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AURINKOISTA PÄÄSIÄISENAIKAA!
Kevään voi jo haistaa ilmassa ja pääsiäinen lähestyy. ÄäneHubille pääsee etätöihin
ja verkostoitumaan arkipäivisin klo. 8.00-16.00. Tervetuloa tutustumaan!
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KYKYÄ TYÖELÄMÄÄN!
Tarvitsisitko motivoitunutta työntekijää esimerkiksi osa-aikatyöhön. Tunnetko mihin
tukiin sinulla voisi olla mahdollisuus osatyökykyisen työntekijän työnantajana?
Kykyä työelämään on kolmivuotinen (1.9.2020 - 31.8.2023) Euroopan
sosiaalirahaston, Äänekosken kaupungin sekä Laukaan ja Konneveden kuntien
rahoittama hanke, jota hallinnoi Äänekoski. Hanke kehittää alueen osatyökykyisten
työllistämispolkuja keinoinaan yksilö- ja ryhmävalmennukset, koulutukset sekä
työnantajayhteistyö.
Meille on tärkeää kuulla suoraan yrityksiltä heidän ajatuksiaan, toiveitaan ja
kokemuksiaan osatyökykyisyydestä ja osatyökykyisten työllistämisestä. Olemme
laatineet tätä varten lyhyen kyselyn, johon toivomme yrittäjiltä runsaasti vastauksia.
VASTAA KYSELYYN!

UUSI BIOTALOUDEN RAHOITUSFOORUMI AVATTU
Hei yrittäjä tai yrittäjäksi aikova pohjoisessa Keski-Suomessa!
Haluaisitko saada ajankohtaista tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista liiketoiminnan
käynnistämiseksi tai kehittämiseksi? Kuntien elinkeinopalvelut auttavat sinua
rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja rahoitushakemusten täyttämisessä – ja nyt
myös rahoittajan edustajien kanssa yhteisellä nettifoorumilla, josta löytyy
ajankohtaista tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista. Foorumilta löytyy tietoa ja
linkkejä rahoituksiin, jotka ovat jatkuvasti haettavissa, mutta siellä on nostoja
myös niistä bio- ja kiertotalouteen liittyvistä rahoituksista, joissa on hakuaika vain
määräajan.
TUTUSTU FOORUMIIN TÄSTÄ
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TAPAHTUMAT JA WEBINAARIT
Tule kuulemaan lisää uusista digitalisaatioratkaisuista maksuttomaan webinaariin,
joka järjestetään 15.4. klo 10.00 – 11.00 Teamsissa.
Webinaarisarja on osa Keski-Suomen Liiton rahoittamaa Keskisuomalaisten pkyritysten koronavaikutusten hallinnan sparraus ja tukeminen -hanketta. Webinaarit
on suunnattu kaikille keskisuomalaisille mikro- ja pk-yrittäjille.
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

ÄäneHubin aamukahvit ovat tiistaisin klo 9.00 – 10.00. Löydät tapahtumakalenterin
ÄäneHubin Facebookista.
TUTUSTU ÄÄNEHUBIN FACEBOOKIIN

Nuku paremmin-webinaarissa saat tietoa miten voit itse vaikuttaa omaan uneesi ja
miten tehdä muutoksia omaan arkeesi niin, että uni olisi
palauttavampaa. Webinaarin asiantuntijana toimii Keski-Suomen Yrittäjien
hyvinvointiasiantuntija Essi Määttä.
ILMOITTAUDU

MATKAILUKALASTUSHANKE
Sisä-Suomen Kalatalousryhmän
matkailukalastushanke aloittaa
verkostoitumistilaisuudet KeskiSuomessa. Mukaan etsitään nyt
kalaoppaita, ohjelmapalveluyrittäjiä,
vesien lähellä toimivia matkailuyrittäjiä
tai muita asiasta kiinnostuneita
yrittäjiä. Aiheesta lisätietoa
antaa: janne.ruokolainen@paijanneleader.fi
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UUSI MATKAILU- JA
MARKKINOINTIASIANTUNTIJA
Elinvoimayksikössä aloitti maaliskuussa uusi
työntekijä Milla Hytönen matkailu- ja
markkinointiasiantuntijan roolissa.
Palasin noin vuosi sitten takaisin kotiseudulle
ja minulta löytyy pienyrittäjätaustaa. Odotan
innolla uusia yhteistyöprojekteja! Minut
tavoitat sähköpostitse:
milla.hytonen@aanekoski.fi tai numerosta
040-191 7542.

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