
Uutiskirje yrittäjille
Ohessa infoa ajankohtaisista tapahtumista ja yrityksille 
suunnatuista palveluista. 

Olettehan jo tutustuneet elinvoimapaketin etuihin? Erityisesti 
kannattaa huomioida uusien työntekijöiden vuokrahuojennus ja 
opiskelijoiden ilmainen asuminen työharjoitteluiden aikana. 
Elinvoimapaketti on voimassa vuoden loppuun ja jatkoa 
suunnitellaan parhaillaan talousarviovalmistelun yhteydessä.

Klikkaa lisätietoihin:
Onnistu Virroilla | Virtain kaupunki (virrat.fi)

SISÄLTÖ

Yritysten
kehittämispalvelut -ELY

 

Imago-hanke 
Pirkanmaan TE-palvelut

 

Yritysrekisterin päivittäminen
Virtain kaupunki, elinvoima

 

 

Omistajanvaihdos-
markkinat 

Business Tampere
 

Poko ry:n ajankohtaiset
Muutosvoimaa Pirkanmaan

yrittäjille hanke

 

Buustia myyntiin ja 
markkinointiin 

Pasi Rautio

 
Pirkanmaan yrityskummit

 

SYYSKUU 2022

https://www.virrat.fi/elinkeinot-ja-tyollisyys/


Imago valmennus
PIRKANMAAN TE-PALVELUT

Miten johtaa työntekijäkokemusta, houkutella oikeat osaajat 
ja erottua työmarkkinoilla? Hae mukaan maksuttomiin 
valmennuksiin: aloitukset loka- ja marraskuussa!  
Yrityksille on syksyn aikana tarjolla maksutonta valmennusta 
vahvan työnantajamielikuvan rakentamiseen! 
Valmennuskokonaisuus koostuu kahden kuukauden aikana 
toteutettavista kolmesta erillisestä valmennusiltapäivästä, 
joissa pureudutaan vahvan työnantajamielikuvan ja 
yrityskulttuurin perusteisiin, osaajien löytämiseen ja 
houkutteluun vaikuttavan markkinoinnin keinoin sekä 
onnistuneen rekrytointiprosessin kulmakiviin. Valmennukset 
on suunnattu erityisesti pk-yritysten johdolle, HR:lle ja muille 
avainhenkilöille.  Valmennukset toteutetaan yhteistyössä TE- 
toimiston, ELY-keskuksen ja Aava & Bangin kanssa. 

Klikkaa lisätietoihin:  
IMAGO - TE-palvelut

Juhannus-
tunnelmaa 

ympäri 
vuoden

 

Oppia & Hyvinvointia Helvetistä 4.10.
Ota pieni irtiotto arjesta! Lähde mukaan oppimaan ja 
viettämään hyvinvointi-iltapäivää muiden yrittäjien kanssa 
kauniin ruskan keskelle. Iltapäivä Helvetinjärven maisemissa 
on avoin ja maksuton kaikille yrittäjille ja yritysten 
työntekijöille. 

Ajankohtaista Yritysten Energiaratkaisuista 6.10.
Millaisia vaihtoehtoja yrityksesi energiatarpeisiin on tarjolla? 
Miten ratkaisut toimivat käytännössä? Millaista rahoitusta 
energiasiirtymiin on tarjolla? Tule kuulolle ja keskustelemaan 
tähän ajankohtaiseen webinaariin.

Seppo Tolvanen, projektipäällikkö
p. 044 5740 057  seppo.tolvanen@pokory.fi

Klikkaa lisätietoihin:
MUUTOSVOIMAA YLÄ-PIRKANMAAN YRITTÄJILLE! - 
Yrittäjätori (yrittajatori.fi)

Poko Ry:n ajankohtaiset

https://marketing.bang.fi/imago-valmennus
https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago
mailto:seppo.tolvanen@pokory.fi
https://yrittajatori.fi/index.php?k=316472
https://yrittajatori.fi/index.php?k=316472


Omistajanvaihdosmarkkinat
PIRKANMAAN TE-PALVELUT

Oletko suunnittelemassa yrityksesi myyntiä? Oletko kenties 
aloittelemassa yrittäjyyttä? Haluatko laajentaa 
yritystoimintaasi yrityskaupoilla, vai olisiko 
sukupolvenvaihdos yrityksessäsi ajankohtainen? 

Valtakunnallista omistajanvaihdosviikkoa vietetään 30.10. – 
4.11.2022. Pirkanmaan osalta omistajanvaihdosviikko päättyy 
perinteisiin Omistajanvaihdosmarkkinoihin torstaina 
10.11.2022 kello 11–18 Scandic Rosendahlissa. Varaa 
päivä jo nyt kalenteristasi, varsinainen ilmoittautuminen ja 
tilaisuuden agenda tiedotetaan myöhemmin.
Pirkanmaan TE-palvelut tarjoaa kumppaneidensa kanssa 
kattavat asiantuntijapuheenvuorot, laajan tietopaketin sekä 
mahdollisuuden verkostoitumiseen.

 

Torstai 1.12.2022 klo 17.30, nuorisokeskus Marttinen 
Tarjanne-sali

Puhujana myyntikuiskaaja Pasi Rautio
”Yrittäjä – erotu massasta ja lopeta se aggressiivinen 
odottaminen.” Täällä kuulet miten!

Markkinoi, mainosta, myy. Saat mukaasi koulutuksesta kolme 
pitkän ajan ja kolme lyhyen aikavälin tehokasta 
toimintavinkkiä.
Herättely joka ei silittele myötäkarvaan. Hetki joka aiheuttaa 
pistoksia sielussa. 

Rajoitetun paikkamäärän ja tarjoilujen vuoksi varaa paikkasi 
ajoissa. Tilaisuus on maksuton.

Klikkaa lisätietoihin:
Elinkeinot ja työllisyys | Virtain kaupunki (virrat.fi)

Hanki buustia myyntiin ja 
digimarkkinointiin!
TREDU |  VIRTAIN KAUPUNKI

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

 

 

https://www.virrat.fi/elinkeinot-ja-tyollisyys/


Yritysrekisterin 
päivittäminen
ELINVOIMATIIMI

Kasvu ja kansainvälistyminen
Tuottavuus ja digitalisointi
Markkinointi ja asiakkuudet
Johtaminen ja henkilöstö
Innovaatioiden kaupallistaminen

Suunnitteletko yrityksellesi kasvua kotimaassa, 
kansainvälistymistä tai omistajanvaihdosta? Mietitkö 
liiketoiminnan digitalisointia tai kaipaatko 
markkinoinnille uutta suuntaa? Onko yritykselläsi 
rekrytointisuunnitelmia? Vai haluatko tukea 
innovaatiollesi? Voit löytää avun näihin ja moniin 
muihin yrityksesi tarpeisiin ELY-keskuksen 
tarjoamasta Konsultointi-palvelusta.
ELY-keskuksen Konsultointi-palvelu on tarkoitettu 
toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka 
haluavat kasvaa ja kehittää toimintaansa. Toimiala- 
tai yhtiömuotorajoituksia ei ole. Innovaatioiden 
kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää 
myös alkuvaiheen yrityksille. Palvelu räätälöidään 
aina yrityksesi tarpeisiin. Konsultointi-palvelu on 
jaettu viiteen osa-alueeseen:

Klikkaa lisätietoihin:
Kehittämispalvelut - Yritysten kehittämispalvelut 
- ELY-keskus

Yritysten kehittämispalvelut
ELY-KESKUS

Yrityskummit
PIRKANMAAN YRITYSKUMMIT
Tuemme pirkanmaalaisia yrityksiä ja yrittäjiä 
liiketoiminnan kehittämisessä jakamalla 
arvokkaita kokemuksiamme ja asiantuntija- 
apua pk-yritysten käyttöön. Yrityskummin työ 
on vapaaehtoista ja luottamuksellista 
mentorointityötä tavoitteena auttaa 
asiakasyrityksiämme menestymään. 
Yrityskummin antaman tuen mittakaava 
määrittyy kummiyrityksen tarpeen mukaan.
Yksin pohtimisen sijaan kannattaa pohtia 
yhdessä ja hyödyntää Kasvun Eväät -palvelun 
yksinyrittäjille tarjoamia, toimiviksi testattuja 
työkaluja. Nimensä mukaisesti projekti tarjoaa 
eväitä kasvuun ja henkilökohtaista tukea 
yksinyrittäjälle. Kokenut yrityskummi auttaa 
välttämään monta turhaa mutkaa polulla kohti 
tavoitteita.

Klikkaa lisätietoihin:
Pirkanmaan Yrityskummit ry

Virtain kaupungilla on käytössä yritys- ja 
palveluhakemisto, pyrimme pitämään 
hakemiston tiedot ajan tasalla. Laitamme 
yrityksiin tietojen täydennyspyyntöjä syksyn ja 
kevään aikana, voit myös käydä tarkistamassa 
tiedot ja lähettää meille mahdolliset 
päivitykset.

Klikkaa lisätietoihin:
Virtain yritys- ja palveluhakemisto 
(yrityshakemistot.fi)

#OnnistuVirroilla

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kasvu
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/tuottavuus-ja-talous
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/markkinointi-ja-asiakkuudet
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/johtaminen-ja-henkilosto
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/innovaatioiden-kaupallistaminen
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut
https://www.yrityskummit.net/toiminta/kasvunevaat/
https://www.yrityskummit.net/
https://virrat.yrityshakemistot.fi/default.asp?op=NaytaEtusivu
https://virrat.yrityshakemistot.fi/default.asp?op=NaytaEtusivu

