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Avaa selaimessa tästä.
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Mäntän keskustan
kehittämisessä ykkösasiana
Matkakeskus
MW-Kehitys näkee, että Mäntän keskustaa tulee
kehittää ensisijaisesti toimivien liikenneyhteyksien
näkökulmasta. Kaupungin elinvoiman kannalta
keskeisimpänä kehityskohteena on uusi
Matkakeskus. Matkakeskuksen suunnittelu
aloitetaan vuoden 2018 alussa ja hanke pyritään
toteuttamaan vielä saman vuoden aikana.
- Kaupungin yrityksille ja elinkeinoelämälle hyvästä
liikenneinfrasta on ratkaisevaa etua.
Liikenneverkkoyhteyksien toimivuus onkin
tulevissa kehittämistoimenpiteissä erityisellä
sijalla, toteaa MW-Kehityksen toimitusjohtaja Otto
Huttunen.

Lue lisää

Sassin asemakaava lisää
yritystoimintaa ja tuo uusia
työpaikkoja
MW-Kehityksen toimitusjohtaja Otto Huttunen
iloitsee Sassin alueen herättämästä suuresta
kiinnostuksesta. Yhteydenottoja on tullut sekä
yrityksiltä että yksityisiltä.
- Sassiin on syntymässä Euroopassa
ainutlaatuista yritystoimintaa ja asumista, johon
yhdistyvät myös koulutus ja harrastaminen.
Sassin asemakaava mahdollistaa toteutuessaan
myös merkittävän määrän uusia työpaikkoja.
Tonttimäärän ja rakennusoikeuksien perusteella
alueen teollisten työpaikkojen määräksi voidaan
laskea noin 115 työpaikkaa.

Lue lisää

Tukea yritysten toiminnan
kehittämiseen
MW-Kehitys tarjoaa alueen yrityksille hyödyllisiä
liiketoiminnan kehittämispalveluita. Apua on
mahdollista saada muun muassa investointi- ja
toimitilakysymyksiin, henkilöstön koulutus- ja
kehittämistilanteisiin, markkinointiin, kansainvälistymiseen, tuotteiden- ja tuotantomenetelmien
kehittämiseen sekä verkostoitumiseen.
- Tarjolla on tukea myös rahoituksen suunnitteluun laite- ja toimitilainvestointeihin sekä
kansainvälistymiseen liittyviin toimenpiteisiin.
Asiakkaitamme ovat niin suuremmat kuin
pienemmätkin yritykset, kertoo kehitysjohtaja Pasi
Mäkinen.

Lue lisää
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PoKo tukee maaseudun
kehittämistä
Leader -rahoituksen saamisessa hankkeen
sisältö nousee keskeiselle sijalle.
- Tarkastelemme, mitä hankkeella tavoitellaan.
Tuoko se uusia työpaikkoja, palveluita, tuotteita tai
syntyykö sen myötä yrityksiä, Kertoo
hankeneuvoja Kaisa Vihinen PoKosta.

Lue lisää

Taidekaupungin joulukausi
on avattu!
Joulukausi on avautunut mukavissa tunnelmissa
niin Mäntässä, Vilppulassa, kuin Kolhon ja
Pohjaslahden kylilläkin.
Joulusesonki on paikallisille yrittäjille tärkeää
aikaa, joten elinkeinoyhtiöstä kannustamme
hyödyntämään oman alueen palveluita.
Paikallisista liikkeistä löytyy varmasti monenlaista
mukavaa myös pukinkonttiin.

Vilppulan Joulukadulla
kuultiin mukavia terveisiä
Helsingistä
MW-Kehityksen toimitusjohta Otto Huttunen
vieraili perjantaina 1.12. liikenneministeriössä
Helsingissä. Tuoreet terveisensä ministeriöstä
hän välitti Vilppulan Joulukadun juhlayleisölle.
Junaliikenteen kehittämisessä näkyy valoa ja
liikenne Vilppulaan on otettu kehittämiskohteeksi.

Lue lisää

Lue lisää
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Matkailu ja asumisen
kohteet esillä messuilla
Taidekaupunki Mänttä-Vilppula ja MW-Kehitys
ovat jälleen mukana alkuvuodesta useilla
messuilla. Ensimmäisenä ovat luvassa Matka
2018 -messut Helsingissä ja Asta Rakentaja messut Tampereella. Matka -messuilla esitellään
Taidekaupungin kärkikohteita yhteisosastolla
Serlachius-museoiden kanssa. Asta-messuilla
luvassa on uusia, houkuttelevia kohteita.
– Asta-messuilla aloitamme uusien rantaasumisen kohteiden ennakkomarkkinoinnin.
Esittelyssä on myös Sassin Air Park alueen tuoreimmat suunnitelmat, kertoo
markkinointijohtaja Antti Korkka.

Lue lisää

Äänestä Taidekaupungin
kauneinta jouluikkunaa
Tänä vuonna Taidekaupungin kaunein jouluikkuna
-kilpailuun yhdistyy jännittävä joulutarina: Mitä
tapahtui tontulle? Käy lukemassa sadun kappaleet
näyteikkunoista tai liikkeiden sisältä ja äänestä
samalla kauneinta näyteikkunaa. Jokainen
näyteikkuna on sadun yksi kappale. Vain
tutustumalla ikkunoihin ja lukemalla niissä olevat
sadun kappaleet, pääset selville mitä tontulle
tapahtui. Sadut on kirjoittanut Minna JyväsjärviKiviranta.

Lue lisää

Taidekaupunki esillä
Suoma-kiertueella
Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan ryhmä- ja
kokousmatkailutuotteita on markkinoitu syksyn
Suoma-kiertueella.
- Suoma-kiertueelta haetaan muun muassa
retkikohteita, kokous- ja juhlatiloja, ideoita
virkistyspäivien viettoon, ohjelmapalveluita,
majoitusta, ravintoloita, kulttuuritarjontaa ja muita
uusia elämyksiä, kertoo matkailukoordinaattori
Anni Inkiläinen.

Lue lisää
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MEKKU-hanke sai jatkoa
Mänttä-Vilppulan Elävä kaupunkikeskusta -hanke
(MEKKU) on saanut toiminnalleen jatkoaikaa.
Leader-rahoituksella toteutettava hanke jatkaa
yrittäjien koulutus- ja sparraustoimintaa huhtikuun
2018 loppuun asti.
MEKKU-hanke käynnistyi kesäkuussa 2016 ja
sen avulla on luotu parempia toimintaedellytyksiä
keskustataajamien nykyisille ja uusille yrityksille,
sekä kehitetty Mäntän keskustan pop-up -tilan
toimintaa.
Hankkeen projektipäällikkö Mari Tastula on tehnyt
aktiivista työtä yrittäjien parissa. Hankkeen myötä
on kehitelty myös uusia keskustaa elävöittäviä
tapahtumia. Mekku-hanke oli mukana muun
muassa Mäntän joulunavaustapahtumassa, joka
järjestettiin tänä vuonna Joulutorina. Hankkeen
puitteissa on tuotu vuoden mittaan iloa Elämän
Värit -räsymattoprojektin myötä kaupungin
ikäihmisille. Viimeimpänä ponnistuksena Elämän
Värit jalkautui ilahduttamaan Taidekaupungin
päiväkoteja

Elämän Värit -mattoja
vielä saatavilla!
Mänttä-Vilppulan Pop-Up -tilaan on ripustettu
Elämän Värit -räsymattojen näyttely. Kaikki esillä
olevat matot ovat myynnissä, joten vielä on
tilaisuus käydä hakemassa mieleinen matto itselle
tai vaikka joululahjaksi.
Elämän Värit -räsymattoprojektissa kudottin
suomenennätysmatto, jolla oli mittaa kaikkiaan
318 metriä 60 cm. Jättimatto on nyt pätkitty ja
myynnissä on eri pituisia kauniita mattoja.
Mattojen myyntituotot lahjoitetaan ikäihmisisten
palveluihin.
Sinivalkoinen Elämän Värit -matto ja projektin
vieraskirjana työstetty ryijy ovat nähtävillä MänttäVilppulan kaupungintalon aulassa 7.12. lähtien.
Elämän Värit -räsymattoprojekti oli
yksi Taidekaupungin Suomi100 -juhlavuoden
tapahtumista.
Mattoja on saatavana osoitteessa:
Pop-Up Mänttä-Vilppula
Länsitorikatu 11, Mänttä

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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