
 
 
Ajankohtaisia asioita Hyvinkään elinkeinotoiminnasta.
 
Yritystreffit 25.10. Hyvinkään kaupungintalolla 
 
YritysVoimala Oy järjestää jo perinteiset YritysTreffit torstaina 25.10.! YritysTreffit on maksuton 
verkostoitumistilaisuus, jossa voit markkinoida omaa yritystäsi ja osaamistasi sekä tutustua 
mahdollisiin uusiin yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin etukäteen aikataulutetuissa 
tapaamisissa.  
 
Lue lisää ja ilmoittaudu: http://yritysvoimala.fi/ennakkotietoa-tule-mukaan-yritystreffeille-to-25-10  

 
 
3D-kaupunkimalli keskustan yhteiskehittämiseen 
 
Hyvinkää on yhdessä teknologiatoimittajiensa kanssa tuottanut ainutlaatuisen, internetin kautta 
toimivan, vuorovaikutteisen 3D-kaupunkimallin, jonka kautta sekä kaupungin organisaatio, 
kaupungin alueella toimivat yritykset, että kaupunkilaiset voivat julkaista kolmiulotteisia 
suunnitelmia ja ideoita Hyvinkään keskustan kehittämiseksi sekä keskustella niistä. 
 
3D-palvelu löytyy täältä (Chrome-selainta suositellaan): 
https://hyvinkaa3d.appspot.com  
Ja 3D-palveluun liitetty Facebook-sivusto täältä: 
https://www.facebook.com/HyvinkaanKeskustanKehittaminen 
 

 
Kansallinen tulorekisteri tulee 2019 – mikä muuttuu? 
 
Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön keskitetty tulorekisteri. Tulorekisteri on kansallinen 
rekisteri, johon työnantajat ilmoittavat työntekijöiden ansiotulot. Rekisterin tietoja hyödyntävät  
mm. Verohallinto, Kela ja eläkeyhtiöt. Tulorekisteri muuttaa yritysten palkkoihin ja 
matkalaskuihin liittyviä ilmoituskäytäntöjä merkittävästi. Lisäksi samaan aikaan myös yritysten 
tunnistautumispalveluissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. YritysVoimalan järjestämä tilaisuus 
on to 8.11. klo 8.00 – 10.30 Villatehtaalla kokoustila Nosturissa. 
 
Lue lisää ja ilmoittaudu! 
 
 
 



 

Hyvinkää ja muut KUUMA-kunnat messuilla Saksassa 
 
KUUMA-kunnat ovat luoneet yhteistyössä erityisesti kansainväliseen yhteismarkkinointiin 
suunnatun markkinointinimen (Helsinki Ring of Industry), markkinointi-ilmeen ja –materiaalia. 
Ensimmäinen konkreettinen Helsinki Ring of Industry -toimenpide oli messuosallistuminen 
EXPO REAL 2018 messuilla Münchenissä 8.-10.10. Katso alla olevasta linkistä lisätietoa. 
Tiedotteesta löytyy linkki Helsinki Ring on Industryn kotisivuille. Kannattaa katsoa myös parin 
minuutin englanninkielinen markkinointivideo, siitä selviää muun muassa se miksi tylsä/boring 
on oikein hyvä asia… 
 
Lisätietoa täältä: www.hyvinkaa.fi/messut 
 

Luontomatkailun asiantuntija luotsaa terveysmetsähanketta 

Terveysmetsähankkeen projektijohtajana toimii luontomatkailun asiantuntija Antti Tähkäpää. 
Tällä hetkellä hankkeessa on meneillään terveysmetsätutkimus. Hankkeen tuloksena halutaan 
kertoa metsän hyvää tuovista vaikutuksista tutkitun tiedon avulla sekä käyttää tietoa luodessa 
palveluja kehitettävään terveysmetsään. Mukana hankkeessa on useita kaupungin tahoja sekä 
Jyväskylän yliopisto. 

Lue lisää terveysmetsätutkimuksesta täältä: www.hyvinkaa.fi/terveysmetsa 

 
Elinkeinoasioissa ota yhteyttä: 
 
liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen                         elinkeinopäällikkö Jyrki Käki 
p. 050 592 2768                                                            p. 040 330 6014 
 
Tontit                                                                            Kaavoitus 
kaupungingeodeetti Marko Kankare                             kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen 
p. 040 515 2949                                                            p. 040 155 4221 

Matkailu 
matkailusihteeri Tarja Haukkasalo  luontomatkailun asiantuntija 
p. 040 687 2110                                                           Antti Tähkäpää p. 040 661 2189 
 

Kaupungin yritystontit löytyvät tästä: www.hyvinkaa.fi/yritystontit 
 
Vapaata toimitilaa löytyy: http://toimitilat.yritysvoimala.fi/ 
 
Mikäli et halua jatkossa tätä uutiskirjettä sähköpostiisi niin lähetä tieto osoitteeseen: 
www.hyvinkaa.fi/yrityskirje 

 


