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ELINVOIMAISTA MARRASKUUTA
Elinkeinoelämän foorumi järjestetään jälleen joulukuussa. Ilmoittaudu mukaan ja
tule kuulemaan elinkeinoelämän terveiset yritysten edustajilta. Marraskuussa
keskitytään strategiatyöhön ja kaipaammekin teidän mielipiteitänne tätä varten.
Luethan alta myös muut ajankohtaiset uutiset yrittäjille.
-Milla & Laura
kuva alla: sinijapete

1/5

ELINKEINOELÄMÄN FOORUMI 2.12.
Tervetuloa Äänekosken kaupungintalolle, Hallintokatu 4, Äänekosken
elinkeinoelämän foorumiin 2.12.2021 klo 11.45 – 16.00.
Päivään on kutsuttu yritysten ja elinkeinoelämän sidosryhmien edustajia ja heidän
puheenvuoroissaan käsitellään Äänekosken tulevaisuutta tuoden samalla terveiset
kehittämis- ja toimintatarpeista kaupungin päättäjille ja yhteistyökumppaneille.
Terveisiä toivotuista linjauksista tuodaan samalla parhaillaan tekeillä olevaan
kaupunkistrategiatyöhön.
Tilaisuuden kohderyhminä ovat kuntapäättäjät, virkamiehet sekä Äänekoskella
toimivat yritykset.
Ilmoittautuminen osoitteeseen heidi.kolu@aanekoski.fi 29.11. mennessä.
LUE LISÄÄ

MUISTA VAIKUTTAA
Toivomme teidän käyttävän hieman
aikaanne vastaamalla yrityskyselyyn,
jota käytetään osana kaupungin
strategiatyötä. Voit osallistua myös
keskusteluun sosiaalisessa mediassa
käyttämällä #aanekoskiilmio tai
kirjoittamalla visiosi osoitteeseen
ilmio.aanekoski.fi.
VASTAA KYSELYYN

HANKI KYKYÄ TYÖELÄMÄÄN
Yrittäjä, etsitkö motivoitunutta
työntekijää esimerkiksi osa-aikatyöhön?
Tarvitsetko työntekijää joulusesonkiin?
Kykyä työelämään -hankkeella on tarjolla
eri aloille sopivia työntekijöitä. Olethan
yhteydessä hankkeeseen, niin katsotaan
löytyisikö meiltä ratkaisu
työntekijätarpeeseesi.
Terveisin, hankepäällikkö Leena VaroHonkonen ja hanketyöntekijä Maria
Riihijärvi.
OTA YHTEYTTÄ
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HYÖDYNNÄ OPPISOPIMUKSEN
MAHDOLLISUUDET
Mitä on oppisopimus? Etsitkö osaavaa
työntekijää töihin? Onko rekrytointi
vaikeaa? Oletko ajatellut, että yhtenä
hyvänä vaihtoehtona rekrytoinnissa olisi
käyttää oppisopimusta.
Me Eeva-Monica ja Maarit Opsopankki hankkeesta voimme olla avuksi, kun
etsit työntekijää.
Oppisopimuksella sinun on mahdollista
kouluttaa itsellesi osaava työntekijä
juuri sinun tarpeisiisi.
Oppisopimuskoulutukseen on mahdollista
saada myös rahallista tukea. Soita
meille, niin me voimme auttaa sinua
oppisopimusasioissa sekä motivoituneen
oppisopimustyöntekijän etsimisessä:
Maarit Polmio: 040 614 9954
Eeva-Monica Isoluoma: 040 621 5399

ILMASTOKUMPPANUUS
Muistathan käydä liittymässä Äänekosken ilmastokumppaniksi. Täytä lomakkeesta ne
ilmastokumppanuuden kriteerit, jotka sinun yritystoimintasi täyttää.
Ilmastokumppanuus-titteli vaatii vähintään neljä kriteeriä.
RYHDY ILMASTOKUMPPANIKSI
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TULEVIA TAPAHTUMIA
OSALLISTU KASVUN SILTA TYÖPAJOIHIN
Kasvun Silta työpajat tiistaina 23.11. klo 13-17
Yrityssparraaja Arto Vidgren järjestää ÄäneHubilla maksuttomat Kasvun Sillan
työpajat.
Tulevaisuustyöpaja klo 13-15 ja arvolupaus- ja brändityöpaja klo 15-17.
Ilmoittautuminen työpajoihin 19.11. mennessä osoitteeseen
yritysneuvonta@aanekoski.fi.

YRITYSKUMMIT ÄÄNEHUBILLA
Yrittäjä tule mukaan nauttimaan kanssamme aamukahvia ja kuulemaan
maksuttomista Yrityskummipalveluista, joista myös sinun yrityksesi voi hyötyä!
ÄäneHub 23.11. klo 9-10.
Paikalla Keski-Suomen Yrityskummien aluekummi Joni Borgström, Keski-Suomen
Yrittäjien palvelupäällikkö Anni Peltonen ja Äänekosken elinvoimayksikön
yritysneuvoja Esa Lehmonen.
Ilmoittaudu mukaan 19.11. mennessä.
ILMOITTAUDU!

PUUROJUHLA
Osallistu Äänekosken kaupungin ja seurakunnan perinteiseen puurojuhlaan tiistana
14.12 klo 8.00-10.00 Äänekosken kaupungintalon valtuustosalissa.

PÄIVITÄ YRITYKSESI TIEDOT
Elinvoimayksikössä on syksyllä aloittanut
toimistoapulainen Markus Avikainen.
Markus päivittää yritysrekisteriä ja on
yrityksiin yhteydessä lähiaikoina.
Seuraathan sähköpostiasi
päivityspyyntöjen osalta.
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Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000
Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste
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