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Avaa selaimessa tästä.

Terveiset kehitysyhtiöstä!
Kehitysyhtiön keväässä on riittänyt vauhtia. Siihen on sisältynyt runsaasti myös kansainvälisyyttä.
Yhteistyötä on tehty muun muassa Saksan suuntaan, josta löytyy myös Mänttä-Vilppulan kaupungin
uusin ystävyyskaupunki Simmern. Ystävyyskuntasopimus oli luonteva jatkumo jo vuosia jatkuneelle
hyvälle yhteistyölle ja valmiille verkostoille. Ystävyyskuntasopimuksen tarkoituksena on luoda ennen
kakkea pitkäaikainen ystävyyskuntasuhde ja tämän myötä edistää yhteiskunnallisen, taloudellisen ja
kulttuurielämän vaihtoa kuntalaisten etujen mukaisesti. Tämän yhteistyön hedelmänä on syntynyt myös
Töissä Taidekaupungissa -kirja, jota on työstetty yhteistyössä mänttävilppulalaisten yritysten kanssa.
Kirja on lähtenyt juuri jakoon Mänttä-Vilppulan yläkouluissa, lukiossa sekä Mäntän seudun
koulutuskeskuksessa.
Kehitysyhtiöstä on osallistuttu myös moniin messu- ja myyntitapahtumiin. Näissä tapahtumissa on
edustettu niin Taidekaupunki Mänttä-Vilppulaa kuin laajempaa Sydän-aluetta. Lisäksi kehitysyhtiön ja
kaupungin edustus esiintyi Euroopan suurimmassa yleisilmailutapahtumassa Aero-messuilla
esittelemässä Sassiin suunnitteilla olevaa Suomen ensimmäistä Airpark-aluetta.
Hyvää ja aurinkoista kesää toivotellen,
MW-Kehityksen väki
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Töissä Taidekaupungissa!
MW-Kehitys on toteuttanut kirjan, joka vie
lukijansa kierrokselle mänttävilppulalaisiin
yrityksiin niissä työskentelevien ihmisten
opastuksella. Ensimmäinen Töissä
Taidekaupungissa -kirja on 15 työnantajan
yhteisesiintyminen paikallisen työssäkäynnin
puolesta. Kaupungin kehittämisyhtiön tuottama
kirja on uusi ja luova askel kohti tutumpia oman
kaupungin työmarkkinoita. Kirjan toimituksesta,
ulkoasusta ja taitosta on vastannut MWKehityksessä projektiassistenttina työskentelevä
Jenni Toivola. Kirja on toteutettu yhteistyössä
siinä mukana olevien yritysten kanssa.

Lue lisää

Sassi esillä Aero-messuilla
Saksan Friedrichshafenissa
Mäntän Sassiin suunnitteilla oleva Suomen
ensimmäinen Airpark-alue oli näyttävästi esillä
Euroopan suurimmilla yleisilmailumessuilla Saksan
Friedrichshafenissa. Samalla Aero-messujen
osastolla edustivat myös Nummelan lentokeskus,
Lahti-Vesivehmaan lentokenttä sekä
amfibiokoneita valmistava Atol Avion Oy.
Toimitusjohtaja Otto Huttusen mukaan
markkinoinnissa on nyt keskitytty erityisesti
Eurooppaan ja siellä saksankieliseen alueeseen.
- Puhumme erittäin merkittävästä markkinaalueesta. Kun laskemme Saksan, Itävallan ja
Sveitsin väkimäärän, siellä asuu noin 100
miljoonaa ihmistä, toteaa Huttunen.

Lue lisää
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Yleissuunnitelma Vilppulan
keskustaan
Vilppulan keskustan yleissuunnitelman
valmistelutyö on alkamassa. Suunnitelman
tärkeimpänä tavoitteena on Vilppulan keskustaalueen kehittäminen ja vireyttäminen.
Suunnitelman tarkoituksena on kehittää erityisesti
keskusta-alueen liikenteellisiä ratkaisuja, Vilppulan
rautatie-aseman seutua sekä entisen Valintatalon
korttelin elinvoimaa ja maankäyttöä.
Suunnittelutyöstä vastaa Ramboll Tampere

Vilppulan keskustan
yleissuunnitelma |
yleisötilaisuus ma 27.5.
Vilppulan keskustan yleissuunnitelmaan liittyen
järjestetään yleisötilaisuus maanantaina 27.5.
kahvila Hilmassa & Onnissa (Keskuskatu 11,
Vilppula) klo 17.00-19.00. Vilppulan keskustan
yleissuunnitelmalla etsitään ratkaisuja Vilppulan
keskustan elinvoiman ja liikenneympäristön
kehittämiseen. Tervetuloa!

Lue lisää

Ystävyyskaupunkisopimus
allekirjoitettiin Simmernissä
MW-Kehitys Oy:n ja Mänttä-Vilppulan kaupungin
delegaatio vieraili Saksan Simmernissä 5.-8.
toukokuuta. Vierailun aikana Mänttä-Vilppulan
kaupunginjohtaja Markus Auvinen ja saksalaisen
Simmernin kaupunginjohtaja dr. Andreas Nikolay
allekirjoittivat ystävyyskaupunkisopimuksen.
Sopimuksesta oli käyty alustavia neuvotteluja jo
helmikuussa, jolloin Simmernistä kävi vastaavasti
pieni vierasjoukko Mänttä-Vilppulan kaupungin
vieraana.

Lue lisää
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Satamat ja reitit -hankkeen
kuulumisia
Mänttä-Vilppulassa ja Keuruulla on menossa
Keurusselän Satamat ja reitit -hanke. Hankkeen
toteuttaminen on aloitettu heinäkuussa 2018 ja
toteutusaikaa on tämän vuoden loppuun asti.
Hankkeen kuumiin kysymyksiin etsitään edelleen
ratkaisuja. Mietinnässä on muun muassa kuka
vastaa paikallisesti luonnon virkistyskäytön
kokonaisuudesta ja ylläpidon sekä tiedotuksen
koordinoinnista. Yhtälailla pohdinnassa on,
millaisia luontoreittejä ja -palveluita Keurusselän
alueella halutaan tarjota.

Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen
kehittämisseminaari
Mäntän seudun koulutuskeskus järjestää Mäntän
seudun teknologiateollisuuden alan yritysten ja
SASKY koulutuskuntayhtymän yhteisen
ammatillisen koulutuksen kehittämisseminaarin ke
19.6. klo 16 Mäntän Klubilla (os. Tehtaankatu 33).
Ilmoittautumiset 12.6. mennessä sähköpostilla:
mskk@sasky.fi

Lue lisää
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Sydänmatkailulle uusi
verkkosivu

Koululaisille satamien
suunnittelukilpailu

MW-Kehitys Oy:n hallinnoiman Matkalla Suomen
Sydämessä -matkailuverkoston ylläpitämä
Travelling in the Heart of Finland -internetsivusto
on uudistunut. Tietojen pohjana on käytetty
Matkalla Suomen sydämessä esitteen tietoja,
mutta uudella sivustolla yritystiedot löytyvät
entistä selkeämmin. Uutena on tullut myös alueen
tapahtumakalenteri.

Keurusselän Satamat ja reitit -hanke järjesti
satamien suunnittelukilpailun koululaisille.
Mäntän Myllyrannan sataman suunnittelukilpailuun
osallistui kaikkiaan 21 työtä yläkoululaisten ja
lukiolaisten sarjassa. Vastaavanlainen kilpailu
järjestettiin myös Ahtolan satamassa Keuruulla.
Nuoret olivat ideoineet satama-alueille erilaisia
toimintoja ja palveluita. Suunnitelmia oli visualisoitu
huolellisin piirroksin

- Sivusto on nyt nykyaikainen ja visuaalisesti
oikein hieno. Myös sisältöjen jakaminen
sosiaalisessa mediassa on helppoa uusien
somepainikkeiden myötä, iloitsee projektipäällikkö
Anni Inkiläinen.
Travelling in the Heart of Finland -sivusto löytyy
osoitteesta http://www.visitheartfinland.fi/

Myllyrananna sataman suunnittelukilpailussa
tasaisesta joukosta kilpailun voittajaksi nousi Milja
Mäkinen Mäntän lukiosta ja toisena palkittiin Stella
Vahala ja Joanna Leiman Koskelan koulun 7.
luokalta. Onnea voittajille ja kiitos kaikille kilpailuun
osallistuneille hienoista kilpailutöistä!

Lue lisää
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Mukana messu- ja
myyntitapahtumissa!
Matkalla Suomen sydämessä
projektipäällikkö Anni Inkiläisen kevät
on ollut positiivisella tavalla kiireinen.
Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan
ohella hän on edustanut koko Sydänaluetta, eli myös Juupajokea,
Jämsää, Keuruuta, Orivettä,
Ruovettä ja Virtoja, useammassa
kevään kansainvälisessä messu- ja
myyntitapatumassa.

Lue lisää
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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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