Tervehdys kaikille!
Tässä tämänkertaista asiaa. Palautetta ja toivomuksia koskien uutiskirjeen sisältöä voi laittaa
allekirjoittaneelle vastausviestillä.
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Hiilijalanjäljen laskeminen matkailuyrityksissä webinaari 27.10.
Kutsu: Opi laskemaan yrityksesi hiilijalanjälkeä -webinaari matkailuyrityksille
Aika: 27.10.2020 klo 9.00 –11.30
Koulutus on tarkoitettu matkailuyrityksille ja se on avoin ja maksuton. Koulutus toteutetaan matkailualalle
toteutetulla VÄHIMAT -laskurilla.
Ohjelma
9.00 Johdanto yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan ja laskentaesimerkki
10.10 Yritysten oma laskenta Excel-laskurilla
10.40 – 11.30 Laskennan tulosten tarkastelu sekä keskustelua laskennasta ja laskennan kehittämisestä
Pääset mukaan ilmoittautumalla tästä linkistä. Ilmoittautumislomakkeella on kerrottu, mitä tietoja
laskennassa tarvitaan. Lisätietoa: Eeva Koivula, puh. 050 462 8485, eeva.koivula@xamk.fi ja Karoliina
Korpela/Espoo Marketing Oy, puh. 043 827 3271, karoliina.korpela@espoo.fi

Toimitilat täyteen –kampanja Vihdin kirkonkylässä
Yhdessä paikallisten kunta-aktiivien kanssa olemme aloittaneet tempauksen, jonka tavoitteena on Vihdin
kirkonkylän kaikkien toimitilojen saaminen täyteen ensi joulukuuksi. Tiloihin sijoittuisi myyntitoimintaa ja
näyttelyitä. Tempaukseen liitämme myös ulkona tapahtuvaa toimintaa. Jo tässä vaiheessa olemme saaneet
mukaan lukuisia toimitilavuokraajia, jotka ovat valmiita veloituksetta antamaan tilansa joulukuuksi tämän
tempauksen hyväksi. Tarkoituksemme on samalla saada kirkonkylän ilme viihtyisämmäksi ja jouluiseksi,
niin, että se houkuttelee ihmisiä paikalle myös kauempaa jouluostoksille ja tutustumaan kauniiseen
kirkonkylään.
Jos haluat olla mukana elävöittämässä Vihdin kirkonkylää ja valmis tarjoamaan tilaasi tähän kampanjaan,
niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen jorma.ranta@vihti.fi, puh. 044 752 2364 tai Vuokko Sivuranta 040 745
2924. Ohjelmapalveluiden tuottajat ja taiteilijat, joita kiinnostaa tuoda oma panoksensa tai varata tilaa
voivat ottaa yhteyttä tommi.muhli@vihti.fi, p. 044 767 4627

Ilmastovastuullisuus yritystoiminnassa - Ilmastoseminaari vihtiläisille
yrityksille
Vihdin kunnan järjestämässä maksuttomassa virtuaalisessa ilmastoseminaarissa 17.11. klo 15-16
tarjoamme työkaluja ilmastovastuulliseen yritystoimintaan. Yritysten ilmastovastuullisuutta puoltavat
monet liiketaloudelliset seikat kuten:
⦁ Energia-, polttoaine ja materiaalikustannuksien lasku.
⦁ Asiakkaat, sijoittajat ja sidosryhmät arvostavat ja vaativat vastuullisuutta.
⦁ Yrityksen toiminta auttaa omalta osaltaan ehkäisemään ilmastonmuutosta ja vakaata
liiketoimintaympäristöä
⦁ Muuttuvassa toimintaympäristössä ilmastovastuullisuudesta tulee yhä enemmän yrityksen kilpailukyvyn
ja toiminnan jatkuvuuden edellytys.
Paikalla on Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen esittelemässä heidän
Ilmastositoumus-palveluaan ja Vihdin kunnan henkilöstöä keskustelemassa kunnan ja yritysten
yhteistyömahdollisuuksista ilmastovastuullisuuden toimialalla. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää
ilmoittautumisen. Tilaisuus järjestetään Microsoft teams-sovelluksen kautta. Tapahtumalinkin saa
ilmoittautumisen kautta. Tilaisuuden fasilitaattorina ja yhteyshenkilönä toimii Vihdin kunnan
ilmastokoordinaattori Joonas Söderholm. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: joonas.soderholm@vihti.fi,
044 767 4461

Uutiskirjeen saajia entistä enemmän
Onnea ja menestystä teille kaikille uusille yrittäjille, jotka olette tänä vuonna aloittaneet toimintanne.
Uutiskirjeessä kerromme ajankohtaisista asioista, uutisista, tapahtumista ja rahoitusmahdollisuuksista,
joiden uskomme hyödyttävän teitä yrittäjiä. Uutiskirje lähetetään noin 2-3 viikon välein. Yhteystietonne on
saatu niistä Patentti- ja Rekisterihallitukselle jättämistänne tiedoista, jotka ovat julkisia. Lisäksi jakelulista
täydentyy asiakastapaamisissa ja neuvonnassa antamillanne yhteystiedoilla. Yhteystietoja ei luovuteta
eteenpäin markkinointitarkoituksiin. Henkilöistä emme talleta tietoja vaan tiedot perustuvat y-tunnuksen
omaaviin yrityksiin.

Näkyvyyttä tarjolla Nummelan lentokentän Drive In – elokuvanäytöksessä
Olemme suunnittelemassa lentokentällä toteutettavaa elokuvanäytöstä marraskuulle. Koska kyseessä on
poikkeuksellinen tapahtuma, se kiinnostaa varmasti monia. Tämän vuoksi tiedustelemme alustavasti jo nyt
teiltä yrityksiltä, jos teitä kiinnostaa näkyvyys kyseisessä tapahtumassa. Näkyvyyttä saisi ennen elokuvan
alkua, elokuvien välissä ja niiden loppuessa. Hinnat pyrimme pitämään mahdollisimman edullisina, noin 50100 €. Mainospaikasta kiinnostuneet, laittakaa sähköpostiviesti tommi.muhli@vihti.fi

