Lue selaimessa

Business Äänekosken
uutiskirje 9/2021

VÄRIKÄSTÄ SYYSKUUTA!
Kesä kääntyy pian syksyksi ja muutoksen tuulet puhaltavat Äänekosken kaupungilla.
Business Äänekoski brändiä vahvistetaan syksyn aikana ja uutta kaupunkistrategiaa
luodaan erilaisten kyselyiden avulla. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. ja sen kunniaksi
järjestetään yrittäjien aamukahvit, joiden ohjelmaan voit tutustua alla.
- Laura & Milla
kuva alla: Sini ja Pete

TERVETYULOA YRITTÄJÄN PÄIVÄN AAMUKAHVEILLE!
Yrittäjien päivän kahvitilaisuus järjestetään tiistaina 7.9. klo 9.00 ÄäneHubilla ja
Teamsissa. Aamukahvien teemana on yrittäjien hyvinvointi ja palautuminen.
Tilaisuudessa luennoi hyvinvointivalmentaja Essi Määttä. Tule juhlistamaan
yrittäjyyttä sekä nauttimaan mielenkiintoisesta luennosta!
ILMOITTAUDU
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MILLAINEN ON MIELESTÄSI
TULEVAISUUDEN ÄÄNEKOSKI?
Muistathan käydä vastaamassa
strategiakyselyyn 3.9. mennessä.
Vastaamalla pääset vaikuttamaan
tulevaan kaupunkistrategian
suunnitteluun!
VASTAA KYSELYYN

OSALLISTU KASVUN SILTA -OHJELMAAN!
Kasvun silta on yrittäjille suunnattu ohjelma, jossa he saavat sparrausta
liiketoimintansa kehittämiseen. Kasvun silta -valmennukset käynnistyvät syyskuussa
2021. Osallistu maksuttomaan Kasvun silta -valmennukseen ilmoittautumalla
osoitteeseen yritysneuvonta@aanekoski.fi.
LUE LISÄÄ
Kasvun silta -infotilaisuus pidetään 6.9. klo 13-15 Teamsissa ja ÄäneHubilla. Tule
kuulemaan ohjelmasta lisää!
OSALLISTU INFOTILAISUUTEEN

UUSYRITYSKESKUS-VERKOSTON WEBINAARIT
Alkavan yrittäjän taloushallinto -webinaari torstaina 9.9. klo 9-10.30
Syksyn toisessa Verkostowebinaarissa on paljon asiaa alkavan yrittäjän talouden
hallinnasta. Webinaarissa mukana PRH, Taloushallintoliitto, Visma sekä syyskuussa
yhteisöjäseneksi liittyvä Merit Software.
ILMOITTAUDU

Pienosuuskuntaforum -webinaari keskiviikkona 13.10. klo 9-12
Pellervon järjestämän verkkotilaisuuden aiheena mm. Osuuskunnan ja pankin suhde:
Miten pieni osuuskunta saa lainaa pankista?
LUE LISÄÄ & ILMOITTAUDU
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ÄÄNEKOSKEN KEHITYS OY UUSI PUU -HANKKEEN JÄSENEKSI
Uusi puu on yli 20 suomalaisen organisaation yhteisö, jonka tavoitteena on lisätä
päättäjien ja vaikuttajien ymmärrystä puupohjaisesta biotaloudesta. Uusi puu kertoo
konkreettisin esimerkein siitä, millaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo nyt tarjolla ja
millainen yhteiskunnallinen vaikutus niillä on. Uusi puu -hankkeen päärahoittaja on
Suomen Metsäsäätiö, joka rahoittaa metsäelinkeinon elinvoimaisuutta vahvistavaa
toimintaa.
"Uusi Puu -hankkeen jäsenyyden avulla me pystymme kertomaan ja näyttämään
yhteistyöverkostolle, asukkaille ja vaikuttajille konkreettisemmin mitä kaikkia
liiketoimintamahdollisuuksia on olemassa ja mitä meillä voi olla", kertoo Äänekosken
kaupungin elinvoimajohtaja ja Äänekosken Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari
Åkerlund.
"Hanke nostaa esille puupohjaisen biokiertotalouden hyötyjä niin kestävän
kehityksen, talouden ja työllisyyden, kuin hyvinvoinnin näkökulmasta. Ilolla
toivotamme tervetulleeksi Äänekosken kaupungin kehitysyhtiön mukaan
hankkeeseemme viemään viestiämme yritysten, sidosryhmien ja kuntalaisten
pariin", toteaa Uusi puu -hankkeen projektipäällikkö Virpi Korhonen
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