





Kutsu ideoimaan matkapaketteja 22.11.2021 klo 17.30 - 20.00, ilmoittaudu
Digiostettavuuden webinaari 25.11.2021 klo 13.00 – 15.00, ilmoittaudu
Pop up tilaa Vihdin kirkonkylällä joulukuussa
Vihdin alueen joulutapahtumien näkyvyys kunnan viestinnässä, ilmoita oma tapahtumasi
Elinkeinopäällikkö vaihtuu

Tule ideoimaan matkapaketteja 22.11.2021 klo 17.30 - 20.00, ilmoittaudu heti
Nyt on sana ja varsinkin ideat vapaita Vihdin matkailun uusien tuotteiden kehittämiseksi. Kaikille matkailun
kehittämisestä kiinnostuneille avoimessa tilaisuudessa vaihdetaan ajatuksia, innostutaan, ihmetellään ja
luodaan uutta.
Tilaisuus on osa Meno-paluu Uudellemaalle -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.
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

Digiostettavuuden webinaari 25.11.2021 klo 13.00 – 15.00, ilmoittaudu
Yhteistyösopimuksemme vuoksi vihtiläisillä matkailuyrityksillä on mahdollisuus saada näkyvyyttä Visit
Espoon verkkosivuilla ja osallistua heidän koulutustilaisuuksiinsa. Tällä kertaa lämpimästi tervetuloa Visit
Espoon järjestämään webinaariin kuulemaan matkailun digitaalisesta murroksesta ja digihankkeen aikana
tehdyistä toimenpiteistä, kuten





yrityssparrauksien opeista ja oivalluksista
Travel Planner -jakelualustan pilotointikokemuksista ja jatkosuunnitelmista
Visit Finlandin kansallisesta tietovaranto DataHubista
Visit Espoon tulevan vuoden verkosto- ja markkinointiyhteistyöstä.

Tilaisuuden avaa innostavalla puheenvuorollaan Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori
Juho Pesonen.
Ilmoittaudu 24.11. klo 15.00 mennessä linkin kautta https://bit.ly/3o1t3Eh
Pop up tilaa Vihdin kirkonkylällä joulukuussa
Vihdin kirkonkylän raitin elävöittämiseksi kolme kiinteistönomistajaa on valmiita tarjoamaan tilojaan myös
lyhytaikaiseen pop up -myymäläkäyttöön joulukuussa. Asiaa koordinoi Vihdin kunta. Jos sinua kiinnostaa
avata pop up -myymälä ja tarjota tuotteitasi noin 3-4 viikon ajan kirkonkylässä marras-joulukuussa, niin
kerro millaista tuotetta olisit myymässä ja paljonko tilaa tarvitset. Lisätiedot ja vastaukset puhelimitse tai
sähköpostilla yritysneuvoja Olli-Heikki Dahlgren, 044 493 1002, sähköpostilla olli-heikki.dahlgren@vihti.fi
Vihdin alueen joulutapahtumien näkyvyys kunnan viestinnässä, ilmoita oma tapahtumasi

Vihdin kunta koostaa marras-joulukuun yleisötapahtumista yhteenvedon, jota tullaan käyttämään kunnan
viestinnässä. Jos yrityksesi tai yhteisösi järjestää loppuvuoden aikana tapahtumia, jotka haluaisit koontiin
mukaan, ilmoita tapahtumasta mahdollisimman pian toimistosihteeri Elisa Sieväselle
elisa.sievanen@vihti.fi.
Ilmoitukseen riittää tapahtuman nimi, aika, paikka ja verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja tapahtumasta.
Tapahtumat voivat olla myös pieniä tai pääsymaksullisia. Muistathan lisätä tapahtumasi myös Vihdin
kunnan tapahtumakalenteriin osoitteessa tapahtumat.vihti.fi.”
Elinkeinopäällikkö vaihtuu
Tultuani valituksi omistajanvaihdosasiantuntijaksi Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry: hyn 15.11. alkaen, niin
työsuhteeni Vihdissä päättyy keskiviikkona 10.11. Kuten meitä kaikkia, myös omaa työtäni leimasi kuluneen
1,5 vuoden ajan pandemia-ajan rajoitukset. Yhteistyö lukuisten yrittäjien kanssa on ollut siitä huolimatta
hyvää ja antoisaa. Siitä lämmin kiitos ja tunnustus teille kaikille. Uuden elinkeinopäällikön valinta on
käynnissä ja valittava henkilö aloittanee ensi vuoden alussa. Omasta puolestani haluan toivottaa kaikille
vihtiläisille yrityksille ja yrittäjille terveyttä ja menestystä tulevaisuuteen. Toivottavasti te näette Vihdin
tulevaisuuden yhtä hyvänä kuin minäkin.
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