänä toimii Pekingin Shijingshan-piirikunnan
johto, jonka kanssa Mänttä-Vilppulan kaupunki on
luonut ystävyyssuhteita parin vuoden ajan.
Mänttä-Vilppulalaisten yritysten ja organisaatioiden
matkaohjelma rakennetaan yhteistyössä
kiinalaisen paikallishallinnon kanssa osallistujien
toiveiden mukaan.

Kiinalaisrehtorit,
-opettajat ja -oppilaat
Mänttä-Vilppulassa
Mänttä-Vilppulan kouluissa vieraili elokuussa
kymmenpäinen joukko rehtoreita ja opettajia eri
puolilta Kiinaa. Ryhmä kävi Mänttä-Vilppulassa
tutustumassa ja ammentamassa oppia
laadukkaasta koulujärjestelmästä. Vieraita kävi
Mäntässä Koskelan ja Savosenmäen kouluilla
sekä Vilppulassa yhteiskoululla.

Lue lisää
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Tampereen
ammattikorkakoulussa
starttaa insinöörintutkintoon
johtavia koulutuksia
Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistää
metsätalouden ja konetekniikan insinööriopintoja
tammikuussa 2019. AMK-tutkintoon
johtavat koulutukset järjestetään muun
muassa Virroilla ja Sastamalassa. Opinnot
toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Lue lisää

Vaikuttavia verkostoja ja
vahvaa osaamisen
kehittämistä!
Jokaisen menestyvän organisaation takana ovat
osaavat työntekijät. Johtamisen haasteena on
löytää kehittävä koulutus, jossa tekijöistä hiotaan
timantteja. Koulutus, jossa voi kehittyä
myymisessä, vakuuttavana esiintyjänä,
argumentoinnissa, projektin vetäjänä,
tiimityöskentelyssä, johtajana, kouluttajana?
Jotain, joka inspiroi ja avartaa mieltä.
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Paikallista osaamista esillä
Alihankinta 2018 -messuilla
Suomen johtava teollisuuden messutapahtuma
Alihankinta järjestetään 25.-27.9.2018. MWKehitys kokosi jälleen mukaan paikallisia yrityksiä
yhteisosastolle. Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksen kaikki viisi hallia täyttävillä
messuilla ovat mukana Javasko, Javasko
Machines, Niksor, Mänttä Pump Works,
Painosorvaamo Hata, Mäntän
Pintakäsittely, Refimex Machinery sekä SASKY
Koulutuskuntayhtymän Mäntän seudun
koulutuskeskuksen lentokoneala. Meidät löydät
taas tutulta messuosastolta D250. Rekisteröidy
kävijäksi ja tulosta maksuton messulippu.

Rekisteröidy
kävijäksi

FinnMETKO jatkuu tänään
FinnMETKO on Suomen suurin ja tärkein
raskaskonealan ammatti- ja myyntinäyttely
Jämsässä. Tapahtuma alkoi torstaina 30.8. ja
jatkuu vielä perjantain sekä lauantain
klo 9.00 - 17.00.
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Mäntän kuvitellut
tulevaisuudet -työpaja
Italialainen Sara Grenni tekee
väitöskirjatutkimusta Mäntästä. Jos olet
kiinnostunut Mäntästä ja sen kehittämisestä, olet
lämpimästi tervetullut lauantaina 1.9. klo 14.30
Unelmien Helmiin (Länsitorikatu 11, Mänttä)
ideoimaan ja kehittämään. Sara Grennin lisäksi
mukana myös suomenkielinen tulkki ja
työpajaohjaaja.

Ilmoittaudu

Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
+358 (0)3 488 811
info@mw-kehitys.com
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Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen, klikkaa tästä.
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