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Avaa selaimessa tästä.

Haemme yrityksiä mukaan kone- ja metallialan
kesätyökampanjaan!
MW-Kehityksen, SASKY koulutuskuntayhtymän, Mänttä-Vilppulan kaupungin, Mäntän ja Vilppulan
yrittäjien sekä paikallisten metallialan yrityksien yhteisen Taidekaupunki Heavy Metal -kampanjan
tavoitteena on luoda metallialasta entistä vetovoimaisempaa. Pyrimme houkuttelemaan opiskelijoita koneja tuotantotekniikan koulutuksiin lupaamalla kesätyötä kaikille ensimmäisen vuoden opintonsa
hyväksyttävästi suorittaneille nuorille.
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Vuoden 2019 yrittäjä palkinto Keskisen Myllylle
Keskisen Myllyn yrittäjät Aila ja Markku Vitikainen
valittiin Mänttä-Vilppulan vuoden 2019 yrittäjiksi.
Valinnan tekivät Mäntän ja Vilppulan yrittäjät
yhdessä MW-Kehityksen ja kaupungin kanssa.

Seppälän Ratsastuskoululla
on uudet yrittäjät
Elokuussa aloittanut yritys Seppälän Ratsastuskoulu Oy jatkaa Seppälässä vuosikymmenten
aikana kehittynyttä toimintaa. MW-Kehityksen tiimi
vieraili Seppälän Ratsastuskoululla 7. lokakuuta
2019.
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Kävijäennätysten siivittämä matkailukesä
Taidekaupungin matkailukesä oli jälleen vilkas. Kävijänennätyksiä tekivät sekä Mäntän Musiikkijuhlat että
Mäntän kuvataideviikot. Musiikkijuhlilla kävi 3 660 vierailijaa ja Kuvataideviikoilla yli 17 000. Myös
Serlachius-museoiden näyttelyt, Kevyttä klassista -festivaali, Mänttä Food Festival ja Mäntän Urkuviikko
keräsivät hienosti kävijöitä. Asiointipisteen matkailuneuvonnassa oli kesä-elokuun välisenä aikana
yhteensä 673 asiakaspalvelutapahtumaa (sisältäen puhelut ja sähköpostikyselyt). Kesä oli matkailullisesti
menestyksellinen ja kuvastaa sitä, että Taidekaupunki on vakiinnuttanut paikkansa Suomen kesäisten
suosikkimatkailukohteiden joukossa.

Koko Pirkanmaan
matkailutulo ja -työllisyys
mitattiin ensimmäistä kertaa
Syksyllä 2019 ilmestyi ensimmäistä kertaa
toteutettu koko Pirkanmaan käsittävä Matkailun tulo
-ja työllisyysselvitys. Selvityksen luvut koskevat
vuotta 2017. Mänttä-Vilppulan välitön matkailutulo
oli 14,5 M € ja matkailun työllistävä vaikutus
Mänttä-Vilppulassa on 85 henkilötyövuotta. Tällä
tuloksella Mänttä-Vilppula on asukasta kohden
laskettuna Pirkanmaan kolmanneksi paras kunta,
mikä kertoo matkailun huomattavasta
merkityksestä ja paikkakunnallemme ja heijastaa
siihen tehtyjä panostuksia.
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Alihankintamessut 2019

Uusi toiminnanjohtaja
Leader PoKo:lle

Syyskuussa järjestettiin Tampereella
Alihankintamessut, joihin MW-Kehitys osallistui
tänäkin vuonna yhdessä paikallisten yrityksien
kanssa. Kehitysyhtiön järjestämälle yhteisosastolle
kokoontui 7 yritystä sekä SASKY
Koulutuskuntayhtymä.
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Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n uusi
toiminnanjohtaja Jutta Ahro aloitti työnsä syyskuun
alussa. Jutta on aiemmassa työssään
asiantuntijaorganisaatio ProAgria Etelä-Suomessa
tehnyt pitkään maaseudun kehittämistä.
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Kulttuuritoimijoiden matka
Saksaan
Marraskuussa MW-Kehitys järjesti
kulttuuritoimijoiden matkan saksalaiseen
ystävyyskaupunki Simmerniin. Matkan
päätarkoituksena oli keskustella kansainvälisestä
yhteistyöstä kulttuurin kehittämisessä.
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Keurusselkä satamat ja
reitit -hanke on päättynyt
Keurusselkä satamat ja reitit -hanke
toteutettiin 31.7.2018 – 14.10.2019.
Hankkeen tehtävänä oli selvittää ja luoda
kokonaiskuvaa Keurusselän alueen
satamista ja reiteistä. Hankkeessa laadittiin
suunnitelmia satamien ja reittien
kehittämisen osalta sekä muutamien
hankesuunnitelmaan valittujen kohteiden
kehittämisen osalta. Yhdistävänä tekijänä
laadituissa suunnitelmissa on luonnon
virkistyskäytön ja luontomatkailun
kehittämisen mahdollisuudet.

SASSI:n alueelle
rakennetaan hangaari
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus päätti elokuun
kokouksessaan käynnistää Mäntän lentopaikan
hangaarin rakentaminen -hankkeen. Hankkeessa
rakennetaan Mäntän lentopaikalle hangaari eli
lentokonehalli. Hankkeeseen haetaan maaseudun
kehittämis- ja investointitukea Pirkanmaan
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.
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Matkalla Suomen
Sydämessä matkailuverkosto jatkuu
jälleen
Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat sekä
Keuruu, Jämsä ja Orivesi ovat tehneet yhteistyötä
jo vuodesta 2013 yhteisen Sydän-verkoston
puitteissa. Kuntien matkailu- ja elinkeinotoimijoiden
sekä yrittäjien näkökulmasta markkinointiverkosto
on todettu resursseihin nähden tehokkaana
toimintamallina ja se on jatkumassa myös vuosina
2020-2021.
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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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