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Yrittäjiä kaivataan elinkeinostrategian laadintaan 
 
Elinkeinostrategian laadintaa on sovittu jatkettavaksi neljässä pienryhmässä. Valitettavasti emme ole 
saaneet vasta kuin alle 10 kiinnostunutta yrittäjää mukaan. Matkailuryhmään on ilmoittautunut osallistujia 
hyvin, mutta teollisuus, tontit, toimitilaryhmään vasta yksi. Alla mainituissa teemaryhmissä pohdimme sitä, 
miten kyselyssä ja yrityskyselyn herättämässä keskustelussa tärkeimmiksi nousseet asiat huomioitaisiin 
elinkeinojen kehittämisessä tulevina vuosina eli 2021-2025. Koronatilanteen vuoksi pyrimme tapaamaan 
mahdollisimman isoissa tiloissa. Kokoontumisia olisi 1-2 kertaa/ryhmä. Ryhmien koot olisivat noin 10-12 
henkeä.  Strategiassa on tarkoitus löytää ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla parannetaan teidän yritysten  
toimintaedellytyksiä Vihdin alueella. Sen vuoksi teidän mielipiteet ovat tärkeitä.  
 
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) 

 
 
https://webropol.com/s/elinkeinotyoryhmat 
 

Lahjakorttipuoti  käytössänne 
 

 
YritysVihti ry:n Lahjakorttipuoti.fi on sähköinen kauppapaikka paikallisten yritysten lahjakorteille. 
Lahjakorttipuoti.fi auttaa asukkaita löytämään pienyrittäjien palvelut ja kivijalkaliikkeet. Verkkokauppa 

https://webropol.com/s/elinkeinotyoryhmat
https://webropol.com/s/elinkeinotyoryhmat


mahdollistaa asiakkaille helpon lahjakorttiostamisen mihin vuorokauden aikaan tahansa ja paikalliseen 
valikoimaan on helppo tutustua lahjaideoita etsiessä. Yrittäjille Lahjakorttipuoti.fi tarjoaa sähköisen 
myyntiväylän lahjakorteille sekä automatisoidun toimittamisen suoraan tilaajan tai lahjansaajan 
sähköpostiin. Lahjakorttipuodin markkinointia tehdään yhteistyössä ja jokainen yrittäjä voi ohjata asiakkaita 
suoralla linkillä oman lahjakortin ostoon. Palveluun voi tutustua osoitteessa https://lahjakorttipuoti.fi/ 
 

 

 

Yrityskummit palveluksessasi 
 
Länsi-Uudellamaalla (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti) toimivia pienyrityksiä on 
auttamassa valtakunnalliseen verkostoon kuuluvat yrityskummit. He auttavat vapaaehtoisuuden ja 
maksuttomuuden pohjalta mm. yritysten kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Suuri osa yrityskummeista on toiminut vaativissa tehtävissä elinkeinoelämässä ja heitä 
yhdistää vilpitön halu auttaa oman alueensa mikro- ja pienyrittäjiä onnistumaan liiketoimintansa 
kehittämisessä. Näin yrityskummit ovat mukana, paitsi auttamassa yksittäisiä yrityksiä, myös edistämässä 
taloudellista toimeliaisuutta ja sen myötä maahamme syntyviä uusia työpaikkoja. lue lisää 
https://www.yrityskummit.fi  
Lisätietoja Länsi_uudenmaan aluekummilta: Markku Ilveskoski, markku.ilveskoski@yrityskummit.fi  

 

DigiTähti hanke mara-aloille 
 
 
Matkailu- ja ravintola-alan digitalisaatiota ja digiosaamista vahvistetaan DigiTähti-hankkeessa, jossa 
tarjotaan alan yrityksille keinoja liiketoiminnan elvyttämiseen koronakriisin aikana ja sen jälkeen. Hanke 
tukee erityisesti mikro- ja pk-yrityksiä sekä muita pieniä yrityksiä, kuten esimerkiksi tori – ja hallikauppiaat 
sekä kivijalkaliikkeet, joiden digiosaaminen on jäänyt toimialan erityisosaamisen kehittämisen varjoon. 
Näiden yritysten toiminta perustuu usein henkilökohtaiseen palveluun ja toimialan osaamiseen, jota 
hankkeen avulla on mahdollista. Katso lisää https://tieke.fi/hankkeet/digitahti/   

 

Liikkujan viikko   
 
Kansainvälinen Liikkujan viikko järjestetään tänä vuonna 16.-22.9. teemalla ”Arjen matkoista terveyttä ja 
hyvää mieltä”. Yrittäjänä voit kannustaa työntekijöitäsi liikkumaan työmatkoilla – jo lyhytkin kävely 
esimerkiksi linja-autolle virkistää mieltä ja kehoa työpäivää varten. Jos kaipaat liikunnallisia vinkkejä 
yrityksesi henkilöstölle, niin ota yhteyttä, Liisa Malmberg 
Vihdin kunta / Liikuntapalvelut, 044 467 5376, https://www.vihti.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ 
 
Esimerkkejä liikuntapalveluista:  

- joukkuepelejä (futis, koris, lentis …) torstaisin klo 19.15.20.15 Pappilanpellon koululla 
- naurujooga sekä vatsatreeni keskiviikkoisin Huhmarnummen koululla 

Lisätiedot: Pekka Leinonen, työnjohdollinen liikunnanohjaaja, 0444675378,  
pekka.leinonen@vihti.fi  
 
  

https://lahjakorttipuoti.fi/
https://www.yrityskummit.fi/
mailto:markku.ilveskoski@yrityskummit.fi
https://tieke.fi/hankkeet/digitahti/
https://www.vihti.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/
mailto:pekka.leinonen@vihti.fi


 


