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Työvaatteet ja – kengät tulossa kilpailutukseen
Kuluvana syksynä olemme virittämässä pienhankintaa Vihdin kunnan ulkotyövaatteista ja työkengistä.
Tavoitteena on kohdistaa kilpailutus paikallisille tai seudullisille toimijoille rajoitettuna menettelynä.
Pyydämme tietoja kilpailutuksesta kiinnostuneista tarjoajista. Jos hankinta kiinnostaa, lähettäkää
yhteystietonne ja lyhyt kuvaus siitä mitä voisitte tarjota Vihdin kunnan hallintopäällikkö Antti Luukkaselle ja
kopiona elinkeinopäällikölle (jorma.ranta@vihti.fi) . Sopimuskausi olisi mahdollisesti 1-2 vuotta +
mahdollinen optio.
Lisätiedot: Antti Luukkanen, Puh. 044 767 4798, Vaihde (09) 4258 3000
Sähköposti: antti.luukkanen@vihti.fi

Yrityskyselyn tulokset julkistettiin
Lämmin kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille vastaajille. Vastauksia saimme kaikkiaan 72 kappaletta ja
kyselyn tuloksia esiteltiin 19. ja 20.8. niin yrittäjille kuin kunnan valtuutetuille. Tiivistelmä kyselyn tuloksista
löytyy kunnan yrityssivujen Ajankohtaista osiosta: https://www.vihti.fi/blog/2020/08/21/yrityskyselyntulokset-julki/

Vielä ehdit yrittäjän viikon iltatilaisuuteen 3.9. – paikkoja rajoitetusti
Kutsu yrittäjän viikon iltatilaisuuteen
Aika: Torstaina 3.9.2020, klo 18.00
Paikka: Vihdin kunnantalo, 1. krs. koulutustila ja ruokala, Asemantie 30, Nummela
Yrittäjän viikon päätapahtuma Vihdissä on seminaarityyppinen, mutta varsin vapaamuotoinen
tilaisuus. Ennen tilaisuuden pääpuhetta, on lyhyemmät puheenvuorot, mutta tilaisuuden tärkein
ääni kuuluu yrittäjille, joiden näkemyksiä kuulemme pääpuheen jälkeen.
17.45 Saapuminen tilaisuuteen
18.00 Elinkeinopäällikön tervehdyssanat, Jorma Ranta, Vihdin kunta
18.10 Vihdin kunnan puheenvuoro, valtuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen

18.20 Suomen lähitulevaisuuden näkymät, kansliapäällikkö Martti Hetemäki, Valtiovarainministeriö
Keskustelua aiheesta Millaisin keinoin ja tavoittein kunnan ja yritysten yhteiseen menestykseen
19.30 Tilaisuuden päätössanat, Puheenjohtaja Leevi Pursiainen, Vihdin yrittäjät ry.
Ruokailu koulutustilan viereisessä ruokalassa
Tilaisuuteen voidaan ottaa maksimissaan 40 henkeä, joten ilmoittauduthan nopeasti.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään 31.8.2020
https://webropol.com/s/iltajuhla20200903:

Tallien tiedot Lippaaseen
Hevostalliyrittäjät huom! Teidän kannattaa käydä lisäämässä yritystenne sijainnit ja omalla maallanne
olevat reitit Lipas-liikuntapaikkoihin. Sitä kautta ne saataisiin näkymään myös kunnan karttapalvelussa:
https://kartta.vihti.fi/IMS/?layers=Taustakartta&lon=Liikuntapaikat&cp=6698872,24516620&z=2
Ratsastusreittien osalta emme osaa sanoa, että miten niitä saa kenenkin toimesta lisätä, mikäli se ei kulje
lisääjän omilla mailla. Maanomistajilta pitäisi saada suostumus, jos julkisena reittinä mainostetan.

Tule mukaan elinkeinostrategian laadintaan
Viime torstain elinkeinoillassa (20.8.) sovimme yritysten kanssa, että jatkamme elinkeinostrategian
laadintaa neljässä pienryhmässä Näissä teemaryhmissä pohdimme sitä, miten kyselyssä ja illan
keskustelussa tärkeimmiksi nousseet asiat huomioitaisiin elinkeinojen kehittämisessä tulevina vuosina eli
2021-2025. Voit kiinnostuksesi mukaan ilmoittautua yhteen ryhmään. Ilmoittautumislinkki on
https://webropol.com/s/elinkeinotyoryhmat
Ryhmät ovat:
1. Matkailu ja hyvinvointi (uudet matkailutuotteet, matkailun koordinointi, yhteismarkkinointi)
2. Teollisuus, tontit ja toimitilat (tarpeet, kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmat ja niiden
ratkaiseminen)
3. Markkinointi/kuntaimagoryhmä (tunnettuuden lisääminen, sijaintiedun korostaminen,
yritysverkostojen ja digitaalisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa, InvestInVihti –sivusto)
4. Toimintataparyhmä (yritysten ja kunnan vuoropuhelun lisääminen, palvelutarpeitten ennakointi,
kunnan neuvontaroolin korostaminen, tiedottaminen virkamiesten vastuualueista)
Koronatilanteen vuoksi pyrimme tapaamaan mahdollisimman isoissa tiloissa. Ryhmän koot olisivat noin 1015 henkeä.

