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Viihdy Virroilla!
Virrat on monipuolinen kaupunki Ylä-Pirkanmaalla. 
Meillä eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen 
luonnonmaisemien keskellä. Tärkeintä meille  
on ihmisten, yritysten ja ympäristön hyvinvointi.

Haluaisitko Sinä olla yksi meistä?

Virrat lyhyesti
- Noin 6500 virtolaista

- Yli 300 järveä

- Rantaviivaa noin 1 000 km

- Pirkanmaan pohjoisin kunta

Kaikki tiet vievät Virroille
- Seinäjoelle, Jyväskylään ja 
 Tampereelle ajaa noin tunnissa. 

- Meille voit tulla Tampereelta  
 veneellä.

Katso videomme!
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Tilaa hengittää
Virroilla voit asua väljästi omassa rauhassa tai  
kaupunkitaajamassa palveluiden äärellä. Tunnelmal-
lisissa kylämiljöissämme taas yhdistyvät hiljainen 
maaseutu ja tiivis yhteisöllisyys.

Asuitpa missä päin kaupunkia tahansa, luonto on 
läsnä kaikkialla: Meillä vesistöalueet vuorottelevat 
metsien, idyllisten peltojen ja jylhien kalliomaisemien 
kanssa. Luontopoluille ja nähtävyyksien äärelle on 
mukava lähteä päivän päätteeksi virkistäytymään.

Vilinää ja vilskettä 
Virroilla on paljon vapaa-ajanasuntoja, ja kesäisin 
kaupunkimme on täynnä touhua ja tapahtumia. 

Olemme Suomen virallinen juhannuskaupunki ja 
meillä onkin täällä ikuinen juhannus. Kuuluisille 
juhannusmarkkinoillemme virtaa väkeä kauempaakin. 
Tarjolla on tanssia, elävää musiikkia, ohjelmaa koko 
perheelle ja monenlaisia herkkuja.

Tiesitkö tätä?
- Virrat taipuu moneksi:  
 Virtain, Virtaita, Virtaina, 
 Virtaiksi, Virroilla, Virroilta, 
 Virroille, Virtaitta, virtolainen 

- Virrat on Suomen ainoa  
 kaupunki, jonka nimi on  
 monikkomuotoinen 

YRITYKSESI TALOUSHALLINTO 
osaavien ammattilaisten käsissä

Virtaintie 42, Virrat
Honkalantie 2, Ruovesi
(03) 475 5978
info@paulikivimakioy.fi
www.paulikivimakioy.fi
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Virroilla voi suorittaa peruskoulun lisäksi ammat-
tikoulu- ja lukio-opinnot. Perheen nuorimmille on 
uusi hirsirakenteinen päiväkoti, joka otettiin käyttöön 
vuonna 2015. 

Syksyllä 2021 valmistuneessa hirrestä tehdyssä 
yhtenäiskoulussamme voi opiskella koko peruskoulun 
oppimäärän. Oppilaille on nykyaikaiset oppimisympä-
ristöt, ja monikäyttöisissä tiloissa voi järjestää erilai-
sia tapahtumia. Virroilla on myös neljä tunnelmallista 
kyläkoulua, joten koulumatkat eivät veny pitkiksi.

Virtain lukiossa voi valita yhden kolmesta linjasta, 
joita ovat yleislukiolinja, Kielet ja kansainvälisyys 

sekä YTL-linja, jolla voi osallistua lääketieteeseen, 
tekniikkaan ja ympäristöön liittyville erikoiskursseille. 
Lukiodiplomeita voi suorittaa monissa taideaineissa.

Tampereen seudun ammattiopiston Tredun Virtain 
toimipisteessä voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan, 
autoalan, liiketoiminnan ja kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinnot. Tampereen ammattikorkeakoulu 
TAMK puolestaan tarjoaa Virroilla tradenomin ja 
metsätalousinsinöörin tutkinto-ohjelmia monimuoto-
koulutuksena.

Merikanto-opistossa nuoret voivat suorittaa musiikin 
ja tanssin laajan oppimäärän.

Koulutietä pitkin
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Keiturin Sote järjestää laadukkaat lakisääteiset  
sosiaali- ja terveyspalvelut Virtain ja Ruoveden 
kuntalaisille kaikissa elämänvaiheissa. Palveluvali-
koimaan kuuluvat sekä avopalvelut että ikäihmisten 
ja kehitysvammaisten palvelut. 

Keiturin Soten sähköisestä perhekeskuksesta löytyy 
tietoa perheille ja nuorille suunnatuista palveluista.

 

Avopalveluissa kattavan peruspalvelutarjonnan 
lisäksi on käytettävissä laaja valikoima erikois- 
lääkäripalveluita. 

Keiturin Sote tarjoaa palveluasumista ikäihmisille ja 
kehitysvammaisille. Kotihoidon palveluilla mahdol- 
listetaan turvallinen ja hyvä elämä asiakkaan omassa 
kodissa. Virroilla toimii myös geriatrian poliklinikka.

Monipuoliset sosiaali-  
ja terveyspalvelut 

Tutustu palveluvalikoimaan:
www.keiturinsote.fi/palvelut

www.keiturinsote.fi/sahkoinen- 
perhekeskus

TEKSTIILINAUHOJEN
VALMISTUSTA
VIRROILLA JO

VUODESTA 1898

www.inka.fi
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Virroilla voi liikkua vuoden ympäri. Liikuntapaikkoja 
on useita, ja järjestöt ja seurat tarjoavat monenlaista 
ohjattua harrastustoimintaa. 

Olemme erityisen ylpeitä uudesta Urheilupuistos-
tamme, joka tarjoaa tekemistä koko perheelle. Lasten 
ollessa pump track -radalla tai urheilukoulussa voivat 
vanhemmat käydä kuntoportailla tai pelaamassa ten-
nistä tai padelia. Talvisin voi mm. lasketella, hiihtää ja 
pelata jääkiekkoa.

Kunnan alueella on myös useita luontokohteita, joista 
kenties tunnetuin on Torisevan rotkojärvet. Useiden 
kymmenien luontopolkujen varsilla voi ihailla kauniita 
kallio-, suo- ja järvimaisemia. Evästauolla voi paistaa 
makkaraa koko perheen voimin.

Virroilla voi viettää aikaa vesiaktiviteettien ja kalas-
tuksen parissa tai vaikka elokuvateatterissa. 

Kansalaisopiston laajaan kurssitarjontaan lukeutuu 
muun muassa liikuntaa, kädentaitoja, taideaineita, 
tietotekniikkaa ja kieliä.

Marttisen saaren Perinnekylä on koko perheelle 
sopiva museo- ja matkakohde. Killinkosken Wanhalla 
Tehtaalla ja sen museoissa oppii alueen teollisuus-
perinteistä. 

Meillä järjestetään myös paljon tapahtumia. Juhan-
nusmarkkinoiden lisäksi tunnettuja tapahtumia ovat 
KesäVirratSoi ja MuksuFestarit. 

Nuorisokeskus Marttinen on yksi Suomen yhdeksästä 
nuorisokeskuksesta. Marttisessa voit järjestää ko-
kouksia, juhlia ja leirejä, löytää uuden harrastuksen  
tai käydä lounaalla. 

Vapaalla on mistä valita

• 9-reikäinen golfkenttä

• Jäähalli ja laskettelurinne

• Frisbeegolfrata

• Skeittipuisto ja Bike Park

• SRL:n hyväksymä 
 ratsastuskoulu

• …ja paljon muuta

Tutustu Nuorisokeskus Marttiseen:
www.marttinen.fi



7

Toimintamme kasvaa. Seuraa avoimia 
työpaikkojamme www.finncont.com tai 

jätä avoin hakemus finncont@finncont.com 

Loistava 

sijainti lähellä

Tamperetta, 

Seinäjokea, 

Jyväskylää
...
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Tutustu vapaisiin tontteihin:
www.virrat.fi/asuminen-ja-ymparisto/ 
kaavoitus-ja-rakentaminen/tontit/ 
keiturinsalmi

Virroilla voit asua juuri niin kuin haluat. Meillä on elä-
väinen kaupunkikeskusta, josta voi ostaa tai vuokrata 
oman kodin. Kyläkunnissa saa nauttia maaseudun 
rauhasta eläväisten kyläyhteisöjen keskellä. 

Meillä työpaikat, koulut ja harrastukset ovat lähellä 
jokaista. Monipuoliset palvelut ja kaupat, terveyden-
huolto ja liikkumismahdollisuudet ovat myös helposti 
saavutettavissa. 

Myymme Keiturinsalmen alueella Näsijärven lä-
heisyydessä sijaitsevia tilavia järvenrantatontteja 
omakoti- ja pientalojen rakentajille. Meillä kodin 

rakentaminen on ketterää lupapalveluista alkaen. Tule 
perheesi kanssa nauttimaan ainutlaatuisista järvimai-
semista ja luonnonläheisyydestä Virroille! 

Tule jäädäksesi!

Oma unelmien koti Virroilla 

METSÄTYÖ HAVANKA OY
Koneellista puunkorjuuta vuodesta 1979

0400 622 171  |  www.metsatyohavanka.fi
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Lue lisää elinvoima- 
paketistamme:
www.onnistuvirroilla.fi

Tarjoamme uusille asukkaillemme rahanarvoisia  
etuja, kuten vauvarahan ja asumistukea: Vastasynty-
neiden virtolaisten vanhemmille maksetaan vauva- 
raha. Virroille muuttavat uudet työntekijät ja opiskeli-
jat taas saavat tukea vuokra-asumiseen. 

Uusien virtolaisten edut 

• Vauvaraha

• Uusien työntekijöiden asumistuki 

• Opiskelijoille ilmainen asuminen 

• Korkeakouluopiskelijoiden stipendi 

Virtolaisuus kannattaa 

Keskustie 10, Virrat | 03 485 511 | www.ksat.fi | myynti@ksat.fi

Sähköä 
hyvään 
kotiin!
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Me Virroilla huolehdimme yrityksistämme. Tarjoam-
me yrityksille ja yrittäjyyttä suunnitteleville monipuo-
lista tukea ja erinomaiset kasvuedellytykset. 

Virroilla voi myös työllistyä kaupungissa toimivan 
yrityksen riveihin. Kattava valokuituverkko mahdol-
listaa myös etätyöskentelyn kätevästi kotoa käsin. 

Panostamme yrittäjyyskasvatukseen yhdistysten ja 
oppilaitosten kanssa. Lukiossamme voi tutustua yrit-
täjyyteen ja työelämään valinnaisten kurssien avulla, 
ja Tredu järjestää täsmäkoulutuksia paikallisyritysten 
tarpeisiin.

Työllisty Virroilla

TULE MUKAAN 
RAKENTAMAAN 
KANSSAMME SUOMEN 
PARASTA TYÖPAIKKAA! 

Haemme nyt CNC-KONEISTAJIA 
Virroille ja Seinäjoelle.
Lisätietoja:
Matti Kaunisto
matti.kaunisto@memar.fi
p. 050 558 2471

WWW.MEMAR.FI
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Meillä on aina tilaa uusille yrityksille. Yritysneuvonta- 
palvelustamme saat apua yritystoiminnan käynnis-
tämiseen. Tarjoamme myös vapaita yritystontteja 
useissa kohteissa. Esimerkiksi Nallelan peltoaukealle 
rakennetaan yritysaluetta teollisuuden ja kaupanalan 
käyttöön. Lisää teollisuuden tontteja löytyy Kitusen-
kulman alueelta. 

Harkitsetko yrittäjyyttä?

Laadukasta koneistusta nykyaikaisin menetelmin.

aisikon.fi wirmet.fi

Katso vapaat yritystontit:
www.virrat.fi/elinkeinot-ja-tyollisyys/ 
tontit-ja-toimitilat/yritystontit
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Virtain kaupunki
Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki
Puh. 044 715 1444

tiina.peramaki@virrat.fi

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen
Puh. 044 715 1201

henna.viitanen@virrat.fi

Virtaintie 26, 34800 Virrat 

Vaihde: 03 485 111

www.virrat.fi

www.onnistuvirroilla.fi 

Facebook: Virtain kaupunki 

Instagram: #onnistuvirroilla

TUTUSTU PALVELUIHIMME 
TARKEMMIN
www.keiturinsote.fi

Keiturin Sotessa 
työskentelee noin 
450 sote-alan 
ammattilaista. 

TULE SINÄKIN TÖIHIN 
KEITURIN SOTEEN 
kehittämään kanssamme 
Virrat-Ruovesi alueen 
sosiaali- ja terveyspalveluita!

Kattavasta palvelutarjonnastamme löytyy palvelut
kaikenikäisille erilaisiin tarpeisiin ja elämänvaiheisiin.

TUTUSTU AVOIMIIN 
TYÖPAIKKOIHIN 
www.keiturinsote.fi/meille-toihin 

Monipuoliset 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
Virroilla ja Ruovedellä


