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Vihdin kunnan tarjouskilpailu henkilöstön merkkipäivälahjojen hankinnasta avautunut tänään 
 
Kunnan lahjavalikoimaan pyritään saamaan tuotteita ja palveluja, jotka soveltuvat 50- ja 60-
vuotispäivälahjaksi, pitkään (20, 25, 30, 35 tai 40 vuotta) kuntaa palvelleille tai eläkkeelle lähteville.  
Lahjojen toivotaan olevan uusia, erilaisia lahjaesineitä ja elämyslahjoja ja liittyvän jollain tavalla Vihdin 
kuntaan (esimerkiksi siten, että tarjoava yritys tai yrittäjä toimii Vihdin kunnassa). Lahjojen (tuotteiden tai 
palvelujen) määrän arvioidaan olevan noin 70 kpl/vuosi. Arvoltaan lahjat ovat 260 euroa/kpl.  
 
Tarjousten vastaanottamisen määräaika on 8.10.2021. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kaksivuotinen 
puitesopimus, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Tarjouskilpailusta kiinnostuneet yritykset ja 
yrittäjät voivat tutustua asiaan 17.9. alkaen Tarjouspyynnöt-otsakkeen alla www.tarjouspalvelu.fi/vihti -
portaalissa, minkä kautta hoidetaan myös vastaukset lisätietokysymyksiin. Lisätiedot:  
työhyvinvointikoordinaattori-työsuojelupäällikkö Isa Ramu, isa.ramu@vihti.fi 
 
 
Videoesittelyt Vihdin yritystoiminnasta  
 
Ensi vuonna mitä varmimmin toteutetaan kunnan verkkosivujen uudistus. Tarkoituksemme on jo sitä ennen 
kerätä yritysesittelyitä paikallisista yrityksistä videomuodossa. Videoesittelyt ovat yksinkertaisia ja jokainen 
voi sellaisen helposti itsekin tehdä omalla puhelimellaan. Kerrot vain kuka olet, mikä on yrityksesi nimi ja 
millaista palvelua tarjoat. Kiinnostusta herättävät klipit ovat usein hyvin lyhyitä noin 1‒1,5 minuutin 
mittaisia. Tärkeintä on, että puheesi kuuluu selkeästi. Tarvittaessa voimme editoida videota puolestasi niin, 
että se mahtuu tuohon 1,5 minuutin aikarajaan.  
 
Nyt haemme 10 vapaaehtoista yritystä, joista voimme tulla malliksi tekemään yllämainitunlaisen 
videoesittelyn. Ehtona on, että voimme laittaa yritysesittelysi yrityssivuillemme nähtäväksi. Itse saat valmiin 
videon, jota voit veloituksetta käyttää yrityssivuillasi, Facebookissa tai muissa kanavissa.  
 
Hankkeesta vastaa ja kuvaukset tekee kunnassa Jani Ahlstedt jani.ahlstedt@vihti.fi Ilmoittaudu siis hänelle 
mahdollisimman pian. Jos ilmoittautuneita tulee runsaasti, valitsemme ensisijaisesti 10 ensiksi 
ilmoittautunutta. Pidätämme itsellämme oikeuden valita yritykset siltä varalta, että kuvattavaksi 
ilmoittautuu monta saman alan yritystä. Lisätiedot Jorma Ranta 044 752 2364. 
 
 
Vapaat toimitilat ja tontit  
 
Vapaat toimitilat ja tontit löytyvät kunnan sivuilta helposti. http://toimitilat.vihti.fi/toimitilat Sivustolle voit 
myös itse helposti lisätä tontin ja toimitilan, jonka haluat myydä tai vuokrata. Muistathan myös poistaa 
palvelusta vanhentuneet tiedot. Toimitilatarpeissasi kannattaa usein soittaa sivuilla näkyville 
yhteyshenkilöille, koska heillä on usein tietoa myös tulevaisuudessa vapautuvista kohteista. Kannattaa olla 
yhteydessä myös elinkeinopäällikköön Jorma Ranta 044 752 2364.  
 
 
Mikroyrittäjien ilta 14.10. klo 17.30  
 
Varaa päivä kalenteriisi. Ellei tule enää yllätyksiä kokoontumisrajoituksiin, niin järjestämme 14.10. 
yrittäjäillan, jossa kerromme TE-toimistojen palveluista esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista 
suunnitteleville. Lisäksi varaamme aikaa runsaasti sille, että yrittäjät voivat esitellä itsensä ja palvelunsa. 
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Varaa siis runsaasti käyntikortteja mukaan. Ilmoittautumiset Olli-Heikki Dahlgren, olli-
heikki.dahlgren@vihti.fi tilaisuus pidetään kunnanviraston kokoustilassa, Asemantie 30, Nummela B-ovi. 
Tervetuloa! 
 
 
Business Rakentamon maksuttomia koulutuksia ja tapahtumia yrittäjille  
 
Business Rakentamo on kehitysyhteisö joka auttaa pienyrittäjiä neuvomalla, opastamalla ja kouluttamalla. 
Business Rakentamo järjestää maksuttomia koulutuksia ja tapahtumia yrittäjille 
 
11.10.2021 klo 9‒10 Bisneshyötyä podcastista – vinkit ja sudenkuopat -verkkokoulutus 
https://www.businessrakentamo.fi/11-10-2021-klo-9-10-bisneshyotya-podcastista-verkkokoulutus-
maksuton/ 
 
 
Suomen Yrittäjät kouluttaa 
 
Oheisesta linkistä pääset tutustumaan Suomen Yrittäjät -järjestön koulutuksiin yrittäjille. Suomen Yrittäjät 
tarjoavat sekä maksullisia että maksuttomia koulutuksia ja myös ilman Suomen Yrittäjien jäsenyyttä 
koulutuksiin voi osallistua. 
 
https://www.yrittajat.fi/jasenille/koulutukset 
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