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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! 
 
Tulossa Vihdin kirkonkylän joulumarkkinat 27. ‒28.11.2021 
 
Vihdin kirkonkylällä järjestetään 27.‒28.11.2021 joulumarkkinat. Mikäli yrittäjänä haluat olla mukana 
järjestelyissä ja tarjoamassa omia tuotteitasi ole pikimmiten yhteydessä vuokko.sivuranta@elisanet.fi 
 
Jos sinua kiinnostaa avata pop up -myymälä noin viiden viikon ajaksi kirkonkylään marras-joulukuuksi, niin 
kerro millaista tuotetta olisit myymässä ja paljonko tilaa tarvitset. Vastaukset sähköpostilla: 
jorma.ranta@vihti.fi  
 
Yritysten ilmastowebinaarit ‒ ilmastotoimenpiteillä nostetta yritystoimintaan 28.10.2021  
 
Vihdin ja Kirkkonummen kunnat järjestävät yhteisen webinaarisarjan yritysten ilmastotyön 
mahdollisuuksista. Webinaareissa pohdimme yhdessä asiantuntijoiden kanssa, mitä ilmastotoimenpiteitä 
erilaiset yritykset voivat tehdä, miten yritykset hyötyvät ilmastotyöstä ja miten yritysten ilmastotyötä 
tuetaan. Webinaarit on tarkoitettu kaikille Kirkkonummella ja Vihdissä toimiville yrityksille koosta tai 
toimialasta riippumatta.  
Ensimmäisen webinaarin aiheena on yritysten ilmastotoimenpiteiden kustannus- ja imagohyödyt. Ohjelma 
tarkentuu lähempänä tapahtumaa. Ajankohtaiset tiedot saatavilla Vihdin tapahtumakalenterista 
(https://tapahtumat.vihti.fi/fi-FI/page/615315dd922b2236efc5af3c) ja tapahtuman Facebook-sivulta 
(https://www.facebook.com/events/833843843973640?ref=newsfeed).  
Ilmoittautuminen tapahtumaan: https://forms.office.com/r/BJ4HeGMj92  
Paikka: Teams  Aika: 28.10.2021 klo 9.00–11.00 
Tervetuloa!  
 
 
Ennätysmäärä EU-tukea tarjolla yritysten vihreille ratkaisuille 
 
EU:n yli 30 rahoitusohjelmaa tarjoavat yrityksille paljon muutakin kuin rahaa, eli kansainvälisiä verkostoja, 
näkyvyyttä ja uusia markkina-alueita.  
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Business Finlandissa toimii EU-rahoitusneuvonta, joka auttaa löytämään yrityksellesi sopivat 
rahoituslähteet. Yrityksiä tuetaan vihreämpien ratkaisujen käyttöönotossa nyt enemmän kuin koskaan, ja 
uudet ja uusiutuvat energianlähteet ja niihin liittyvät teknologiat ovat myös vahvassa nosteessa. 
 
Ennätysmäärä EU-tukea tarjolla yritysten vihreille ratkaisuille - Business Finland 
 
 
Jorma Ranta  Olli-Heikki Dahlgren Elisa Sievänen 
elinkeinopäällikkö yritysneuvoja  toimistosihteeri 
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