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SARI ÅKERLUND ON PALANNUT TAKAISIN
ELINVOIMAJOHTAJAKSI
Hei! Olen palannut takaisin elinvoimajohtajan pestiin vuoden alusta. Pari
vuotta hurahti äkkiä hankehommissa biokiertotalouteen pohjautuvan
yritysverkoston ja -alustan rakentamisessa sekä edistämisessä.
Aikamoinen digiloikkakin tuli tehtyä tapahtuman järjestämisiin
liittyen. Liityimme vuoden lopussa myös Kemin Digipoliksen vetämään
ekoteollisuuspuistoverkostoon. Kirjoitan näistä asioista tarkemmin seuraavan
uutiskirjeen yhteydessä.
Seuraava uutiskirje ilmestyy jo parin viikon päästä, mutta jatkossa Business
Äänekoski uutiset ilmestyy kuukauden välein.

Hyvää talven jatkoa kaikille!
Yhteistyöterveisin Sari
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YRITTÄJÄKYSELY YHTEISTYÖSTÄ, KORONAN
VAIKUTUKSISTA JA KOULUTUKSISTA
Pyydämme palautetta elinvoimayksikön toiminnasta viime vuodelta sekä
odotamme toiveita ja kommentteja tulevan yhteistyön rakentamisen tueksi.
Samalla kysymme teiltä koulutustarpeistanne. Vastaa 25.2.klo 9 mennessä.
VASTAA KYSELYYN

KORONATILANNE
Korona on kovin eri tavoin vaikuttanut yritysten toimintaan. Joillekin se on ollut
mahdollisuus kasvattaa toimintaa, monelta se on varmasti vaatinut
kehittämistyötä sekä uusia linjauksia ja toisille se on tuonut ahdinkoa.
Pitkäjänteisyyttä ja muuntautumiskykyä on nyt kysytty. Koronan
vaikutuspiirissä valitettavasti joudumme jatkamaan ja miettimään uusia
ratkaisuja. Olemme koonneet kirjeeseen infopaketin.
MAKSUTON YRITYSTEN TALOUSAPU PUHELIN

1.2.2021 POISTUI KONKURSSILAINSÄÄDÄNTÖÖN TEHTY POIKKEUS KORONAEPIDEMIAN TAKIA. KATSO ALTA YLEISTÄ TIETOA, MITÄ KONKURSSI TARKOITTAA.
LUE LISÄÄ

KUSTANNUSTUKI 2 ON HAETTAVISSA 26.2.2021 SAAKKA
VALTIONKONTTORISTA
LUE LISÄÄ
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KASVU OPEN- KESKI-SUOMEN KASVUN POLKU JA
ÄÄNEKOSKEN KASVUN SILTA-VALMENNUS
Äänekosken kaupunki tarjoaa maksuttoman Kasvun Silta - valmennuksen
yrityksille helmi-maaliskuussa. Ilmoittaudu mukaan 17.2. mennessä: Sanna Kiurulle
sanna.kiuru@aanekoski.fi
Kasvu Openin Keski-Suomen Kasvupolku avautuu ja olemme siinä mukana.
Tämä on hieno mahdollisuus lähteä kehittämään omaa yritystä eri
asiantuntijoiden maksuttoman sparrausten avulla. Suosittelen ehdottomasti
lähtemään mukaan.
ILMOITTAUDU MUKAAN KASVUN POLKUUN

Tapahtuma starttaa webinaarilla 18.2.2021 - Kasvua koronasta huolimatta. Linkki
webinaariin kasvuopen.fi/kasvua-koronasta-huolimattaverkkotapahtuma

ÄÄNEKOSKI 110 VUOTTA
Äänekoski viettää tänä vuonna 110 vuotis juhliaan! Kutsumme yrityksiä
mukaan ideoimaan juhlavuoteen
erilaisia kampanjoita, tapahtumia tai
mitä ikinä mieleen tuleekaan.
Annetaan tälle vuodelle 110% ja
tehdään siitä yhdessä positiivisesti
mieleenpainuva!
KERRO KAMPANJAIDEASI
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UUSI TYÖNTEKIJÄ
ELINVOIMAYKSIKÖSSÄ
Elinvoimayksikössä on tapahtunut
henkilöstömuutoksia. Matkailun
muutostarpeet ja digitaalinen
saavutettavuus -hankkeessa aloittaa
helmikuun alussa projektiasiantuntijana
Laura Kortelainen.
Odotan innolla projektin parissa
työskentelyä ja sen myötä
innovatiivisten matkailuideoiden
viemistä eteenpäin. Minut tavoitat
sähköpostitse osoitteesta:

laura.kortelainen@aanekoski.fi
040 559 9654

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ
SAANALLE
Hei ja lämmin kiitos yhteistyöstä.
Työni Äänekosken kaupungin
matkailu ja markkinointiasiantuntijana
päättyi 29.1. Aloitin työt Hailuodon
kunnan matkailukoordinaattorina
1.2.2021 alkaen.
Elinvoimayksikkö
toivottaa Saanalle tippa silmässä
rakkaiden rutistusten kera hyvää
jatkoa pohjoiseen.
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Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000
Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste
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