
Arjessa auttaa Helppi  
– lataa siis äppi.
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Lataa maksuton Helppi-sovellus 
laitteesi sovelluskaupasta ja  
rekisteröidy sovellukseen.

Valitse palvelu tai ilmoita työstä.

Helpin kautta löydät homman  
hoitajaksi paikallisen 4H-nuoren, 
joka on koulutettu tehtäväänsä.

Sovi aikatauluista ja yksityiskohdista 
helpon chat-ominaisuuden kautta.

Kun työ on tehty, maksat työn  
kätevästi sovelluksen kautta.  
Helppi-työt maksavat  
25 euroa / tunti (sis. alv. 24 %).

Näin  
Helppi  
toimii

Helppiä arkeesi –  
ja töitä lähialueesi 
nuorelle

1.

2.

3.

4.

5.

Kaipaako kotisi nurmikko  
leikkaamista, piha haravointia tai 
ikkunat pesemistä?

Helppiterveisin 
lähialueesi nuori:

Löydät minut  
Helppi-palvelusta

paikkakunnalta:

Miksi Helppi?
Helppi-sovelluksen tarkoitus on tarjota palvelun 
tilaajalle luotettavaa arkiapua ja nuorelle tekijälle 
työkokemusta, onnistumisia ja taskurahaa. Sovelluk-
sen välityksellä apua voivat tilata sekä yksityishen-
kilöt että yritykset ja yhteisöt. Voit tutustua palvelu-
un tarkemmin osoitteessa helppi.4h.fi

Helppi-palvelun tarjoaa poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton Suomen 
4H-liitto, jonka toiminnan juuret  
ulottuvat vuoteen 1902.

Helppi-sovellus yhdistää  
arkiavun tarvitsijat ja lähi- 

seudun nuoret tekijät.

Lataa Helppi ja katso,  
mitä eri palveluita sinun 

alueellasi on tarjolla!
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