
Uutiskirje yrittäjille
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Virtain kaupunginhallitus on 19.12.2022 kokouksessaan
käsitellyt elinvoimapaketin vuoden 2023 ohjeistuksen. 
Ohjeet ja markkinointimateriaali päivitetään
onnistuvirroilla.fi -sivustolle heti alkuvuodesta. 

Työelämä tapahtuma Virrat
 

Elinvoimapaketti 2023

Tredu Tiitus - palvelu
 

http://www.onnistuvirroilla.fi/


Elinkeino-ohjelman pääteemoiksi on määritelty elinvoimainen kaupunki, yritystoiminnan kehittäminen,
osaava työvoima, aktiiviset kylät, matkailu ja hankinnat. Kiitos vielä kaikille Teille, jotka vastasitte
kyselyihin. Saimme vastauksista esille asioita, joita pidätte tärkeinä ja rakennamme ohjelmaa niiden
pohjalta. 

Kutsumme Teidät aamukahville 12.1. klo 7:30-9:00 Kitusen Kievarille, tilaisuuden ideana on
vapaamuotoisesti keskustella elinkeinojen ajankohtaisista asioita, eli paikalle voi saapua itselleen
sopivaan aikaan. Ilmoittaudu mukaan tästä.

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

Elinkeino-ohjelman valmistelu
VIRTAIN KAUPUNKI

Tredun ja Virtain kaupunki järjestävät yhteistyössä työelämätapahtuman  torstaina 16.2. klo 12-15
Virtain yhtenäiskoulun tiloissa. Tapahtuman sisältö tarkentuu alkuvuodesta, mutta voit varata ajan jo
omaan kalenteriin. 

Tredussa opiskelee yli 9000 aikuisopiskelijaa ja yli 8000 nuorisopuolen opiskelijaa. Voit ilmoittaa Tiitus
palvelussa työssäoppimis- ja oppisopimuspaikkoja, osa-aikaisia työpaikkoja tai työpaikkoja valmistuville
opiskelijoille. 

Työelämätapahtuma Virrat

Tredu Tiitus-palvelu

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


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. Avoimista työpaikoista laitamme vielä erikseen
kyselyn tammikuussa, jotta saamme koostettua yhteistä materiaalia tapahtumaan. Lisätietoja Tiina,
puh. 044 715 1444 tai Maarit puh. 044 715 1411. Materiaalit voi toimittaa kaupungintalon infoon 26.1.
mennessä. 

Virtain kaupunki on mukana myös Asta-messuilla 3.-5.2023 Tampereella.

Klikkaa lisätietoihin:
Yrityspäivät – Suomen suurin opiskelijarekrytointitapahtuma 

Yrityspäivät Tampere

Tamk:n ja yritysten
yhteistoimintatapahtuma
TAMK

27.1.2023 järjestetään nuorisokeskus
Marttisessa tapahtuma, johon toivotaan
mukaan yrityksiä joilla on mahdollisuus tarjota
toimeksiantoa opiskelijatiimille. Olisiko
yritykselläsi tarvetta esimerkiksi
verkkokaupalle? Opiskelijatiimit voivat tehdä
myös esimerkiksi selvitystyötä, kehitystyötä ja
tapahtuman järjestämistä.

Liiketalouden ja/tai metsätalouden
opiskelijatiimeille voi tarjota myös harjoittelu
tai opinnäytetyö mahdollisuuksia. 

Kiinnostuksen ja lisäkysymykset voi esittää:
Tarja Tittonen, korkeakouluasiamies
p.0505004545
tarja.tittonen@tuni.fi

Tarja Tittonen | Tampereen
korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

https://www.yrityspaivat.com/
https://www.yrityspaivat.com/
mailto:tarja.tittonen@tuni.fi
https://www.tuni.fi/fi/tarja-tittonen


Yrittäjän talousavusta saat luottamuksellista,
maksutonta ja asiantuntevaa tukea ja neuvontaa.
Yrittäjän talousavun neuvojat ovat yrityksen
talouden ja terveyttämisen asiantuntijoita. Pääset
alkuun soittamalla tai jättämällä
yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta.

Lisäksi yrittäjillä on mahdollisuus osallistua
Yrittäjän talousavun ja Suomen Yrittäjien
maksuttomiin koulutuksiin!
Aiheena muun muassa YEL-vakuutus ja turva
sairauden varalle sekä liiketoiminnan kehittäminen
ja sen rahoitus.

Klikkaa lisätietoihin:
Yrittäjän talousapu - Yrittäjän talousapu - ELY-
keskus

Yrittäjän talousapu

TE-YRITYSPALVELUT PIRKANMAA

Muutoskyvykäs yritys
TURUN YLIOPISTO

on havaittu tarve muutosjoustavuuden 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen,
henkilöstömäärä on 1-250 henkeä ja
toimipaikka on Varsinais-Suomessa, 
Satakunnassa tai Pirkanmaalla

Tiedätkö mikä on yrityksesi muutoskyvykkyyden 
tila? Tilaa nyt Muutosjoustavuustutka, joka on 
uusimpaan tutkimukseen perustuva maksuton 
itsearviointityökalu. Arviointi auttaa löytämään 
yrityksen muutosjoustavuuden vahvuudet ja 
kehittämiskohteet sekä valitsemaan 
muutoskyvykkyyttä vahvistavia valmennuksia 
sekä johdolle että koko henkilöstölle.

Muutoskyvykäs yritys -kehittämispolkuun voivat 
osallistua yritykset, joissa

1.

2.
3.

Klikkaa lisätietoihin:
Muutoskyvykäs yritys

Työllistämisen monet tavat 
-koulutus
KASVUN EVÄÄT- HANKE

Koulutus on suunnattu kasvuhakuiselle
pienyritykselle, joka pohtii työntekijän tai
työntekijöiden palkkaamista. Koulutuksessa
keskitytään työnantajaksi siirtymisen haasteisiin
työnantajamielikuvan, lainsäädännön, talouden
ja toiminnan organisoinnin näkökulmista. Lisäksi
perehdytään toiminnan kasvattamiseen erilaisten
yhteistyömuotojen avulla. Koulutus on yrittäjälle
maksuton. 

Seuraava ryhmä aloittaa 26.1. Lisätietoja:
Tuija Pohjansaari-Kirmo, p. 044 790 6434,
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi.

Ilmoittautuminen:
Työllistämisen monet tavat, yrittäjyyden
ammattitutkinnon osa – TAKK

https://www.ely-keskus.fi/web/yrittajan-talousapu/etusivu
https://sites.utu.fi/muutoskyvykasyritys/
mailto:tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi
https://www.takk.fi/fi/koulutus/id/tyollistamisen-monet-tavat-yrittajyyden-ammattitutkinnon-osa?2076=


 

Pirkanmaan yrityskummit tukee pirkanmaalaisia yrityksiä ja
yrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä jakamalla arvokkaita
kokemuksia ja asiantuntija-apua pk-yritysten käyttöön.
Yrityskummin työ on vapaaehtoista ja luottamuksellista
mentorointityötä tavoitteena auttaa asiakasyrityksiä
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.

Joulukuun uutiskirje:
Uutiskirje | Pirkanmaan Yrityskummit ry

Lisätietoa yrityskummeista:
Pirkanmaan yrityskummit

Pirkanmaan yrityskummit

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

 

 

Valaisee lyhtynen soma, 
hiljaista joulun tietä. 

Tämä hetki on jokaisen oma, 
rauha löytyy sieltä.

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä ja
toivotamme rauhaisaa joulua kaikille!

https://www.yrityskummit.net/toiminta/kasvunevaat/
https://www.yrityskummit.net/uutiskirje/
https://www.yrityskummit.net/

