4.8.2020 Elinkeinopalveluitten uutiskirje
1. Yrityskyselyn tulosten julkaisu 20.8.2020 yritystilaisuudessa klo 17.45
2. Janne Jalonen aloitti työllisyyspäällikkönä
3. Liikuntapalvelut yrittäjän ja työntekijöiden hyvinvointia tukemassa
4. Yrittäjän päivän iltajuhla Vihdissä 3.9. klo 18.00
5. Yksinyrittäjien tukea mahdollisuus hakea syyskuun loppuun
6. Kustannustuen haku päättyy 31.8.2020, katso video-ohje

1. Torstaina 20.8. pidämme kunnantalolla yritystilaisuuden. Tervetuloa verkostoitumaan ja
kuulemaan millaisia vastauksia saimme yrityskyselyymme. Samalla keskustelemme myös tulevan
elinkeinostrategian laatimisesta ja haluamme kuulla, mitkä teidän mielestä on tärkeimmät asiat,
joilla kunnassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan.
Tilaisuus alkaa klo 17.30 kunnantalon ruokalassa, jossa on tarjolla pieni suolapala ja kahvi/tee. Sen
jälkeen jatkamme viereisessä koulutustilassa seuraavasti
18.00 Tilaisuuden avaus, elinvoimajohtaja Petra Ståhl
18.10 Elinkeinopäällikkö Jorma Rannan esittäytyminen
18.15 Työllisyyspäällikkö Janne Jalosen esittäytyminen
18.15 Kyselytulosten esittely, Jorma Ranta
Keskustelua, jonka kuluessa yrittäjät voivat esittäytyä ja kertoa omia kommenttejaan ja
näkemyksiään elinkeinojen kehittämisestä Vihdissä.
Tilaisuus päättyy noin klo 20.30
Ilmoittaudu tästä linkistä viimeistään 14.8.: https://webropol.com/s/yritystilaisuus20200820
2. Janne Jalonen aloitti Vihdin kunnan työllisyyspäällikkönä toukokuussa. Aiemmin hän on toiminut
Vihdin Kierrätyskeskuksen toiminnanjohtajana 2015-2019. Työllisyyspäällikkönä Janne koordinoi
kunnan työllistämistoimia ja tukee samalla kunnan elinkeinopalveluja työllistämiseen liittyvissä
asioissa. Pyrimmekin tiiviiseen yhteistyöhön ja olemaan yhdessä paikallisten yritysten tukena
työvoiman saannissa, piilotyöpaikkojen täyttämisessä sekä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
rekrytoinneissa.
Jannen pitkää kokemusta työllistämisen parissa kannattaa hyödyntää. Olkaa häneen yhteydessä,
jos yrityksellänne on tarvetta rekrytoida työntekijöitä ja haluaisitte tukea kunnan työllisyyden
hoitoa. 044-0421287, janne.jalonen(a)vihti.fi

3. Vihdin kunnan liikuntapalvelun LÄHDE LIIKKUMAAN 2020-2021 kausiesite on taas julkaistu. Se
sisältää monenlaisia liikunnallisia vinkkejä oman ja työntekijöiden työhyvinvoinnin ja jaksamisen
ylläpitämiseksi. Voit myös tilata liikuntapalveluilta omaan työyhteisöösi ohjatun liikunnallisen

tyhypäivän, joka räätälöidään yksilöllisesti tai viettää lapsesi synttärit Vihdin uimahallilla.
Kausiesitteen löydät alla olevasta linkistä tai voit hakea esitteen jaettavaksi työyhteisössäsi mm.
Vihdin kirjastoista ja Liikkujan apteekista Vihdin kirkonkylältä. https://www.vihti.fi/kulttuuri-javapaa-aika/liikunta/esitteet/ Terveisin Raija Ranta-Porkka, liikuntatoimenjohtaja.
4. Yrittäjän viikon iltajuhla Vihdissä
Torstaina 3.9.2020
Paikka: Ilm. myöhemmin
17.45 Saapuminen tilaisuuteen
18.00 Elinkeinopäällikön tervehdyssanat, Jorma Ranta, Vihdin kunta
18.10 Vihdin kunnan puheenvuoro
18.20 Illan juhlapuhe "Suomen lähitulevaisuuden näkymät", kansliapäällikkö Martti Hetemäki,
Valtiovarainministeriö
19.00 Keskustelua aiheesta Millaisin keinoin ja tavoittein kunnan ja yritysten yhteiseen
menestykseen
Ruokailu
Noin klo 20.30 Tilaisuuden päätössanat, Puheenjohtaja Leevi Pursiainen, Vihdin yrittäjät ry.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään 28.8.2020
https://webropol.com/s/iltajuhla20200903:
5. Muistutus 1. Yksinyrittäjien tukea voi hakea syyskuun loppuun saakka. Jos sinulla ei palkattua
henkilökuntaa, toimit yksin ja koronan vaikutukset ovat osuneet yritykseesi viiveellä, niin jätä
hakemus. Liikevaihdon laskun tulee olla 30 % normaalitilanteeseen verrattuna. Lisätietoa ja
hakemuslomake löytyvät https://www.vihti.fi/yritykset/yksinyrittajatuki/ linkistä.
6. Muistutus 2. Yleisen kustannustuen haku päättyy jo 31.8.. Lisätietoa tuesta löytyy Valtiokonttorin
verkkosivuilta. Video-ohje hakemuksen täyttämiseen löytyy täältä
https://www.youtube.com/watch?v=G7Q4CD9-EAY&feature=youtu.be

