
  

- TE-palvelut.fi – sivusto
- työtarjoukset
- työvoimakoulutus ja tuki
- maksuton yrittäjäkoulutus
- starttiraha
- palkkatuki
- työkokeilu

TE-TOIMISTO
te-palvelut.fi

Tiina Köngäs-Siira
02950 43003

tiina.kongas-siira@te-toimisto.fi
Minna Pulli

02950 43130
minna.pulli@te-toimisto.fi

RIVERIA
riveria.fi

Rauno Peura
050 358 7680

rauno.peura@riveria.fi

PIELISEN 4H
pielinen.4h.fi

Pirjo Hämynen
040 581 9023
pielinen@4h.fi

Sauli Yli-Hakola
045 123 8818

yritysta.somesta@gmail.com

NURMEKSEN KAUPUNKI
nurmes.fi

Sirke Katajala
050 305 1892

sirke.katajala@nurmes.fi
Jussi Sallinen
040 1045 020

jussi.sallinen@nurmes.fi

KIRKKOKADUN YLÄ-ASTE
nanna.merilainen@nurmes.fi

pielinen@4h.fi
nurmeksen@yrittajat.fi

minna.pulli@te-toimisto.fi
rauno.peura@riveria.fi

aki.nevalainen@pikes.fi

HONKALAMPI / Kaski
Marjatta Rummukainen

050 388 6621
marjatta.rummukainen@hl-s.fi

Tuula Martikainen
050 388 6634

tuula.martikainen@hl-s.fi

JUHTA OY /
Ehta-

henkilöstöpalvelut
Elise Sajo 

0400 273 730
elise.sajo@juhta.fi

Heli Ollilainen
050 388 6631

heli.ollilainen@juhta.fi

 

- jäsenyrittäjille palvelujen
  markkinointi eri kanavien        
  kautta
- Työllistymispolku                    
  Nurmeksen malliin -                 
  nettisivujen ylläpito
- Työllistymispolku-                   
  palveluiden markkinointi         
  jäsenille

Avaimet käteen-palvelu:
- rekrytointi
- työsuhdeasiat   
- palkanmaksu
- palkkatuen tms. 
  etuuksien hakeminen
- vakuutukset     
- työterveyshuolto jne
Ja yritysasiakkaamme    
 saa keskittyä omaan 
 ydinbisnekseensä rauhassa.

- ammatilliset                               
  perustutkinnot
- oppisopimukset
- ammatti- ja erikois-                   
   ammattitutkinnot
- räätälöidyt                                  
  täydennyskoulutukset
- korttikoulutukset
- kehittämishankkeet
- Osuuskunta 
  Idän taitajat
- Ny- yrittäjyys

- 4H-työpalvelu – nuoria
  erilaisiin työtehtäviin
- nuorten 4H-yrittäjien
  palvelut

- työtori
- Nurmeksen kaupunki                
  tukee työllisyyttä 
  tukevia hankkeita
- kaupungin                                  
  palkkatukityöllistämisen           
  jälkeen jatkopolut - myös         
  yrityksistä

- 9. luokkalaisten Sinussa 
  on yritystä -päivä
  talvilomaa edeltävänä               
  perjantaina

- Kaski Nurmeksessa
  palkkatukityöntekijän
  työpanos 1 kk veloituk-
  setta, palvelun jatkami-
  nen 9,5 €/h+alv 
- tuki hakemusten tekoon
- alihankintatyöt

- rekrytointi
- henkilöstön 
  vuokraus

- pitkäaikaistyöttömien                 
  työllistäminen: 
  mahdollisuus siirtyä                    
  siirtosopimuksella 
  yrityksen tehtäviin

NNUURRMMEEKKSS TTYYÖÖLL II YY PPOOEENN LL SS TT MMII SS
LLKKUU YYRR II TTYYKKSS II

LLLL EE

NURMEKSEN 
YRITTÄJÄT RY

nurmeksenyrittajat.fi
Ella Kärki

040 510 3289
nurmeksen@yrittajat.fi

PIKES OY
Kohtaanto 2018-2019

 – hanke
pikes.fi

Outi Meriläinen
046 922 4271

outi.merilainen@pikes.fi

HR MENTOR OY
hrmentor.fi

Päivi Savolainen
050 555 9127

paivi.savolainen@hrmentor.fi
Mervi Okkonen
050 555 9128

mervi.okkonen@hrmentor.fi

POHJOIS-KARJALAN 
SOSIAALITURVA-

YHDISTYS
www.pksotu.fi

KAJO-keskus -hanke
Timo Hartikainen

0505356919
timo.hartikainen@pksotu.fi

Kohtaannon keskeiset 
palvelut:
- tukea rekrytointiin ja       
  työllistymiseen
- uusien työntekijöiden     
  osaamiskartoitukset ja    
  lyhyet koulutukset
- koulutustehdas eli           
  mestari-kisällimalli
- omistajanvaihdos-           
  koulutus
- oppisopimus ja                
  palkkatuki

POKALI
Pokalin työllisyyshanke

NÄRE RY
nare.fi/hankkeet.html

Satu Lukkarinen
045 129 0552

satu.lukkarinen@nare.fi
Piritta Karjalainen

045 666 4038
piritta.karjalainen@nare.fi

Tarja Hakulinen
040 585 5597 

tarja.hakulinen@pokali.fi

- TE-palvelut.fi – sivusto
- työtarjoukset
- työvoimakoulutus ja tuki
- maksuton yrittäjäkoulutus
- starttiraha
- palkkatuki
- työkokeilu

- maakunnallinen           
  liikunnan ja                   
  urheilun    
  työllisyyshanke
- urheiluseuratyöllistä-  
  misen kautta tuetusti  
   avoimille                      
  työmarkkinoille ja        
  koulutukseen  

Työnantajalle:
- työntekijöiden         
  etsintä
- oppisopimus-,        
  koulutus- ja             
  palkkatukiasioissa  
  avustaminen
- työllistämisen         
  tukipalvelut
- työkokeilu- ja          
  siirtotyö-                  
  mahdollisuudet
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