
 

Hei Utajärven kunnan tai kunnan lähialueella toimiva yrittäjä, 
yrittäjän yhteistyökumppani tai yrittäjyydestä kiinnostunut! 

 
 

Utajärven Yrityspuistolla on teille asiaa! 

1. Verkkosivut ja Facebook 

2. Uutiskirje ja sähköpostilista 

3. Yrittäjäilta 4.5.2021 

 

1. Verkkosivut ja Facebook 

Utajärven Yrityspuisto lisää viestinnän osuuttaan tiedottamalla ajankohtaisista asioista ja Yrityspuiston 

palveluista juuri perustetuilla verkkosivuilla. Käypä tutustumassa: www.utajarvenyrityspuisto.fi 

Jos haluat, kerro palautteesi verkkosivuista, onko siellä esim. jotain lisättävää tai korjattavaa. Palautteen 

voit lähettää: 

yrityspuisto@utajarvi.fi 

tai suoraan viestinnästä vastaavalle: sirkku.kianto@utajarvi.fi 

Ajankohtaisista asioista vinkataan ja kerrotaan edelleen myös Yrityspuiston Facebook -sivuilla, jossa on 

mahdollisuus myös kommentoida.  

 

2. Uutiskirje ja sähköpostilista 

Aloitamme uutiskirjeen tuottamisen. Uutiskirje koostuu ajankohtaisista Yrityspuiston ja kunnan 

elinkeinoelämään liittyvistä asioista sekä valtakunnallisista ja tarvittaessa globaaleista uutisista ja 

ilmiöistä. Uutiskirje ilmestyy muutaman kerran vuodessa.  

Yrityspuistolla on tuon tuosta kysyttävää tai kerrottavaa yrittäjien suuntaan. On tapahtumiin kutsumista 

ja Teams-linkkien lähettämistä. Esim. verkkotapahtumiin (seminaarit, infot, koulutukset), joihin ei tarvita 

ennakkoilmoittautumista, voi helposti tulla mukaan, kun on saanut linkin suoraan sähköpostiinsa.   

HOX!  

Sinä, joka olet saanut tämän tiedotteen suoraan sähköpostiisi, ilmoittaisitteko meille:  

- mikäli et halua Uutiskirjettä suoraan sähköpostiin 

- mikäli et halua enää saada mitään tiedotteita Yrityspuistolta 

Sinä, joka haluat jatkossa tiedotteet, kutsut ja Uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi, ilmoittaisitko meille 

yhteystietosi, niin pääset postituslistalle.  

Ilmoitus molempiin: yrityspuisto@utajarvi.fi 
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3. YRITTÄJÄILTA 

Yrittäjä, tule mukaan Yrittäjäiltaan! Saatat löytää yrittäjyydelle aivan uusia ideoita ja 

mahdollisuuksia 

Utajärven Yrityspuisto järjestää 4.5. klo 17.00 Yrittäjäillan. Tilaisuus pidetään verkossa Teams-

sovelluksen kautta.  

Tilaisuudessa esitellään kunnan ja Yrityspuiston suunnitelmia, jotka toteutuessaan voivat tarjota 

yrittäjille monenlaisia mahdollisuuksia ja työtilaisuuksia.  

Esimerkiksi Rokuan aluetta tarkastellaan nyt hyvin mielenkiintoisesta näkökulmasta. Rokuan matkailua 

ja alueen asukkaita palvelevia virkistykseen ja hyvinvointiin liittyviä ideoita ja hankkeita on kehitteillä. 

Teollisuusalueella puolestaan tullaan toteuttamaan Hinku-kunnalle asetettuja tavoitteita, 

suunnitellaan teollisuusalueen laajenemista, risteysaluetta, kaavoitusta, radan alitusta, uusiutuvaan 

energiaan, tuulivoimaan, vetytankkausasemaan, kiertotalouteen ym. liittyviä isoja projekteja.  

Suunnittelemme ja pyrimme toteuttamaan elinkeinoelämää ja kunnan elinvoimaa tukevia 

toimenpiteitä. Näillä halutaan luoda yrityksille uusia mahdollisuuksia samalla kuntaa kehittäen.  

Tule mukaan tilaisuuteen. Jos tarvitset apua Teams-kokoukseen liittymiseen, ole yhteyksissä: 

sirkku.kianto@utajarvi.fi, p. 040 559 5696 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.  

ILMOITTAUDU: 

Mukaan pääset lähettämällä sähköpostiin yrityspuisto@utajarvi.fi ilmoituksen, että haluat osallistua. 

Saat vastauspostissa linkin, jolla pääset mukaan.  

TERVETULOA! 

********************************************************************************** 

Utajärven Yrityspuisto on yrittäjän ja elinkeinojen asialla. Olkaa rohkeasti yhteyksissä: 

- Postiosoite: Utajärven Yrityspuisto Oy, PL 18, 91601 Utajärvi 

- Käyntiosoite: Roomari, Vanhatie 29, 91600 Utajärvi 

- yrityspuisto@utajarvi.fi 

- vuokko.paso@utajarvi.fi, p. 040 632 8805, vuokko.paso@utajarvi.fi 

- sirkku.kianto@utajarvi.fi, p. 040 559 5696, sirkku.kianto@utajarvi.fi 
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