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Kutsu ideoimaan Vihdissä VALOT/ON 22.11.2021 klo 17.30‒20.00
Tule ideoimaan ja löytämään yhdessä millaisia hämäräpuuhia Vihti voisi tarjota
siellä vieraileville ja asuville. Vaihdetaan ajatuksia, innostutaan, unelmoidaan, ihmetellään, työskennellään
ja luodaan uutta yhdessä.
Tilaisuus on osa Meno-paluu uudelle maalle -hanketta. Hankkeessa kehitetään matkapaketteja, joita
yhdessä tuottavat paikalliset kulttuuri- ja matkailualan sekä muut toimijat. Interkontti ry vetää hanketta,
joka koostuu kuudesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen tutkimuksen tuloksena Vihdissä on syntynyt ideaaihio VALOT/ON. Toisessa vaiheessa tunnistetaan paikallisten toimijoiden kanssa idea-aihioon soveltuvia
tuotteita ja palveluita.
Ideointi-illan tulosten pohjalta Meno-paluu uudelle maalle -hanke jatkaa vihtiläisten toimijoiden kanssa
matkapakettien kehitystyötä. Hankkeen tuloksena Vihtiin syntyy toimijoiden aktiivinen ekosysteemi,
elinvoima vahvistuu, syntyy työtä ja liiketoimintaa sekä Vihdin tunnettuus kasvaa.
Aika ja paikka: Maanantai 22.11.2021 klo 17.30–20, Vihdin kunnan virastotalon koulutusluokka, B-ovi,
Asemantie 30. Kahvia on tarjolla 17.30 alkaen ja ideointi alkaa klo 18.00.
Ilmoittaudu viimeistään ke 17.11.2021 mennessä ilmoittaudu tästä

Suomen metsästäjäliiton uudenmaan piirin erätulet -tapahtuma Vihdin kk 27.11.
Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry yhteistyössä Vihdin kunnan ja vihtiläisten järjestöjen kanssa
järjestää luonto- ja erätoimintaan keskittyvän Uudenmaan Erätulet -tapahtuman Vihdin
kirkonkylällä Kuntalan torialueella 27. päivä marraskuuta alkaen klo 10.00. Tapahtumaan kutsutaan
toimintaansa esittelemään kaikki vihtiläiset järjestöt, yhteisöt ja yritykset, joiden toimintaan luonto ja
eränkäynti liittyy. Osallistuvilta toimijoilta ei peritä mitään maksuja.
Vihtiläiset yhdistykset, yhteisöt ja yritykset voivat ilmoittautua tapahtumaan tämän linkin kyselyn
välityksellä: https://link.webropolsurveys.com/S/23B35E19573F9CF1

ELY-keskusten kehittämispalvelut ja kehittämisavustukset
Älä unohda yrityksen kehittämistä!
ELY-keskus tarjoaa useita erilaisia kustannustehokkaita palveluita PK-yrityksille, liiketoiminnan
kehittämiseen, kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen. ELY-keskus myöntää myös
kehittämisavustuksia pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin.

Palveluja yritysten kehittämiseen ja markkinointiin (sst.fi)

Elpymisvaroja maaseudun mikro- ja pienyrityksille haku on auennut 18.10.2021
Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat 18.10. alkaen hakea tukea investointeihin, jotka edistävät
uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan
EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä.
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/uutiset/tukea-maaseudun-yritysten-energia--jaresurssitehokkuuteen-seka-omistajanvaihdoksiin-haettavissa/ ja https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus.

Vihdin kunnan työllistämistuet
Vihdin kunnan työllisyyspalveluilta on mahdollista hakea erilaisia työllistämistukia
- Vihti työllistämislisä, myönnetään harkinnanvaraisesti
- Edelleensijoitus
Lisätietoja Työllisyyspäällikkö Janne Jaloselta. E-mail: janne.jalonen@vihti.fi
https://www.vihti.fi/kuntana/tyollisyyspalvelut/

TE-toimiston palvelut rekrytoijalle
TE-toimisto auttaa kaikissa rekrytointi tilanteissa
- Työpaikkailmoituksen laatimisessa ja julkaisemisessa
- Löytämään nopeasti sopivia ehdokkaita avoimeen työpaikkaasi
- Rekrytointitapahtumien järjestämisessä
- Kansainvälisessä rekrytoinnissa
Lisätietoja: https://toimistot.te-palvelut.fi/rekrytointipalvelut

Lahja Vihtiläisille vauvoille?
Etsimme yrityskumppania, joka haluaisi muistaa kanssamme Vihtiin syntyviä vauvoja vuonna 2022. Yhden
vuoden aikana vauvoja syntyy noin 300. Lahja annetaan vauvalle ja hänen perheelleen neuvolakäynnin
yhteydessä. Vihdin kunnan lahja sisältää Made in Vihti -vauvanbodyn. Mikäli mukanaolo tässä hyvän mielen
tempauksessa kiinnostaa, ota yhteyttä: Anne Virtanen, anne.virtanen@vihti.fi, puh. 044 042 1612.

Koulutuksia Luksia ja Business Rakentamo ry
Luksia järjestää maksuttomia koulutuksia yrittäjille mm. seuraavasti
- Excel-työpaja yrittäjille 8.11. klo 14–16 Ilmoittaudu tästä linkistä marraskuun maksuttomaan työpajaan
- Oletko hyvä pomo itsellesi 15.11. klo 14.30–16 Ilmoittaudu tästä linkistä marraskuun maksuttomaan
työpajaan

Business Rakentamo ry järjestää maksuttomia koulutuksia yrittäjille mm. seuraavasti
- Kuinka saada haastavistakin asiakaspalvelutilanteista ostavia asiakkaita? 3.11. klo 9–10
ilmoittautuminen:

https://www.businessrakentamo.fi/3-11-2021-klo-9-10-myynti-kuinka-saada-haastavistakin-asiakaspalvelutilanteistaostavia-asiakkaita-koulutus/

-

11.11.2021 klo 9–10 Yrittäjä: Ohjeista, opasta ja opeta -koulutus 11.11. klo 9–10
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://www.businessrakentamo.fi/11-11-2021-klo-9-10-yrittaja-ohjeista-opasta-ja-opeta-koulutus/
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