
Uutiskirje yrittäjille
Ohessa infoa ajankohtaisista tapahtumista ja yrityksille 
suunnatuista palveluista. 

Päivitämme Virtain kaupungin elinkeino-ohjelmaa. 
Marraskuun aikana lähestymme teitä Yrittäjiä kyselyn 
muodossa, johon toivomme mahdollisimman monen 
vastaavan - näin voit parhaiten vaikuttaa oman kuntasi 
elinvoimaisuuteen ja olla osallisena elinkeino-ohjelman 
laatimisessa. 

Linkki edelliseen ohjelmaan:
Elinkeino-ohjelma
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https://www.virrat.fi/client/virrat/userfiles/elinkeino-ohjelma-vuosille-2017-2021.pdf


Työpaikkaohjauksen uudet palvelut
TREDU

Tredun työpaikkaohjauksen valmennuksissa ja koulutuksissa kehität omaa ammatillista osaamistasi. 
Työpaikkaohjauksen osaaminen on työelämässä yhä halutumpaa ja arvostetumpaa. Laadukkaan 
työpaikkaohjauksen avulla saadaan rekrytoitua parhaimmat tekijät työpaikalle jo opiskelijoina.
Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijan käytännön tehtäviä työpaikalla. Hänen tehtäviään ovat mm. 
työturvallisuuden varmistaminen, työskentelytapojen ja -prosessien ohjaaminen, oppimisen seuranta ja 
palautteen antaminen. Työpaikkaohjaaja myös arvioi työssä oppimisen jakson jälkeen opiskelijan 
osaamisen yhdessä opettajan kanssa.

Tredussa on tarjolla eri mittaisia työpaikkaohjauksen valmennuksia ja koulutuksia. Tutustu niihin ja 
ilmoittaudu mukaan!

Klikkaa lisätietoihin:  
Työpaikkaohjaajalle

Myynnin maailma on jatkuvaa muutosta ja se vaatii 
mukautumista. Tässä verkkovalmennuksessa pureudumme 
myyntiin, keskustelemme ja tarjoamme erilaisia 
ratkaisupolkuja yrittäjille, jotka haluavat hyödyntää muutosta, 
uudistua ja kasvattaa myyntiään.

Klikkaa lisätietoihin:
Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan yrittäjille! 

Lisää myyntiä muutosten keskellä- 
webinaari 23.11.

 

Work in Finland-kansainvälisen rekrytoinnin 
työnantajaneuvonta on valtakunnallinen ja keskitetty palvelu, 
joka tarjoaa työnantajille yleistason neuvontaa 
kansainväliseen rekrytointiin ja työperäiseen 
maahanmuuttoon liittyen.

KLIKKAA LISÄTIETOIHIN:
Work in Finland, Suomi.fi

Work in Finland- 
työnantajaneuvonta

POKO RY

https://www.tredu.fi/tyoelamalle/tyopaikkaohjaajalle/
https://www.tredu.fi/tyoelamalle/tyopaikkaohjaajalle/
https://www.yrittajatori.fi/index.php?k=316527
https://www.yrittajatori.fi/index.php?k=316527
https://www.suomi.fi/palvelut/work-in-finland-kansainvalisen-rekrytoinnin-tyonantajaneuvonta-tyo-ja-elinkeinotoimisto/7daefc27-a13c-4899-a5a0-f4b2fad4e4d3


Joulukalenteri
ELINVOIMATIIMI

Työkokeilu on tarkoitettu työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville työttömille työnhakijoille. 
Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata 
työmarkkinoille.

Työkokeilu ei ole työsuhde eikä siitä aiheudu järjestäjälle kustannuksia. Työkokeilussa henkilö tekee 
työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Työkokeilun järjestäjä vastaa työn ohjauksesta ja 
valvonnasta. Työnantajalle työkokeilu antaa mahdollisuuden tutustua työkokeilijaan, josta voi 
myöhemmin rekrytoida talon tavat tuntevan työntekijän. Työkokeilun jälkeen työnantaja voi 
mahdollisesti saada työkokeilijan palkkaamiseen palkkatukea.

Klikkaa lisätietoihin:
Työllisyyden kuntakokeilu, Virrat

Työkokeilu tietoa yrityksille
TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU VIRRAT

Virtain kaupungin elinvoimatiimi toteuttaa 
joulukuussa yrittäjyyden joulukalenterin. 
Ajatuksena, että Ville tonttu kiertää yrityksissä, 
joista joulukuun 1.-24. päivän aamuina julkaistaan 
kaupungin somekanavilla arvoitus "Missä 
yrityksessä Ville on?". Illalla paljastetaan oikea 
vastaus yrittäjän jouluisen tervehdyksen
muodossa. 

Klikkaa ilmoittautumiseen:
Ilmoittaudu mukaan joulukalenteriin

Jouluinen näyteikkuna
ELINVOIMATIIMI

Virtain jouluisin näyteikkuna -kilpailu toteutetaan 
taas. Tavoitteena on luoda iloa, eloa ja valoa 
kaupunkikuvaan ja tietenkin saada kuntalaisia 
ihastelemaan ikkunoita sekä vierailemaan 
liikkeissä. 

Tarkemmat ohjeet äänestyksestä ja 
äänestyspaikoista julkaistaan lähempänä 
äänestyksen alkua. 

Ilmoittautuminen 7.11. mennessä:
Ilmoittaudu jouluikkunakilpailuun

https://www.virrat.fi/elinkeinot-ja-tyollisyys/tukea-arkeen-ja-tyollistymiseen/tyollisyyden-kuntakokeilu/
https://formbox.fi/e-form/fi/virrat/735a1d9857
https://formbox.fi/e-form/fi/virrat/65358476f1


Omistajanvaihdosmarkkinat
PIRKANMAAN TE-PALVELUT

Pirkanmaan Omistajanvaihdosmarkkinoilla kuullaan tarinoita 
onnistuneista yrityskaupoista ja sukupolvenvaihdoksista, 
tavataan potentiaalisia ostajia sekä myyjiä ja löydetään 
asiantuntijoita onnistunutta yrityskauppaa tukemaan. 
Yhteistyökumppaneilta on apua saatavilla jo ennen 
varsinaista tapahtumaa.

Pirkanmaan TE-toimisto tarjoaa kumppaneidensa kanssa 
kattavat asiantuntijapuheenvuorot, laajan tietopaketin sekä 
mahdollisuuden verkostoitumiseen. Nyt kannattaa osallistua, 
sillä nyt on mahdollisuus löytää yrityksellesi juuri oikea ostaja 
tai vaikkapa jo valmis unelmiesi yritys.

Varaathan paikkasi 10.11.2022 Scandic Rosendahlissa 
järjestettävään tapahtumaan alla olevan ilmoittautumisen 
kautta mahdollisimman pian!

Ilmoittaudu:
Omistajanvaihdosmarkkinat ilmoittautuminen

 

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:
Tredu kuntakiertue ilmoittautuminen

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://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/5a06cd4c-4cd4-4f28-b034-20c5ad45470c?displayId=Fin2625038

