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JOULUINEN TERVEHDYS!
Joulukuun kiireet ovat kovimmillaan ja hetken päästä rauhoitutaan joulun viettoon.
Kustannustuen 5.kierros alkaa jouluviikolla ja jatkuu helmikuulle. ÄäneHubin
toiminta rauhoittuu joulun välipäivien ajaksi.
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!
-Milla & Laura / Elinvoimayksikön porukka
kuva alla: Sinijapete

KUSTANNUSTUKI
Kustannustuen viides hakukierros alkaa
21.12.2021 klo 9:00. Tukea haetaan
Valtiokonttorin sähköisestä
asiointipalvelusta. Linkki
asiointipalveluun sekä ohjeet tuen
hakemiseen päivittyvät Valtiokonttorin
sivulle hakuajan lähestyessä.
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KATSO ELINKEINOELÄMÄN FOORUMIN STREAM-TALLENNE
Äänekoskella järjestettiin 2.12. ensimmäinen kaupunkistrategian valmisteluun
liittyvä elinkeinoelämän foorumi. Tilaisuudessa kuultiin monipuolisesti
elinkeinoelämän terveisiä Äänekosken tulevaisuuden kehittämiseksi ja
rakentamiseksi entistä yritysystävällisemmäksi kaupungiksi. Haluamme kiittää
kaikkia päivään osallistuneita esiintyjiä ja katsojia. Toivottavasti tapaamme näissä
merkeissä myös uudestaan!
KATSO VIDEO
LUE LISÄÄ TAPAHTUMASTA

UUDISTUNUT UUSI PUUNÄYTTELY
Uusi Puu-näyttely on nyt esillä
Äänekosken kaupungintalon aulassa.
Näyttelyssä pääset tutustumaan mihin
puu pystyy. Esillä on paikallisiakin
innovaatiota ja näyttely tarjoaa
kävijöilleen oivalluksia tulevaisuuden
mahdollisuuksista.

Näyttely on auki kaupungintalon
aukioloaikojen mukaisesti 23.12.2021
asti. Tervetuloa tutustumaan!

ÄÄNEHUBIN JOULUTAUKO
ÄäneHub jää joulutauolle 24.12.20213.1.2022 väliseksi ajaksi. ÄäneHub
kiittää käyttäjiä kuluneesta vuodesta ja
toivottaa nykyiset ja uudet käyttäjät
tervetulleiksi taas ensi vuonna!
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KYSELY YRITYSTEN ILMASTOTEOISTA KESKI-SUOMESSA
YmpyräKS-verkosto, Viitasaaren kaupungin ilmastohanke, Witas ja POLKU 2.0 -hanke
tekevät kartoitusta keskisuomalaisten yritysten ilmastotyön nykytilanteesta ja
toiveista, miten yrityksiä voisi parhaiten auttaa. Vastauksia toivotaan kaikista
yrityksistä, riippumatta siitä, onko ilmastotyötä tehty aiemmin. Vastaathan kyselyyn
17.1.2022 klo 16.00 mennessä.
VASTAA KYSELYYN

TULEVIA TAPAHTUMIA
UUSYRITYSKESKUKSEN INFOT
Alkuvuoden valtakunnalliset yrittäjyysinfot ilmoittautumislinkkeineen löytyvät nyt
Uusyrityksen sivuilta.
Yrittäjyysinfoista saat ohjausta idean kehittämiseen ja testaamiseen sekä alustavan
liiketoimintasuunnitelman työstämisessä huomioitaviin asioihin. Saat myös
käytännön tietoa sivutoimisesta yrittäjyydestä ja kevytyrittäjyydestä. Infot
järjestetään Teamsin välityksellä. Niitä ei tallenneta, mutta saat tiivistelmän infon
sisällöstä sekä käsitellyt tietolähteet jälkikäteen sähköpostitse.

PERINTEINEN PUUROJUHLA
Perinteinen puurojuhla järjestetään tiistaina 14.12.2021 klo.8.00 Äänekosken
kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuudessa noudatetaan vallitsevia koronasuosituksia
turvavälien, käsihygienian ja maskien osalta. Paikalle otetaan max. 50 henkilöä.
Puurojuhla järjestetään yhteistyössä Äänekosken Yrittäjien ja Äänekosken
seurakunnan kanssa.

Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000
Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste

3/3

