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KOKEILTAVAKSI

Aloita bloggaaminen. Bloggaajana voit tienata lisätuloja mainoksilla ja yhteistyöblogeilla.
Aloita valokuvaaminen. 
Perusta virtuaalitoimisto(palvelu)
Ala virtuaaliassistentiksi
Löytyykö sinulta luovuutta? Suunnittele nettisivuja, logoja, esitteitä yrityksille!
Kuvita lastenkirja / postikortteja / kankaita...
Editoi videoita tai valokuvia palveluna.
Ala kirjoittaa artikkeleita aiheista jotka kiinnostavat sinua ja tarjoaniitä erilaisiin julkaisuihin.
Kirjoita kirja omakustanteena tai hae sen kirjoittamiseen apurahaa.
Opeta muita valokuvaamaan/bloggaamaan/markkinoinaan(mitä vain taitoa, jonka itse osaat)
Ompele ja myy vaatteita / asusteita
Neulo / virkkaa ja myy tuotoksiasi
Ohjaa virtuaalisia treeni- / rentoutus- / jooga- / tanssitunteja

Myy edellisiä tunteja verkossa (videot)
Ala konsultiksi: Somekonsultti, hyvinvointikonsultti, markkinointikonsultti.. you name it!
Avaa Youtube-kanava ja aloita videoblogi
Luo kurssi omasta mielenkiinnon/intohimon kohteesta. Esim. jokin harrastus.
Suunnittele ja myy tulostettavia julisteita tai tauluja suunnittelemillasi kuvituksilla
Luo leivonta- tai kokkauskurssi
Luo e-kirja
Luo kurssi jostakin, missä olet hyvä
Opeta muita käyttämään sovelluksia, tietokoneohjelmia ja it-laitteita
Vanhasta uutta! Kunnosta huonekaluja tai luo vanhoista vaatteista uusia ja myy niitä
Askartele juhlakoristeita ja myy niitä
Ala juhlasuunnittelijaksi!
Aloita podcast
Valmista koruja ja myy niitä
Ala somevaikuttajaksi
Luo meikkaus/kampausohjeita ja myy niitä (myös kursseina!)
Luo grafiikoita ja logoideoita ja myy niitä yrityksille ja markkinoijille
Auta ihmisiä työnhaussa 
Osaatko tsempata ja innostaa muita? Olisiko sinusta jonkinlaiseksi hyvinvointineuvojaksi?
Ala copywriteriksi
Oletko huippusomettaja? Ala somesisällöntuottajaksi (palveluna yrityksille)
Osaatko rakentaa itse huonekaluja tai sisustuselementtejä? Myy tuotteita tilaustyönä!
Myy kotiapua: kodin siivous, pihatyöt, pienet kodin kunnostukset..
Perusta auton ehostuspalvelu. Imuri ja tekstiilipesuri -hankinnoilla voit pestä autot sisältäkin!
Perehdy internetmarkkinointiin, ja ala markkinointikonsultiksi.
Ala kauneusneuvojaksi. Monia kosmetiikkatuotteita voi alkaa edustamaan ilman pääomaa.
Urheiletko tai treenaatko? Ala nettivalmentajaksi! Luo omia kursseja ja verkkovalmennuksia.
Ala rentoutusohjaajaksi.
Luo piirustus/maalauskursseja
Osta ja myy edelleen käytettyä tavaraa / vaatteita
Ompele/valmista lemmikeille vaatteita tai tarvikkeita
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44. Ala juontajaksi (palveluna juhliin, tilaisuuksiin jne.)
45. Luo ja myy ompelu/neulonta/virkkaus kaavoja tai ohjeita
46. Luo valmiita sopimuspohjia tai asiakirjapohjia ja myy niitä
47. Opasta ihmisiä tehtävien hallinnassa /  arjen hallinnassa / mielen rauhassa...
48. Opeta ihmisiä järjestämään kotinsa tai sisustamaan tietyllä tyylillä
49. Luo sisustus/remontointikurssi 
50. Luo someprofiileja yrityksille
51. Luo sisältöjä verkkokaupoille (tuote-esittelyt)
52. Perehdy hakukoneoptimointiin (SEO) ja ala SEO-konsultiksi yrityksille
53. Ala vaate-edustajaksi
54. Opasta muita kasvienhoidossa
55. Luo oma äänikirja
56. Luo pieni kurssi siitä, miten valmistetaan jokin ruoka/leivos täydellisesti (tai mikä vaan juttu)
58. Luo e-kirja aiheella "Näin onnistuin X, vain X päivässä/viikossa/vuodessa (oma onnistumisesi)
59. Valmista ja myy käsintehtyjä kynttilöitä tai saippuoita
60. Vuokraa juhlakoristeita ja -tarvikkeita
61. Tarjoa litterointipalvelua
62. Luo sähköisiä oppaita sekä idealistoja ja myy niitä. Esim. somekalenteri.
63. Tee rakennus/remonttiopasvideoita ja -kursseja
64. Ala elämäntaidon valmentajaksi
65. Valokuvaa ruokakuvia ja jaa niitä someen (luo ruoka-aiheinen someblogi)
66. Luo opastuskurssi jonkin lempisovelluksesi käytöstä. 
67. Luo kurssi valokuvien käsittelystä puhelimella
68. Tarjoa toimistotyöpalvelua yrityksille
69. Tarjoa someassistenttipalvelua yrityksille
70. Luo taustakoulutuksesi pohjalta jokin verkkokurssi. 
71. Opeta kynsien hoitoa ja koristelua (verkkokurssit, koulutukset, kotikutsut)
72. Opasta lemmikkien hoidossa --> luo kurssi lemmikistä, jonka itse omistat
73. Opasta ihmisiä stailauksessa, luo stailauspalvelu
74. Ryhdy itsenäiseksi kauneuskonsultiksi. Luo kursseja, kotikutsuja, meikkauspalveluja..
75. Vuokraa omaa autoasi verkossa
76. Ryhdy lähetiksi verkossa, eli kuljeta paketteja itsenäisesti!
77. Myy itse ottamiasi valokuvia verkossa (kuvituspalveluina yrityksille, lehdistöille ym.)
78. Ala pelitestaajaksi
79. Ala puhelinhaastatteljaksi
80. Luo uutiskirjepalvelu yrityksille (myy sisällöntuotantoa ja teknistä apua markkinointikirjeisiin)
81. Myy sisällöntuotantopalvelua (verkkotekstit, artikkelit, blogit)
82. Ala freelancer-toimittajaksi lehdille ja verkkomedioille
83. Kirjoita parisuhdeopas, luo aiheesta kurssi omasta näkövinkkelistäsi:)
84. Ala ompelijaksi, jos taitoja löytyy! Tai korjaa toisten vaatteita/tekstiilejä.
85. Hae esiintyjäksi ja avustajaksi elokuviin (jos tähtäimessä mallin/näyttelijän työ tai vastaava)
86. Ota itsestäsi mallikuvia ja jaa somessa (tähtäimessä mallityöt tai yhteistyö vaatebrändien kanssa)
87. Olisiko omalla nykyisellä alallasi jotakin kehitettävää? Tartu ongelmaan ja lähde kouluttamaan!
88. Perusta lastenhoitoapu-palvelu yksityisille
89. Avusta ja opasta ikääntyneitä tietoteknisissä asioissa
90. Ala chat-asiakaspalvelijaksi (myy palveluna yrityksille)


