
Uutiskirje yrittäjille
Olemme koonneet uutiskirjeeseen infoa ajankohtaisista 
tapahtumista ja yrityksille suunnatuista palveluista. 
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Aamukahvitilaisuus
Virtain kaupunki

 

 

 
 

 TAMMIKUU 2023

Yrittäjien opintomatka
Etelä-Pohjanmaalle

Poko Ry
 

Yrityspäivät Tampere
 

Onnistu Virroilla- 
Työelämä tapahtuma

 

Aamukahvit Kitusen kievarilla
kutsumme sinut elinvoimatiimin aamukahvitilaisuuteen
torstaina 12.1. Kitusen Kievarille.
Aamupalaa tarjolla klo 7:30-9.00, voit tulla omaan tahtiin. 
Jutellaan tulevan vuoden toiminnasta ja ajankohtaisista
elinkeinoasioista.

Ilmoittaudu mukaan tästä.
 
Elinkeinot ja työllisyys | Virtain kaupunki (virrat.fi)

Elinvoimapaketti 2023
 

Tredun, Virtain toimipiste
kuulumisia

 
 

Vapaat toimitilat
 

https://formbox.fi/e-form/fi/virrat/69806d77b8
https://www.tredu.fi/tyoelamalle/tyopaikkaohjaajalle/
https://www.virrat.fi/elinkeinot-ja-tyollisyys/


Yrityspäivät Tampere
Yrityspäivät on Suomen suurin kaksipäiväinen korkeakouluopiskelijoille suunnattu kontakti- ja
rekrytointitapahtuma, joka on järjestetty jo 32 kertaa. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda opiskelijat
lähelle yrityksiä sekä mahdollistaa uusiin osaajiin ja tuleviin asiantuntijoihin tutustuminen!
Virtain kaupunki on varannut osaston tapahtumasta ja toivoisimme, että yritykset lähtevät tapahtumaan
mukaan rekryesitteiden muodossa. Ilmoittautumislomakkeella (alla linkki) voit ilmoittaa vapaista
työpaikoista, joista koostamme esitteen jaettavaksi tapahtumassa. 

Lisätietoja Tiina, puh. 044 715 1444 tai Maarit puh. 044 715 1411. 
Materiaalit voi toimittaa kaupungintalon infoon 27.1. mennessä. 

Virtain kaupunki on mukana myös Asta-messuilla 3.-5.2.2023 Tampereella.

Ilmoittaudu mukaan:
E-lomake - Ilmoittaudu mukaan rekrytapahtumiin (formbox.fi)

Virtain kaupunginhallitus on 19.12.2022
kokouksessaan käsitellyt elinvoimapaketin
vuoden 2023 ohjeistuksen. 
Päivitetyt ohjeet löytyvät
onnistuvirroilla.fi -sivulta. 

Vapaat toimitilat Elinvoimapaketti 2023
Onko sinulla tarve toimitiloille tai onko sinulla
hallitilaa tyhjillään? 
Virtain kaupungin sivuilla voit ilmoittaa
vuokrattavat ja myytävät tilat:
Toimitilat ja teollisuustontit | Virtain kaupunki
(virrat.fi)

https://formbox.fi/e-form/fi/virrat/8ac3ba31bd?fbclid=IwAR1VaItq5TC9WTZ4gUkSfNNm0p0AfKlFPwZO90emIoEW8lPnf1gr40xxNZo
http://www.onnistuvirroilla.fi/
https://www.virrat.fi/elinkeinot-ja-tyollisyys/tontit-ja-toimitilat/


Ajoneuvoalan perustutkinto
Liiketoiminnan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Pienryhmämuotoista opetusta tarjotaan tarpeen mukaan

Robotti on saapunut Virroille! Työelämätapahtumassa 16.2. pääset tutustumaan koulutusrobottiin ja
huhtikuussa alkavaan robotinkäyttö -koulutukseen. Koulutus on osa kone- ja tuotantotekniikan
tutkintoa. Lisätietoa tulossa!

Tammikuun 9. päivä alkaneeseen puhtauspalvelualan tutkinnonosaan on mahdollista vielä päästä
mukaan oppisopimuskoulutuksella. 

Virroilla voit opiskella:

Avoinna olevat koulutukset:
Tredu – Tampereen seudun ammattiopisto Virtain toimipiste

Koko koulutustarjonnan ja ajankohtaiset tiedot kursseista löydät Tredun koulutushausta. Voit rajata
haun kattamaan esimerkiksi vain tietyn toimipisteen tai alan. Tästä pääset koulutushakuun!

Lisätietoa:
Opinto-ohjaaja, Johanna Ala-Korpi
044 766 4463
johanna.ala-korpi@tampere.fi

Tredun, Virtain toimipiste kuulumisia 

https://www.tredu.fi/koulutukset/?program-search=&profession%5B%5D=&program-type%5B%5D=&program-location%5B%5D=41&educational-background%5B%5D=&delivery-method%5B%5D=
https://www.tredu.fi/koulutukset/
mailto:johanna.ala-korpi@tampere.fi


 

Me palvelemme:
 

Tiina Perämäki
elinvoimapäällikkö

044 715 1444
 

Maarit Toroskainen
yritys- ja

markkinointikoordinaattori
044 715 1411

 
Ari Juvakka

elinkeinoasiantuntija
050 313 1990

 
Henna Viitanen 

kaupunginjohtaja
044 715 1201

 

 

Onnistu Virroilla-
Työelämätapahtuma 16.2. klo 12-15

Työelämätapahtumassa kohtaavat tulevaisuuden tekijät ja työnantajat. 

Esitellään eri koulutusmahdollisuuksia ja tutustutaan paikkakunnan

avoimiin työpaikkoihin. Verkostoituminen sekä tiedonsaanti eri

työllistymisen ja työllistämisen tavoista on myös tärkeä osa tapahtumaa. 

Tapahtuman sisältö tarkentuu alkuvuoden aikana, mutta esittelystandien

lisäksi luvassa on ainakin paneelikeskustelu, video cv- työpaja, cobotin

(robotti) esittely, sekä iltapäiväkahvit (klo 15 jälkeen) näytteilleasettajille

lyhyiden tietoiskujen siivittämänä. 

Tapahtumaan kutsutaan alueen kaikkien toimialojen yrityksiä esittelemään

yritystään ja toimintaansa sekä kertomaan rekrytointi-tarpeista,

kokoaikaisista ja kausityöpaikoista, oppisopimus- sekä työkokeilupaikoista.

Ilmoittaudu mukaan:

E-lomake - Ilmoittaudu mukaan rekrytapahtumiin (formbox.fi)

VIRTAIN YHTENÄISKOULU

Keskiviikkona 1.2. bussi suuntaa kohti Etelä-Pohjanmaata. Lähdemme

ottamaan selvää, mistä kuuluisa pohjalainen yrittäjyys kumpuaa ja kuinka

monin eri tavoin he ovat onnistuneet luomaan menestyvää liiketoimintaa

muutosten keskellä. Kestävästi ja vastuullisesti. Vierailemme Kuortaneen

Urheiluopistolla, Lapuan Kankureissa, Vanhassa Paukussa, Monkey

Islandilla, Alavuden Öljynpuristamolla ja Keskisen Kyläkaupassa Tuurissa.

Tutustu tarkemmin päivän ohjelmaan tästä ja ilmoittaudu mukaan! 

Lisätietoa:

Seppo Tolvanen /projektipäällikkö

p. 044 5740 057

seppo.tolvanen@pokory.fi

Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan Yrittäjille - hanke / Poko Ry

Yrittäjien yhteinen opintomatka
Etelä-Pohjanmaalle

https://formbox.fi/e-form/fi/virrat/8ac3ba31bd?fbclid=IwAR3wjce-HFYTVHDGIWMLJCBsAqF6xo7XCL0kRjboBox29jQiwNYLVOpSN_s
https://www.yrittajatori.fi/index.php?k=316501
https://www.yrittajatori.fi/index.php?k=316501
mailto:seppo.tolvanen@pokory.fi

