
Kesäpikkuduunarin opas!



tervetuloa kesäpikkuduunariksi, mahtavaa, että olet lähtenyt mukaan!

Olemme laatineet sinulle tämän oppaan, josta löydät kaiken

tarvitsemasi tiedon kesäpikkuduunailun aloittamiseen. Pikkuduunailu

on kuitenkin ennen kaikkea tekemällä oppimista ja kesän keikoilla

saat työkokemusta ja opit uusia taitoja, joita voit hyödyntää myös

tulevina vuosina. :)

Mukavaa kesää 2022 pikkuduunaillen!

Moi,

Kaisa & Johanna



Mikä on Pikkuduunia-hanke ja mistä

Mahdollisuuksien kesä -kampanjassa

on kysymys?

Mitä pikkuduunarina ja kevytyrittäjänä

työskentely tarkoittaa?

Kesäpikkuduunarin muistilista eli

miten pikkuduunaillaan?

Mistä saa apua ja lisätietoa?

Sisällys



 

Pikkuduunia hanke auttaa pikkuduunin

tekijöitä ja tarjoajia löytämään toisensa!

Mahdollisuuksien kesä Limingassa on

Pikkuduunia-hankkeen nuorten

kesätyöllistämiskampanja.



Mikä Pikkuduunia?

Pikkuduunia on

Limingan kunnan

toteuttama

kaksivuotinen (2020-

2022) ESR-hanke.   

Lue lisää:

www.liminka.fi/
pikkuduunia



Mahdollisuuksien kesä Limingassa on
Pikkuduunia-hankkeen nuorten
kesätyöllistämiskampanja, jonka tarkoituksena on
mahdollistaa liminkalaisille nuorille kesätyötä.

Kampanja järjestetään nyt toista kertaa.
Mahdollisuuksien kesä 2021 sai innostuneen vastaanoton!

Pikkuduunia-hanke tarjoaa nuorille valmennusta ja
tukea pikkuduunien hakuun ja laskutukseen.

Nuoret työskentelevät kevytyrittäjinä ja laskuttavat
työstään. Pikkuduuni mahdollistaa ikioman kesätyön
luomisen - vapauksineen ja vastuineen, ihan niin kuin
oikealla yrittäjällä.

Mikä Mahdollisuuksien kesä?



www.liminka.fi/pikkuduunia

https://www.liminka.fi/mahdollisuuksien-kesa-limingassa-2022/


KickOff!

Info nuorille,
kotitalouksille

ja yrityksille

Etsitään & löydetään keikkoja
kotitalouksista ja yrityksistä

Ilmoittautuminen
pikkuduunin

tekijäksi!

28.4.31.3.

Tavataan
kesäpikkuduunarit ja

ideoidaan
pikkuduuneja

KesäDuuni 2022
-info & valmennus:

Kaikki 
pikkuduunailusta!

Apua & tukea kampanjan ajan

Vertaistukea & yhteistyötä!

1.3. 5.5. kesä-
heinä3.2.

KesäDuuni-
paja 

21.5.

Tori-
Tempaus

elo9.5.

KesäDuuni 2022
-info &

valmennus:
Tienaa

kevytyrittäjänä!

KesäDuuni 2022
-valmennus:

Palvelut
pakettiin!

Keikalle!

Mahdollisuuksien kesä Limingassa 2022 

Todistukset
ja

palautteet

Mahdollisuuksien 
 Kesä Limingassa

2022 -
kampanjasivujen

julkaisu



 

Pikkuduuni mahdollistaa ikioman kesätyön

luomisen - vapauksineen ja vastuineen.

Kevytyrittäjä laskuttaa työstään

laskutuspalvelun kautta.



Mitä pikkuduunailu on?
Pikkuduunit ovat yleensä keikka- tai osa-aikatyötä.
Pikkuduuneja voivat tarjota niin kotitaloudet kuin yrityksetkin.

Pikkuduuneja tehdään yleensä kevytyrittäjinä eli
pikkuduunarina työllistät itse itsesi.

Pikkuduunia-hanke tarjoaa valmennusta ja
monipuolista tukea kesäpikkuduunareille.

Pikkuduuni mahdollistaa työn tekemisen
omannäköisesti, joustavasti ja itsenäisesti. 

Pikkuduunaillessa oppii monenlaisia taitoja, joita voi
hyödyntää myöhemmin työssä ja työnhaussa.



Pikku-
duunarin
polku



Rekisteröidyt laskutuspalvelun käyttäjäksi

Toimit yrittäjämäisesti ilman omaa yritystä

Etsit työtehtäviä ja sovit niistä asiakkaan kanssa

Kevytyrittäjänä et ole työsuhteessa

toimeksiantajaasi 

Laskutat tekemästäsi työstä laskutuspalvelun

kautta, saat palkan tilillesi

Sinut on vakuutettu laskutuspalvelun kautta

Kiinnostus riittää, me autamme alkuun!

Mitä tarkoittaa
kevytyrittäjänä
työskentely?

#kevytyrittäjä 

#kevytyrittäjyys 

#laskutuspalvelu

Laskutuspalveluja:

Omapaja 

Ukko.fi

Eezy

Kassavirtanen

jne. jne.

http://www.omapaja.fi/
http://www.ukko.fi/
https://kevytyrittajat.eezy.fi/
http://www.kassavirtanen.fi/


Kesäduuni-

kampanjamme

yhteistyökumppani

on Omapaja Oy

 

www.omapaja.fi

UKK - kaikki mitä sun täytyy

tietää kevytyrittäjyydestä löytyy

todennäköisesti täältä :)

Lataa ilmainen Kevytyrittäjän opas

Mahdollisuuksien

kesä -kampanjan

ajan

palvelumaksusi

on vain 5%!

http://www.omapaja.fi/
https://www.omapaja.fi/ukk
https://www.omapaja.fi/kevytyrittajyysopas?hsCtaTracking=f460de6a-d664-4c33-a73f-3c560ddc6013%7Cbdf92296-b890-4146-bc04-eb528e15c28b


Omapajan
palkkalaskuri

 
 Palkkalaskurilla voit

kätevästi laskea,
paljonko asiakkaalta

laskutettavasta
summasta jää sinulle

käteen.

Saat itse hinnoitella

oman palvelusi,

taulukosta voit

katsoa mallia!

HUOM! Kun laskutat kotitaloutta, sisällytä hintaan ALV,

yritystä laskutettaessa voit myydä palveluasi ALV 0% ja

lisätä arvonlisäveron laskulle sovitun hinnan päälle. 

Ps. Työn osuudesta yksityisasiakas voi verotuksessa

hyödyntää kotitalousvähennyksen. Tämä on hyvä huomioida

erityisesti isompia urakoita hinnoitellessa. www.vero.fi

https://omapaja.fi/kevytyrittajyys/palkkalaskuri/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/


Linkki opasvideoon!

Laskuttaminen

onnistuu helposti

laskutustyökalun

avulla!

 

Rekisteröidy

käyttäjäksi täällä

tai kirjaudu tilillesi.

Näin laskutat - se on helppoa!

https://www.youtube.com/watch?v=c3FQ5Zb-gSQ
https://laskutus.omapaja.fi/register
https://laskutus.omapaja.fi/


 

Pikkuduunailu alkaa omien vahvuuksien ja

kiinnostusten tunnistamisella. Niiden

pohjalta ideoidaan omannäköisiä

pikkuduuneja! 

Pikkuduuneja voi löytää markkinoimalla

omia palveluja ja voit saada työtarjouksia

hankkeen kautta. 

Keikan jälkeen laskutat tehdystä työstä.

Pikkuduuneista kannattaa pyytää

palautetta - hyvin tehty työ palkitaan!



Kun aloitat
kesä-

pikkuduunarina 

Kun teet
kesäpikkuduunia

Kun lopetat
pikkuduunailun

Täytä hankkeen
aloituslomake

Ideoidaan sopivia
pikkuduuneja

Osallistu KesäDuuni-
valmennukseen /
tutustu
kesäpikkuduunarin
oppaaseen

Etsi keikkoja
aktiivisesti ja pyydä
tarvittaessa apua

Täytä hankkeen
lopetuslomake

Hoida keikat
reippaasti ja
sovitusti :)

Kysy ja pyydä apua
tarvittaessa

Varmista että keikat
on laskutettu ja
palkka saatu 

Pyydä palautetta





Mikä olisi just mun
näköiseni
kesäduuni?

Missä olen hyvä?
Mistä haluaisin
lisää kokemusta?

Ketä voisin auttaa?



Vahvuuksiani ovat...

 Vahvuus 1
 Vahvuus 2
 Vahvuus 3
 

Minä osaan / olen hyvä...

 Taito 1
 Taito 2
 Taito 3
 

(Mitä osaan? Missä olen hyvä? Mitä taitoja haluan kesäpikkuduunarina
hyödyntää tai oppia lisää?)

(Mistä innostun? Mistä saan kehuja? Mistä tykkään itsessäni /
Miten muut kuvailevat vahvuuksiani?)



ahkera, aktiivinen, analyyttinen, antelias, ammattitaitoinen, asiallinen,
asiakaslähtöinen, avoin, avulias, empaattinen, energinen, epäitsekäs, hauska,

herkkä, huomaavainen, ihmisläheinen, iloinen, innokas, innovatiivinen,
itsenäinen, itsevarma, järkevä, karismaattinen, kiltti, kohtelias, kärsivällinen,

käytännöllinen, lahjakas, lapsirakas, luova, maanläheinen, menestynyt, menevä,
mielikuvituksekas, miellyttävä, nokkela, periksiantamaton, persoonallinen, pirteä,
positiivinen, puhelias, ratkaisukeskeinen, rauhallinen, realistinen, rehellinen, reilu,

rohkea, seurallinen, sisukas, sopeutuvainen, spontaani, suorapuheinen,
suvaitsevainen, syvällinen, sähäkkä, säästäväinen, tahdikas, tarkka, tehokas,

tervehenkinen, terävä, toimelias, tuloshakuinen, turvallinen, täsmällinen,
ulospäinsuuntautunut, urheilullinen, uskollinen, vakaa, valovoimainen,

vastuuntuntoinen, viisas, ystävällinen, älykäs

Vahvuussanoja



Palveluideoita
Talon, ulkorakennuksen tai aidan
maalaus
Autonpesu
Koko kesän ruohonleikkuu tai
kukkienkastelu
Pensasaidan leikkaus
Oksien silppurointi
Puutarhatyöt
Rikkaruohojen kitkeminen
Polttopuiden pinoaminen
Pyörien huolto
Varastonsiivous
Terassikaluston huolto
Pienet remontti- ja korjaustyöt

Kodin siivous
Ikkunoidenpesu
Mattojen pesu
Saunanpesu
Kierrätyshommat
Lastenhoito
Lemmikkien hoito
Ulkoilukaveriksi ikäihmiselle
Avuksi kauppareissuille
Juhla-apulainen (tiskaaja, tarjoilija)
Valokuvaaja (perhejuhlat, yrityksen
sometili)
Etäjuhliin esiintymään
Jne. jne.



Tarjoan seuraavia palveluja
 Palvelu 1
 Palvelu 2
 Palvelu 3
 
 

1.
2.
3.
4.
5.

Palvelussani parasta on...
(Miksi palvelusi menestyy? Syy ostaa
palveluasi? Mten se eroaa muista?)

 
 
 

1.
2.
3.



Pikkukeikka,
kotiapulainen vai
kesälomittaja?

Mahdollisuuksien kesä Limingassa
2021 -asiakasprofiileja



Asiakkaitani ovat (eli kuka palveluani
tarvitsee)...

 Asiakas 1
 Asiakas 2
 Asiakas 3
 
 Piirrä kuva

asiakkaastasi, keksi
hänelle nimi ja kerro
hänestä jotain!

Maija 7v tarvitsee
leikkiseuraa

kesällä. Maijan
vanhemmilla on

tarve löytää
Maijalle hoitaja

koulujen
kesäloman

ekoille viikoille.



Mistä kesäkeikkoja löytyy?

Pikkuduunia-hanke välittää pikkuduunitarjouksia
mm. Kesäpikkuduunareiden omassa WhatsApp-
ryhmässä. 

Kesäpikkuduunarit

Pikkuduunia Limingassa -ryhmä

Keikkoja voi löytää sieltä missä asiakkaatkin ovat: omasta naapurustosta,
leikkipuistoista, somesta, kylältä, yrityksistä...

Hyödynnä puskaradio: kerro mahdollisimman monelle palveluistasi, pyydä
jakamaan mainoksiasi ja pidä silmät & korvat auki!

Seuraa ilmoittelua tai ilmoita omista palveluistasi
myös Facebook-ryhmässämme.

https://www.facebook.com/groups/2393476820796584/


"Perinteinen" ja sissimarkkinointi

Esitteet, flyerit, markkinointikirjeet ja mainokset

Naapuruston postilaatikot, kauppojen,
apteekkien, neuvoloiden/päiväkotien, kirjastojen
ilmoitustaulut jne.

Hyödynnä omat verkostot, sukulaiset ja tuttavat :)

Ovelta ovelle? Ständi kadun kulmaan?

Luovat ratkaisut! Miten voisit tuoda palvelujasi
esille yllättävillä ja luovilla tavoilla? 



Sissi-
markkinointi



     pikku- duunia

Etsin kesä-
pikkuduunia!

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Hei, olen________________________________
________________________________________.

 
Teen kesällä keikkoja kotitalouksissa
kesäpikkuduunarina.

Voin auttaa sinua

Hinnat alk. ________€ (sis. ALV). Voit maksaa
laskulla ja hyödyntää kotitalousvähennyksen.

Ota yhteyttä:_____________________________



Facebookissa: Pikkuduunia Limingassa -ryhmä, Limingan
Puskaradio, Tupoksen Puskaradio, Liminka-ryhmä

Somemarkkinointi

Hyödynnä oma ja lähipiirin some

Mieti missä somekanavissa asiakkaasi hengaavat :)

Perusta kesäyrityksellesi omat somekanavat, esim. Facebook-
profiili tai Instatili, ehkä jopa kotisivut (ilmaisia kotisivupohjia
tarjoaa mm. Wordpress ja Wix)!



Facebookin Pikkuduunia
Limingassa -ryhmässä voit julkaista
oman pikkuduuni-ilmoituksesi tai
löytää pikkuduunia tehtäväksi.

Etkö ole
Facebookissa?

Pyydä Kaisaa tai
Johannaa

jakamaan ilmoitus
puolestasi!



Perusta palvelullesi Facebook-sivu tai 
omat kotisivut!



Visuaalisille tuotteille ja luoville
palveluille (esim. valokuvaajat)
Instagram on hyvä markkinointikanava.

Mieti mitkä sinulle olisivat
hyviä markkinointikanavia.
Mistä sinun asiakkaasi
löytyvät ja saavat tiedon
palvelustasi?



Tyylikkäät esitteet ja
somepostaukset Canvalla!

Ilmaisella suunnittelutyökalulla
voit tehdä esitteet,

somepostaukset ja muut
materiaalit, joilla markkinoit

palveluasi melkein kuin
ammattilainen!

Kuka palvelua tarjoaa?

Mitä palvelu maksaa?

Missä ja milloin palvelua voi ostaa?

Mistä asiakas saa
lisätietoa?

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja
mitä asiakas siitä hyötyy

(palvelulupaus)?

www.canva.com

http://www.canva.com/


Onko kesäyritykselläsi jo nimi? Keksi vähintään viisi
nimi-ideaa! Ole rohkea ja hulluttele, älä arvostele tai
sensuroitasi ideoitasi. Voit pyytää myös kaveria
ideointiavuksi. Valitse paras jatkoon!

1.
2.
3.
4.
5.

Mikä kesäyritykselle nimeksi? KoirahoitolaHyvinvoivathauvat

Malla maalaa

Pihapalvelu
Salainen puutarha

Siivouspalvelu

KotiKeidas
Polkeva

ruohonleikkaaja

(Omapaja)



Slogan herättää kiinnostuksen
ja jää mieleen!
Hyvä iskulause on omaperäinen ja
erottamiskykyinen. Se on ytimekäs lause,
johon kiteytyy tuotteen/
palvelun/yrityksen keskeinen lupaus
asiakkaalle. Hyvä iskulause poikkeaa
massasta. (Markkinointiliitto.fi)

"Sinillä siivous sujuu" -
Sinin siivouspalvelu

Romutamme kaiken!
(Romuta, ystävällinen

romuttamo) 

Aurinkoista
asiakaspalvelua arkeesi:

hymytakuu! 

Millaisena näet itsesi?
Olet taideteos!

(Skopix-valokuvaamo)

Soittava ja laulava
lastenhoitaja

Limingassa



Pyydä palautetta!

Kaikki hoitui sovitusti ja ripeästi. Sain
rahoilleni vastiketta!

Parasta mainosta palvelullesi on
asiakkailta saatu suosittelu,

jonka varmistat hyvällä
asiakaspalvelulla. =)

Reippaita ja työnsä hyvin tekeviä nuoria!
Sovimme palkasta, mutta korotamme sitä
vielä, kun ovat niin ahkeria.

Asiakaspalautteita kannattaa kerätä myös
tulevaisuutta varten, voit hyödyntää

palautteita mm. omassa CV:ssä!



Voit käyttää kesäpikkuduunari-sinettiä esitteissä ja

muissa markkinointimateriaaleissa. Se kertoo, että

keikkailet pikkuduunarina ja toimii laadun takeena -

pikkuduunareilla on hyvä maine Limingassa. :)

Lataa kesäpikkuduunari-sinetti sivuiltamme

www.liminka.fi/pikkuduunia.

Kesäpikkuduunari-sinetti

https://www.liminka.fi/mahdollisuuksien-kesa-limingassa-2022/


Ole kohtelias oma itsesi, ilahduta hymyllä! =)

Kuuntele asiakkaan toiveita ja toteuta ne 

Pidä kiinni sovitusta - ilmoita ajoissa muutoksista.

Varmista epäselvät asiat, ongelmatilanteissa yhteys Kaisaan

tai Johannaan. Jos et ehdi keikalle, ehdota toista tekijää.

Ensimmäinen yhteydenotto: sovi keikasta rohkeasti, opit

työnhaku-, asiakaspalvelu- ja neuvottelutaitoja.

Jännittäminen on OK! - Harjoitus tekee mestarin!

      mahdollisuuksien mukaan.

Asiakaspalvelun ABC



Toimeksiantosopimus
Keikoista on hyvä solmia asiakkaan kanssa

toimeksiantosopimus. Esimerkiksi isommissa

urakoissa, koko kesän ruohonleikkuu-keikoissa

tai säännöllisesti toistuvissa

lastenhoitoduuneissa on hyvä laatia sopimus.

Kaikista keikoista kannattaa pääkohdat

kirjata ylös vaikkapa sähköpostilla tai

WhatsApp-viestillä (mitä, milloin, mihin

hintaan...). Toimeksiantosopimuksia löytyy

Omapajan laskutuspalvelusta, kun olet

kirjautuneena sisään. Voit pyytää kopioita

myös Kaisalta tai Johannalta.



    

    

    

    

Laita tunnit ylös!

Keikan tiedot

/ asiakas

Keikan

ajankohta

Tehdyt

tunnit

Sovittu

palkkio yms.

Pidä kirjaa tehdyistä keikoista ja

työtunneista. Tätä varten

kannattaa olla oma muistikirja tai

vaikkapa Excel-taulukko. Canvassa

voit luoda vaikkapa oman

"esityspohjan" kesän keikoille,

johon kokoat jokaisen keikan tiedot

yhdelle dialle.



Kesäpikkuduunarin
muistilista 

Kun aloitat
kesäpikkuduunarina 

Täytä & palauta hankkeen aloituslomake

Käy läpi Kesäpikkuduunarin opas ja hyödynnä

valmennuspäivän opit

Mieti sulle sopivia pikkuduuneja!

Kysy ja pyydä apua, voimme auttaa esim. kesäpikkuduuni-

ilmoituksen laatimisessa



Kesäpikkuduunarin
muistilista 

Kun teet
kesäpikkuduunia

Ole aktiivinen ja oma-aloitteinen, sovi keikoista itsenäisesti,

mutta pidä Kaisa ja Johanna ajantasalla keikkatilanteestasi

Jos et ehdi ottaa keikkaa vastaan, välitä keikka eteenpäin muille

kesäpikkuduunareille 

Hoida sovitut keikat reippaalla asenteella ja hyvällä fiiliksellä

Noudata toimeksiantajan ohjeita ja huolehdi myös

koronaturvallisuudesta (käsihygienia, maski tarvittaessa, vain

terveenä töihin!) 

Kysy ja pyydä apua aina kun tarvitset!



Kesäpikkuduunarin
muistilista 

Kun lopetat
kesäpikkuduunailun

Täytä & palauta lopetuslomake

Mieti mitä olet oppinut, pyydä palautetta

kesäduuneista, anna palautetta myös meille

Kiitä itseäsi hyvästä työstä ja muista nauttia 

 kesälomasta!



 

Kaisalta ja Johannalta saat apua aina

kun tarvitset*, myös Omapajan

asiakaspalvelu auttaa mielellään!

Kesäduunikampanjan sivuilta löydät

lisätietoa ja materiaalipankin, josta voit

ladata itsellesi mm. tässä oppaassa

mainitun KesäDuunirepun.

*Kesällä olemme tavoitettavissa lomien vuoksi rajatummin,

tarkista päivystysajat sivuiltamme tai somesta!

https://www.omapaja.fi/yhteystiedot
https://www.liminka.fi/mahdollisuuksien-kesa-limingassa-2022/


Kaisa p. 040 193 9166, 
kaisa.salmu@liminka.fi

Johanna p. 040 620 9964, 
 johanna.aromaa@liminka.fi

Meiltä saat
apua & tukea!

Lomailemme heinäkuussa, tarkista kesän
päivystysajat sivuiltamme tai somesta @pikkuduunia.

Ihanaa kesää! =) 


