
 Yrittäjien iltakahvit 14.10.2021 klo 17.30 - 20.00 

 Suomen Yrittäjät – pienyritysten työsuhdeneuvonta 

 Uutta tukea PK-yrityksille, säätiöille ja seurakunnille energiatehokkuuden täsmäkatselmuksiin 

 Kauppakassi- ja ruokapalvelujen kehittäminen, tiedotus ja keskustelutilaisuus 6.10.2021  

 Tarjoa TET-harjoittelupaikkaa 9. luokkalaisille viikoille 40 ja 41 
 
 
Yrittäjien iltakahvit 14.10. klo 17.30 – 20.00 
 
Pitkästä aikaa pääsemme jälleen kokoontumaan yhteen. Järjestämme 14.10. yrittäjäillan, jossa mm. johtava 
asiantuntija Jaana Kanerva esittelee TE-toimiston palveluita yrityksille, sekä   
työllisyyspäällikkö Janne Jalonen esittelee Vihdin kunnan työllistämistuki mahdollisuuksia.  
 
Tärkeintä on kuitenkin, että tutustumme toisiimme ja varaammekin sille runsaasti aikaa, että yrittäjät 
voivat esitellä itsensä ja palvelunsa.  Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu. 
Varaa runsaasti käyntikortteja mukaan.  
 
Ilmoittautumiset sähköpostilla Olli-Heikki Dahlgrenille, olli-heikki.dahlgren@vihti.fi  
tilaisuus pidetään kunnanviraston kokoustilassa, Asemantie 30, Nummela B -ovi.  
Tervetuloa! 
 
 
Suomen Yrittäjät – pienyritysten työsuhdeneuvonta 
 
Suomen Yrittäjät ry toteuttaa Työ- ja elinkeinoministeriön hankkeen, jossa tavoitteena on auttaa 
pienyrittäjiä ja työllistämisestä kiinnostuneita yksinyrittäjiä palkkaamaan työntekijöitä. Tutustu alla olevasta 
linkistä työsuhdeneuvonnan tarjoamiin palveluihin. 
 
Työsuhdeneuvonta – Apua työsuhteen eri vaiheisiin! (yritystentyosuhdeneuvonta.fi) 
 
 
Uutta tukea PK-yrityksille, säätiöille ja seurakunnille energiatehokkuuden täsmäkatselmuksiin 
 
Pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt voivat hakea valtion energiatukea uudenlaiseen täsmäkatselmukseen, 
jossa kartoitetaan kannattavimmat ja järkevimmät tavat tehostaa energiankäyttöä ja vähentää 
ilmastopäästöjä. Tukea voi hakea sähköisesti Business Finlandin kautta 15.8.2022 saakka. 
Valtion tuki täsmäkatselmukselle on 40-50 % työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Uutta tukea Pk-yrityksille, säätiöille ja seurakunnille energiatehokkuuden täsmäkatselmuksiin - Työ- ja 
elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi) 
 
 
Kauppakassi- ja ruokapalvelujen kehittäminen, tiedotus ja keskustelutilaisuus 6.10.2021  
 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kehittää toimintaansa edistämällä uusia palvelukonsepteja yhteistyössä 

alueen toimijoiden kanssa.  

Yhtenä kehittämisen kohteena on kotona asuvien, tukipalveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelutarjonnan 

laajentaminen ja siellä erityisesti kotiin vietävien ruokapalvelujen kokonaisuus. 
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Ptky Karviainen kartoittaa syksyn 2021 aikana alueen päivittäistavarakauppiaiden ja ravitsemusyrittäjien 

halukkuutta kehittää ja laajentaa edelleen koteihin tarjottavia kauppakassi- ja ruokapalveluja. Tavoitteena 

on vahvistaa asiakkaiden mahdollisuutta hankkia monipuolisia ateriapalveluja paikallisilta toimijoilta. 

Kutsumme alueen toimijat aiheeseen liittyvään tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen 6.10 klo 17 alkaen. 

Tilaisuus järjestetään Kirkkoniemen koululla, osoite Kirkkoniementie 8, Vihti kk. 

Lämpimästi tervetuloa! 

 
Tarjoa TET-harjoittelupaikkaa 9. luokkalaisille viikoille 40 (4.-8.10.) tai 41 (11.-15.10)  
 
Nummelanharjun koululla on yhdeksäsluokkalaisten työelämään tutustuminen, eli tet-harjoittelu viikolla 40 
(4.–8.10.) tai 41 (11.–15.10.). Valitettavasti osa oppilaista on yhä ilman tätä tärkeää harjoittelupaikkaa. 
Olisiko teidän mahdollista ottaa tet-harjoittelija?  
 
Mikäli pystyt tarjoamaan TET-harjoittelupaikan ole pikaisesti yhteydessä  
Sanna Siilola 
opinto-ohjaaja 
Nummelanharjun koulu 
Hiidenvedentie 3 
03100 Nummela 

p. 044 467 5208 

 
   
 
Jorma Ranta                              Olli-Heikki Dahlgren                Elisa Sievänen 
elinkeinopäällikkö                   yritysneuvoja                            toimistosihteeri 
 


