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Ystävyyskaupunkivieraat nauttivat lumesta ja kauniista luonnosta moottorikelkkasafarilla. 

PoKo ry:n FIN-GER-NET still going on! -hanke toi Mänttä-Vilppulaan Saksan Hunsrückin alueelta 

Simmern-kaupungin delegaation ystävyyskaupunkivierailuille 17.–20. helmikuuta. 



Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry on tehnyt vuodesta 2010 lähtien kansainvälistä yhteistyötä 

Reinin alueen sijaitsevien saksalaisten Leader-ryhmien LAG Hunsrück:in ja LAG Welterbe Oberes 

Mittelrheintal:in kanssa. 

 

Saksalaisvieraat tutustuivat Mänttä-Vilppulassa uuteen päiväkotiin Miinanhelmeen, 

energiatehokkaaseen jäähalliin sekä vierailtiin taidekaupungin museoissa. 

Pitkäjänteisesti tehty yhteistyö perustuu Leader-ryhmien vuonna 2010 solmittuun ja vuonna 2016 

päivitettyyn yhteistyösopimukseen. Alueiden yhteisillä hankkeilla on kyetty rakentamaan 

konkreettisia yhteyksiä yritysten, kehitysyhtiöiden, oppilaitosten, kylä- ja muiden 

maaseututoimijoiden sekä harrasteryhmien välille.  

–Jo rakennetulle pohjalle ja syntyneille yhteyksille on luonteva lähteä perustamaan ja rakentamaan 

ystävyyskaupunkisuhdetta. Kaupungit sopivat erittäin hyvin yhteen ja heillä on paljon annettavaa 

toisilleen, kertoo hankkeen koordinaattori, Silvia Ufer.  

–Simmern-kaupunki ja Mänttä-Vilppula ovat samankaltaisia kulttuurin saralla, sillä musiikki ja 

taide ovat suuressa roolissa. Kummassakin kaupungissa haasteita luovat työvoimapula ja nuorten 

poismuutto maaseudulta. On todella hienoa, jos yhteistyötä lähdettäisiin näin virallisella tavalla 

viemään seuraavalle tasolle.  

Ideoita ja yhteistyötä 

Simmernin kaupunginjohtaja Dr. Andreas Nikolay oli kiitollinen lämpimästä vastaanotosta, hänen 

mukaan ohjelma ja keskustelut ovat olleet inspiroivia. Uusia ideoita alueiden kehittämiseen on jo 

nyt syntynyt ja yhteistyöaiheita on löytynyt useita. 



Vierailun aikana tutustuttiin uuteen päiväkotiin ja energiatehokkaaseen jäähalliin sekä vierailtiin 

taidekaupungin museoissa. Vieraat nauttivat lumesta ja kauniista luonnosta moottorikelkkasafarilla. 

 

Kaupunginjohtaja Dr. Andreas Nikolay lisäksi delegaatiossa olivat kaupunginvaltuutettu ja CDU:n 

varaedustaja Eberhard Noll, kaupunginvaltuutettu ja SPD:n edustaja Astrid Bach, 

kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja ja die Grünen edustaja Irene Theiß, kaupunginvaltuutettu 

ja FDP:n edustaja Hans-Eckhard Gallo, toiminnanjohtaja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal 

Laura Bier ja Achim Kistner, toiminnanjohtaja LAG Hunsrück. Kuvassa myös Mänttä-Vilppulan 

kapupungin väkeä. 

Johanna Veijanen 

Dr. Nikolay odottaa innolla tulevaa yhteistyötä ja keskustelujen jatkoa. Hän esitti virallisen 

vastavierailukutsun Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajalle Markus Auviselle.  

Kaupunginjohtaja Dr. Andreas Nikolay lisäksi delegaatiossa olivat Simmernin kaupunginvaltuuston 

jäseniä, politiikan edustajia sekä Leader-ryhmien toiminnanjohtajia. 

Katso tästä vierailusta tehty video. 

 

https://www.facebook.com/leaderpoko/videos/2187108317994868/

