
Löydä apukädet arkeen ja
mahdollista nuorelle

kesätyötä!



Mikä Pikkuduunia?

Miten voin työllistää
pikkuduunarin yritykseeni? 

Miten Pikkuduunia-hanke
palvelee yrittäjiä?

Mahdollisuuksien kesä 2022 eli miten
mahdollistan nuorelle kesätyötä ja
itselleni vähän helpomman kesän?



Mikä Pikkuduunia?

Pikkuduunia on

Limingan kunnan

toteuttama

kaksivuotinen

(2020-2022) ESR-

hanke.

 Pikkuduunia-hanke

auttaa liminkalaisia

pikkuduunin

tekijöitä ja tarjoajia

löytämään toisensa!

 

Teemme työtä

työnhakijoiden,

yritysten,

yhdistysten ja

kotitalouksien

kanssa

Tuomme esille työn

tekemisen monia

muotoja.

 

Luomme

uudenlaisia

työllistämisen ja

työnteon malleja.



Onko sinulla

tekemätöntä työtä?

 

Kaipaatko joskus

apukäsiä arkeen?

Pikkuduunia-hanke

auttaa löytämään

sopivat apukädet

silloin kun niitä

tarvitaan!

“Oispa joku nyt tässä

tekemässä näitä ja

näitäkin rutiinihommia.”

 



Näin palvelemme sinua!

Tuemme rekrytoinnissa (esim.
pikkuduuni-ilmoitukset, rekryvideot ja -
tapahtumat, hakemusten läpikäyminen,
palkkatukihakemukset yhteistyössä
Työllisyyspalvelujen kanssa)

Autamme kartoittamaan
pikkuduuneja

Pikkuduunia
Limingassa -ryhmä

Etsimme pikkuduuneille tekijöitä

Tarjoamme yksilöllistä tukea
tarpeen ja toiveidesi mukaan! www.liminka.fi/pikkuduunia



Aikaa vapautuu, saat keskittyä siihen minkä
osaat parhaiten ja mistä nautit eniten
Työ- ja sälälista lyhenee
Ikuisuusprojektit tulevat hoidetuksi
Ei tarvitse sitoutua, voit kokeilla ensin
pienesti
Vähemmän byrokratiaa, maksat helposti
laskulla (kevytyrittäjät)
Saat tarvitsemasi tuen rekrytointiin
Autat paikallista nuorta tai työnhakijaa
pääsemään kiinni työelämään, vahvistat
positiivista brändiäsi! 

Hyödyt yrittäjälle



Pikkuduunari
osoittautui

varsinaiseksi
multitalentiksi!

 

Olipa ihan kun pikkuduunari
kävi tekemässä työn

valmiiksi. Ikuisuusprojekti
tuli hoidetuksi.

Malli on tehty
yrittäjälle todella

helpoksi!
 

Aion hyödyntää hanketta
jatkossakin. Sain rahoille

vastinetta.



Ei ole aikaa rekrytoida 

Työntekijän palkkaaminen on kallista

En tarvitse apua / minulla ei ole sopivia pikkuduuneja tarjolla 

Entä jos tekijä ei olekaan meille sopiva? 

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen mietityttää 

En ole valmis toimimaan työnantajana

En ole aiemmin toiminut työnantajana, 

Jokin muu asia askarruttaa?

       osaanko huomioida kaiken tarvittavan? 

Mietitkö näitä? 



Näin helposti se käy!

Ilmoita pikkuduuni tai
avun tarpeesi.Tarvitsen

apukäsiä
arkeen!

Maksat helposti laskulla
tai voimme kartoittaa

erilaisia tuen
mahdollisuuksia.

Etsimme duunille
tekijän ja autamme

missä tarvitaan.

Pikkuduunari käy
hoitamassa

homman!

Hei, voin
auttaa sinua!

www





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!

Haastamme kaikki
liminkalaiset
yritykset ja

kuntalaiset mukaan
kampanjaan! 

Kampanjan suojelija on Limingan
kunnan kyläpäällikkö Pekka Rajala.

Nuoret työskentelevät kevytyrittäjinä ja laskuttavat
työstään. He oppivat kampanjan aikana tärkeitä
yrittäjyys- ja työelämätaitoja.

Tee tänä kesänä itse vähemmän
– anna mahdollisuus nuorelle!



Mahdollisuuksien kesästä sanottua

Kesäpikkuduunarina
työskentely oli minusta

hauskaa, itsenäistä,
opettavaista ja tärkeää. 

-Niina

Opittiin yhteistyö- ja
neuvottelutaitoja, asiakaspalvelua

ja laskutuspalvelun käyttöä ja
vaikka mitä! -Apupojat

Opin kuinka
paljon työtä pitää
arvostaa. -Arttu

 

Kaikki hoitui sovitusti ja
ripeästi. - Pekka & Virpi

Katsoin että kylläpä ovat
naapurin pensasaidan
aluset siistiytyneet ja

halusin itselleni saman
pikkuduunarin siistimään

omankin pihan. -Pirkko

Reippaita ja työnsä hyvin
tekeviä nuoria meille

ohjasitte. Kiitos! Sovimme
palkasta, mutta korotamme

sitä vielä, kun ovat niin
ahkeria. -Anneli



Tarjoa liminkalaiselle nuorelle kesätyötä,
mahdollistat tärkeitä työelämäkokemuksia!

Saat positiivista näkyvyyttä yrityksellesi,
yhteistyökumppaninamme näyt kampanjan
viestinnässä!

#MahdollisuuksienKesä
#Kesäpikkuduunia

Varmista itsellesi vähän helpompi kesä, palkkaa
pikkuduunari nyt avuksesi!

Laita sana kiertämään, vinkkaa
yrittäjäkaverillekin ja tykkää kampanjasta
somessa!

Lähde mukaan työllistämään
liminkalaisia nuoria!



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

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

Ota yhteyttä,
olemme sinua
varten!

Pikkuduunia -hanke Pikkuduunia

www.liminka.fi/pikkuduunia


