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Saatesanat 

Toimittuani 13 vuotta pienyrittäjien sparraajana koin, että haluan saada ammatillisesti uusia haas-
teita. Sydämeni alkoi sykkiä vieläkin enemmän esiintymiselle, markkinoinnille ja kouluttamiselle. 
Tähän tilanteeseen syntyi sparraajakoulutus, jonka tarkoituksena on siirtää eteenpäin omaa osaa-
mistani ja myös kasvattaa osaamisverkostoa. Haluan edelleen tuoda esille sparrauksen tärkeyttä ja 
myydä ja markkinoida verkostoni sparraajia faneillemme, joita myös asiakkaiksi kutsutaan, mutta 
siirtyä pois perussparraustyöstä.  

Olen hirmuisen otettu ja suunnattomasti ilahtunut sparraajakoulutuksen saamasta suosiosta. Kii-
tos sinulle, että olet lähtenyt mukaan. Jatketaan hyvin alkanutta työtä yhdessä kehittämällä. Tä-
män käsikirjan syntymiseen tarvittiin myös sparraajaverkoston osaajia; erityiskiitokset Heli Berg-
strömille ja Gila Heimoselle. 

Innostavia sparraushetkiä! 

Jyväskylässä 10.10.2018 

Sanna Jylänki 

 

 

 

Redesan Oy – Yrittäjän Päänä ja Olkapäänä. 

Lisää rahaa, enemmän asiakkaita! 
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Johdanto  
 
Käsissäsi on ensimmäinen Redesan Oy:n Sannan ajatuksista syntynyt Sparraajan käsikirja, jonka olemme 
sinua varten ja sinun avuksesi laatineet. Voit tämän käsikirjamaisen teoksen avulla kerrata Sparraajakoulu-
tuksessa olleita asioita ja palauttaa mieleesi Sannan neuvoja.  

Sparraajan käsikirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa voit lukea perustietoa Redesan Oy:stä, 
jota tarvitset päästäksesi Redesan Oy:n filosofiaan sisälle. Toisessa osassa voit kerrata Sparraajakoulutuk-
sessa saamiasi ohjeita ja vinkkejä; toinen osa on työkirjamainen, joten voit täyttää tähän kirjaan omia vas-
tauksiasi. 

 

Osa 1: Perustietoa Redesan Oy:stä 

Visio 
Redesan Oy:n visio on olla Suomen tunnetuin, innostavin ja kannustavin pienyrittäjyyden kehittämiseen 
keskittynyt sparraajaverkosto, josta asiakas saa palveluja ns. yhden luukun periaatteella. 

Missio 
Redesan Oy:n missiona on auttaa pienyrittäjiä saamaan enemmän asiakkaita ja lisää rahaa pärjätäkseen 
yrittäjinä ja innostaa yrittäjiä verkostoitumaan toistensa kanssa. Redesan Oy auttaa pienyrittäjiä verkkokou-
lutuksilla ja sparrauksilla ”samaa kieltä puhuen” sekä rautalankamalleilla. 

Perustaja ja yrityksen historia 
Redesan Oy:n perustaja Sanna Jylänki on toiminut yrittäjänä jo vuodesta 2006. Yrittäjän uransa hän on 
aloittanut Evelace-alusasujen franchising-yrittäjänä SanWear Oy:ssä. Hän toimi Evelace-ketjussa myyjänä, 
tiimipäällikkönä ja aluejohtajana yhteensä viisi vuotta; hänellä oli vajaat 50 alaisyrittäjää lopettaessaan or-
ganisaatiossa 31.3.2011. Ennen yrittäjäuraa Sanna toimi monilla aloilla 11-vuotiaasta saakka. Työelämän 
kirjoon on mahtunut tehtäviä mansikanpoiminnasta ja lehdenjakelusta erilaisiin kaupan- ja hallinnon alan 
töihin. Ennen yrittäjyyttä Sanna työskenteli miehensä Tomin yrityksessä sihteerinä sekä talouspäällikkönä 
vuodesta 2002 alkaen. Sannan suvussakin on ollut yrittäjyyttä isoisästä lähtien. Yrittäjyys on Sannassa 
enemmän kuin sisäänrakennettuna. Se on elämäntapa, josta riittää ammennettavaa toisille pienyrittäjille.  

Koulutuksia Sannalla on useita: pohjalla yo-atk-merkonomi ja yrittäjäuran aikana oppisopimuksella suorite-
tut yritysneuvojan erikoisammattitutkinto, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, näyttötutkintomestari 
ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (kevät 2018). Sanna oli ensimmäisiä yksityisen sektorin henki-
löitä, jotka ovat suorittaneet yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon. Sannalla on kova halu oppia koko 
ajan lisää. Sanna opiskeli 2017 myös HHJ:n eli hyväksytyn hallitusjäsenen tutkinnon.  

Yrittäjänä Sannan vahvuuksia ovat organisointitaidot, innostaminen, kannustaminen ja henkilöstöjohtami-
nen, josta kokemusta on karttunut mm. Evelace-yrityksen aluejohtajana. Vakuuttavuus, luotettavuus, kyky 
keskustella ja oma-aloitteisuus ovat yrittäjässä tärkeitä piirteitä, joilla Sanna on myös vahvasti maustettu. 
Kyky tarttua asioihin heti, halu erottua sekä ajan tasalla olevat tietotekniikkataidot vauhdittavat työntekoa. 
Sanna on aito ja sydämellinen persoona, joka kannustaa positiivisella asenteellaan muita. Bisnesmaailma 
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mielletään usein ”miesten maailmaksi”, joten Sannasta löytyy ripaus äijämäisyyttä, huolehtivan ja hellän 
”persiillepotkija”-tyypin lisäksi. 

Redesan Oy:n toiminnan Sanna on käynnistänyt toukokuun alussa 2011; avajaiset olivat perjantaina 
13.5.2011. Osakeyhtiön Sanna halusi perustaa siksi, että hän saisi tehdä mielekästä työtä ja päättää asioista 
yksin; yksityisyrittäjänähän on itse vastuussa menoistaan, tuloistaan ja vastaanotettavista projekteista. 

Redesan Oy:n Sanna perusti, koska hän tunsi hyvin pienyrittäjien kentän yrittäjähallitustyöskentelyn myötä 
ja totesi, ettei kentällä ole juurikaan auttajaa pienyrittäjille. Julkisen puolen palvelut olivat vuoteen 2011 
saakka olleet käytännössä ainoita tahoja, joista pienyrittäjä pystyi apua ainakin periaatteessa saamaan – 
valitettavasti kuitenkin melko tehottomasti ja tuloksettomasti. Redesan Oy:n vahvuus on yrittäjältä yrittä-
jälle palvelu notkeasti ja tehokkaasti, ilman julkisen rahan mukanaan tuomaa byrokratiaa. 

Redesan Oy:n asiakkaina on laajasti eri alojen yrittäjiä pitkin Suomea. Redesan Oy:n suunnitelmissa on 
myös kansainvälistyminen. Redesan Oy:n ideana on auttaa pieniä yksin yrittäjiä kaikessa yrityksen perusta-
misesta yrityksen kehittämiseen, kasvattamiseen ja joskus jopa lopettamiseen. Redesan Oy:n kohderyhmää 
ovat ensisijaisesti pienet yritykset, yksin ja kaksin yrittävät. Tärkeä osa Redesan Oy:n toimintaa on verkos-
toituminen ja uusien suhteiden solmiminen. 

Sanna oli etsinyt jo aivan Redesan Oy:n alusta alkaen yhtiökumppania ja lopulta joulukuussa 2015 Eliisa 
Moilanen otti yhteyttä asiakkaana. Kuinka ollakaan, käytännössä lähes suoraan sparrauksesta naiset päätti-
vät lyödä hynttyyt yhteen. Huhtikuussa 2016 Eliisasta tuli Redesan Oy:n toinen omistajayrittäjä. Sanna toi-
mii yhtiön toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana. 

Eliisa valmistui Lappeenrannan Teknillisestä Korkeakoulusta energiatekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 
1991, pahimpaan lamaan. Eliisa sai kuitenkin töitä laatuinsinöörinä ISO9000-laatujärjestelmien parissa, jol-
loin laatuajattelu ja toiminnan selkiyttäminen, prosessiajattelu, tulivat tutuiksi. Laatujärjestelmä- ja proses-
siosaaminen johti Eliisan Nokiaan Tampereelle, jossa hän aloitti työt marraskuussa 1995 Nokia Mobile Pho-
nesin Tampereen varsin pienen tuotekehitysyksikön laatupäällikkönä. 

Eliisa arvostaa Nokiaa oman työelämänsä korkeakouluna, jossa hän sai tehdä töitä upeiden ihmisten kanssa 
ja oppia koko ajan uutta. Viimeisimpänä projektinaan Nokialla Eliisa toimi projektipäällikkönä isossa muu-
toshankkeessa, jossa koko softaorganisaatio opetteli uutta ketterää ohjelmistojen tekemisen toimintakult-
tuuria, Agile SW Developmentia. 

Nokian jälkeen vuonna 2010 Eliisa pääsi toteuttamaan myös yhtä unelmaansa Lahdessa – aloittamaan pk-
yrityksen toimitusjohtajana yrityksen kehitystyön LEAN-menetelmin. Hän oli jo pitkään halunnut päästä so-
veltamaan LEAN-ajattelua niin, etteivät ihmisten ideat ja innostus törmää johdon kapuloihin tai vanhanai-
kaisiin asenteisiin. Eliisa on kokenut myös potkut ja työttömänä olemisen. Toimitusjohtajana hän sai potkut 
liian omapäisestä käytöksestä, koska halusi olla uskollinen itselleen ja ”omalle jengille” eikä firman ylem-
mälle johdolle, joka tuijotti vain numeroita.  

Redesanissa Eliisa on suorittanut tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon (2017) ja yritysjohtamisen eri-
koisammattitutkinnon (2018). Suunnitelmissa on suorittaa myös HHJ-tutkinto eli hyväksytyn hallitusjäsenen 
tutkinto keväällä 2019.  
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Yrittäjänä Eliisa on tehokas ja systemaattinen organisoija, vision ja tahtotilan kirkastaja, kehittäjä. Hän on 
kehittäjän mielellä liikkeellä oleva uuden työn luoja. Sparraajana hän on innostava ja kannustava mahdolli-
suuksien näkijä, joka haluaa kannustaa kaikkia yrittäjiä unelmoimaan itselleen paras mahdollinen tulevai-
suus: liiketoiminnan kannattavuus, strateginen johdonmukaisuus ja rohkeat kokeilut toimenpiteiden suun-
nittelussa.  

Eliisa hahmottaa kokonaiskuvan ja ns. punaisen langan nopeasti. Eliisa tunnetaan vakuuttavasta ja selkeästä 
viestinnästä. Asiakkaat ja työyhteisö arvostavat hänessä luotettavuutta ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä 
tarttua asioihin reippaalla ja positiivisella asenteella. Eliisa ei pelkää ihmisiä eikä pode luurikammoa, vaan 
tutustuu helposti uusiin ihmisiin. Muutoksiin hän suhtautuu tunteella – onneksi yleensä positiivisen innos-
tuneesti. Redesanin strategiaksi vuonna 2017 noussut ”Do more what makes you happy and smile” toimii! 

Yrityksen nimi 
Yrityksen nimi Redesan Oy ei tarkoita mitään yhteen kirjoitettuna, mutta se 
muodostuu kahdesta sanasta. Rede on portugalia ja tarkoittaa verkostoa, 
verkkoa. San taas tulee lyhennettynä omistajan nimestä Sanna ja se on lisätty 
pehmentämään nimeä. Redesan Oy toimii verkostoitumalla, joten siihen viit-
taava sana löytyy luonnollisesti yrityksen nimestäkin. Kansainvälistymistä aja-
tellen Ruotsissa rede tarkoittaa pesää – onhan Redesan Oy:n tarkoituksena ol-
lakin pienyrittäjien pesä, josta sitten kasvuun pyrähdetään.  

Nippelitietoa: Aikanaan yläasteikäisenä Sanna teki tutkielman Portugalista, 
saaden siitä numeroksi 10+++. Tämä tutkielma on vieläkin Sannalla tallessa, 
muutoinhan hän oli hyvin keskinkertainen oppilas; numeerisesti arvioituna 6-8 
asteikolla.  

Aineeton omaisuus 
Redesan on rekisteröity tavaramerkki. Redesan Oy omistaa myös joukon domain nimiä: redesan.fi, rede-
san.net, yrittajankumppanitalo.fi, yrittajankumppani.com, yrittajankumppanit.fi, yrittajankumppani.fi, to-
teuttajat.com, sparraajakoulutus.fi, ja sparraajakoulu.fi. 

Redesan Oy avasi asiantuntija-/koulutusverkkokaupan loppuvuodesta 2014; kaupasta löytyy laaja valikoima 
erilaisia verkkokoulutuksia ja mm. yrittäjän neuvolakortti. Verkkokaupasta voi ostaa edullisia täsmäkoulu-
tuksia yrittäjyyden erilaisiin kehittymisen ja kasvamisen tarpeisiin. Erikoisuutena kaupassa ovat muutamien 
maksuttomien koulutusten lisäksi ”neuvolakortti”, joka niin ikään on maksuton itsensäkehittämisalusta. Re-
desan Oy:n verkkosivuilla vierailee (tilanne keväällä 2018) 10.000–20.000 uniikkia vierailijaa kuukaudessa! 

Redesan Oy:n brändi on jo hyvin uskottava ja melkoisen näkyvä. Sanna on laittanut peliin omat kasvonsa, 
inhimillisyyden ja auttamisen läpinäkyvästi. Merkittävimpänä seikkana mainittakoon, että Redesan Oy on 
kasvanut ja kehittynyt kokonaan ilman julkista rahoitusta – tätä moni yrittäjä arvostaa. Asiakkaat ovat anta-
neet mm. seuraavanlaista palautetta Redesan Oy:stä: tehokas, toimiva, energinen, yhdistävä tekijä, rajoja 
rikkova, yhdessä tekeminen, me-henki, sparraava. Redesan Oy pyrkii keskustelemaan aktiivisesti asiak-
kaidensa ja potentiaalisten asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneidensa kanssa rajoituksetta monenlaisissa 
verkostoissa. 
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Sanna ja Eliisa kirjoittavat myös paljon blogeja – niin henkilökohtaisia kuin yrityksen blogeja. Sanna kirjoitti 
myös kirjan Timo Ropen kanssa: ”100 keinoa tehdä somemarkkinoinnilla tuloksia”. Toinen kirja ”Yrittäjä, 

sinä olet mainos” on Sannalla parhaillaan työn alla. 

Redesan verkostoitujana 
Kaikki yritykset ovat verkostoituneet enemmän tai vähemmän. Etenkin 
pienille yrityksille verkostoituminen on tärkeää, mutta sen aloittaminen 
voi tuntua vaikealta. Kasvun kannalta se on kuitenkin välttämätöntä. 
Kasvu voi tarkoittaa yrittäjänä kasvamista, yrityksen taloudellista kasva-
mista tai henkilöstömäärän kasvamista. Yritysten verkostoituminen ei 
tapahdu hetkessä, eivätkä verkostot synny sääntöjä sanelemalla. Mo-
lempien osapuolten tulee olla luonnollisesti kiinnostuneita toistensa 
toiminnasta ja yhteistyön suomista mahdollisuuksista. Huomiotaan ei 
kannata kiinnittää pelkästään oman alan yrittäjiin, vaan katse kannattaa 
suunnata laajemmalle. Myös oman henkilökuntansa ja jopa asiakkaiden 
kanssa kannattaa verkostoitua.  

Redesan Oy on alkuun luonut verkostoja erilaisten yhdistysten avulla 
tapaamalla ihmisiä, näkymällä ja kuuluttamalla itsestään. Redesan Oy on Keski-Suomen Yrittäjänaisten, YES-
yrittäjyyskasvatusverkoston, Toteuttajat ry:n, Uusyrityskeskuksen, Suomen pienyrittäjien, SUMIT ry:n (Suo-
men mikroyrittäjien) ja Suomen yrittäjien/Keski-Suomen Yrittäjät/Jyväskylän Yrittäjät ry:n jäsen.  

Kun tuntee laajasti verkostoissa ihmisiä ja on tekemisissä paljon eri alojen ihmisten kanssa, on mahdollista 
löytää itselleen päteviä työntekijöitä, sopivia yhteistyökumppaneita, vinkata tietynlaista työtä etsiskele-
västä henkilöstä tuttaville, saada uusia asiakkaita ja vastapalveluksena ohjata asiakkaita muiden yrittäjien 
pakeille. Kyseessä on win-win-tilanne, jossa verkostoitumisen tavoitteet täyttyvät ja lopputulos on kummal-
lekin osapuolelle suotuisa.  

Redesan Oy:n verkostoissa on laaja kirjo eri alojen yrityksiä, valokuvaajista konsultteihin sekä julkisen puo-
len toimijoita ja muita sidosryhmiä. Periaatteena Redesan Oy:ssä on tunnistaa kanavat ja tahot, joihin ”ek-
synyt” yrittäjä voidaan opastaa ns. yhden luukun periaatteella, jotta yrittäjää ei pompoteltaisi sinne tänne, 
vaan hän saisi apua nopeasti ja tehokkaasti oikeisiin tarpeisiin.  

Redesan Oy:n verkostot kasvavat päivä päivältä laajemmiksi ja monipuolisemmiksi. Tuorein yhteistyö on 
alkanut keväällä 2014 Rope-yhtiöiden kanssa. Redesan Oy toimii Rope-yhtiöissä pienyrittäjyyskeskuksena 
verkostomaisella toimintatavalla. 

Arvot 
Redesan Oy pyrkii erottumaan ennakkoluulottomin keinoin yritysten massasta sekä muista konsulteista ja 
yrityskehittäjistä. Nykyään uusia yrityksiä perustetaan jatkuvasti yhä enemmän. Menestyäkseen uuden yri-
tyksen täytyy luoda jotain uudenlaista ja erottuvaa, joka innostaa ja vetää asiakkaita puoleensa. Muita yri-
tyksiä kopioimalla ei nykyään pysty erottumaan. Joskus on jopa hieman ärsytettävä piirejä, mutta vain sil-
loin, kun tietää toimivansa taatusti oikein ja voi seisoa tukevasti sanomansa takana. 
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Redesan Oy:n viisi tärkeintä arvoa on olla: 

1) Innostava 
2) Ennakkoluuloton 
3) Värikäs 
4) Lojaali 
5) Rohkea 

 
Hyvä yhteistyökumppani on innostava. Hän esiintyy innostavasti ja vakuuttavasti ja saa siten muidenkin 
mielenkiinnon heräämään. Yrittäjä tarvitsee arkeensa aika ajoin innostajaa ja kannustajaa jaksaakseen us-
koa toimiinsa ja saadakseen yrityksensä tuottamaan. Innostaja on sparraaja ja eräänlainen pienyrittäjän 
”persiillepotkija”.  

Ennakkoluulottomuutta edustaa uusiin ideoihin, toimintatapoihin ja juttuihin tarttuminen. Mitään ei pidä 
tuomita, ennen kuin on itse kokeillut ja perehtynyt asiaan. Redesan Oy toimii ennakkoluulottomasti toinen 
toistaan erilaisempien yritysten kanssa. Redesan Oy:lla ei ole vain tiettyä verkostoryhmää, josta yhteistyötä 
haetaan, vaan Redesan Oy pyrkii verkostoitumaan mahdollisimman laajasti. Ennakkoluulottomuus näkyy 
aktiivisesti myös markkinoinnissa. Kulttuuriimme kuuluu, etteivät asiantuntijat mainosta itseään. Tässä koh-
taa Redesan Oy on toiminut täysin toisin – ja onnistunut nopeasti erottumaan ja olemaan uskottava ken-
tällä.  

Violetti on erittäin vahvasti osana Redesan Oy:n brändiä. Redesan Oy:n toimistoon astuttaessa ei voi välttyä 
huomaamasta mukavan värikästä ja naisellistakin sisustusta. Värit jäävät mieleen. Jos aivan kaikki olisi mus-
tavalkoista, kuinka siitä voisi erottua edukseen? Värikkyys ilmenee myös Sannan innovatiivisuudessa ja yh-
teistyökumppanien kirjossa.  

Ollakseen uskottava yrittäjän kumppani ja hyvä yhteistyökaveri, on oltava lojaali kumppaniaan kohtaan. 
Redesan Oy pyrkii täyttämään asiakkaan tarpeet täydellisesti, jotta luottamus asiakkaan ja Redesan Oy:n 
välillä pysyy voimakkaana tuoden jatkossa lisää asiakkuuksia Redesan Oy:lle. Redesan Oy mainostaa itseään 
yrittäjän kumppanina, päänä ja olkapäänä. Tämä tarkoittaa sitä, että Redesan Oy ohjaa asiakkailleen ja yh-
teistyökumppaneilleen esimerkiksi heille sopivia yhteistyökumppaneita, liidejä, asiakkaita sekä vinkkaa 
heille sopivista tapahtumista. Redesan Oy auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan verkostoitumaan 
keskenään; kun auttaa toisia, saa itsekin apua.  

Yrittäjän on tärkeää olla rohkea, jotta hän pääsee tavoitteissaan eteenpäin ja saavuttaa haluamansa. Yrityk-
sen mainostaminen somessa (=sosiaalisessa mediassa), kuten Facebook ja Twitter -sivustoilla, on suhteelli-
sen uutta. Sosiaalisissa medioissa markkinoiminen on kuitenkin tehokas ja laaja-alainen keino tuoda yritys-
tään ihmisten tietoon, mutta se saattaa vaatia yrittäjältä rohkeutta liittyä palveluun ja päivittää yritystään 
koskevia tietoja. Sannalla on rohkeutta puhua asioista suoraan niiden oikeilla nimillä, ilman jargonia – myös 
sellaisista asioista, joita yleisesti pidetään arkoina ja vaikeina. Sannalla on myös rohkeutta antaa rehellistä 
palautetta ja kertoa aidot mielipiteensä sekä luonnollisesti myös itse ottaa palautetta vastaan ja kehittyä 
sen mukaisesti. On rohkeaa olla täysin rehellinen ja aito; erottuminen vaatii lujaa rohkeutta nykymaailman 
laajassa ja monipuolisessa markkinakentässä.  

Sparraajakoulutuksen myötä 2018 arvot tiivistettiin kolmeen ydinarvoon, jotka ovat rohkeus, lojaalisuus ja 
innostavuus. 
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Redesan Oy:n periaatteet 
 Rautalankamallit/selkokielisyys 
 Innostaminen ja kannustaminen 
 Itsensä kehittämisen innostaminen 
 Perusteet/taustoitus 
 Omat kokemukset 
 Ovien avaaminen 
 Kuuntelu ja kuuleminen 
 Tauot ovat ok! 
 Olla kädet savessa 
 Vaikuttavuus – meitä oikeasti kiinnostaa, miten sinulla menee! 
 Teemme itsemme tarpeettomiksi 
 Kyselytekniikka 
 Vihko/muistiinpanovälineet 

Palvelut 
Redesan Oy tarjoaa kattavan valikoiman palveluita pienyrittäjille: mm. yrityssparrauksia, koulutuksia ja lu-
entoja sekä verkkokauppatuotteita. 

Redesan Oy:n päätuote on yrityssparraus, joka on tehty auttamaan asiakasta, joka etsii vastauksia moniin 
kysymyksiin: Miten lisätä/saada näkyvyyttä? Mistä asiakkaita? Miten viestiä? Miltä kannattaisi näyttää? 
Millaiset verkostot kannattaisi ottaa avuksi? Sparraus on paikallaan silloin, kun asiakkaasta tuntuu, että hän 
vaan pyörii samaa kehää ympäri ja tarvitsisi rinnalla kulkijaa yrityksensä kehittämiseksi. Sparraus sopii sekä 
aloittavalle yritykselle että jo pidempään toimineelle yritykselle. Redesan Oy etsii asiakkaan kanssa yhdessä 
ratkaisut ja auttaa tätä löytämään uusia ideoita. Redesan Oy:n sparraajaverkostoon kuuluu monen alan 
osaajia. Useasti yrittäjä ottaa yhteyttä Redesan Oy:öön silloin, kun ei tiedä mihin suuntaan hänen pitäisi 
lähteä ja kuka häntä auttaisi. Redesan Oy tekee alkukartoituksen ja ensimmäiset sparraustoimenpiteet ja 
lähettää asiakkaan tarvittaessa eteenpäin, jos yrittäjä tarvitsee vaikkapa järeämpää talousosaamista tai net-
tisivujen rakentamista tms. Redesan Oy toimii eräänlaisena yrittäjän ensiapuklinikkana.  

Koulutukset ja luennot Redesan Oy on suunnannut yrittäjille ja yritysten henkilöstölle. Koulutuksia Redesan 
Oy järjestää viikoittain vaihtuvista aiheista. Lisäksi Redesan Oy toteuttaa luentoja tai kursseja yrityksille hei-
dän valitsemastaan aihepiiristä, jos mieleistä aihetta ei löydy kurssilistalta. Koulutusten teemoina ovat ol-
leet esimerkiksi yrityksen brändäys, sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa sekä virheistä oppiminen. 
Talouden hallinta ja itsensä johtaminen ovat myös keskeisiä asioita, joiden ympärille Redesan Oy rakentaa 
koulutuksia. Suuri osa Redesan Oy:n koulutuksista on lyhyitä aamutilaisuuksia tai muutaman tunnin iltakou-
lutuksia. Pienyrittäjäkentällä tämä on toimivin tapa kehittää itseään, koska aikaa kehittämiseen on vähän. 

Redesan.fi verkkokaupassa Redesan Oy myy pääasiassa verkkokoulutuksia, neuvontapalveluita ja muuta 
oheismateriaalia. Verkkokaupasta löytyy myös yrittäjän ”neuvolakortti”, jolla yrittäjä voi maksutta tehdä 
itselleen suunnitelman uudelle yritykselle tai yrityksen kehittämiselle. Neuvolakorttipalveluun pääsee kir-
jautumaan samoilla tunnuksilla kuin verkkokauppaan ja sen käyttäminen on maksutonta. Redesan Oy:n tar-
koituksena on saada maksuttomat käyttäjät jollain aikavälillä ostamaan joko sparrausta tai verkkokoulutuk-
sia. Jokainen Redesan Oy:n verkostosparraaja saa oman nimensä neuvolakortin lähetyslistaan. Tällöin asia-
kas voi lähettää kortin ennen sparrausta valintansa mukaan kenelle tahansa sparraajalle.  
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Koska pienyrittäjien kenttä on erityisen haastava toimiala pienine käytettävissä olevine rahoineen, tarvitaan 
pienyrittäjien auttamiseksi monia erilaisia elementtejä. Liiketoiminnan kannalta tämä ei yleensä ole hyvä 
asia, mutta vuosien kokemuksen myötä Sanna on todennut monikanavaisuuden tärkeäksi työvälineeksi 
PPY-kentällä (=Pirun Pienet Yrittäjät). 

Mainonta 
Redesan Oy:n tärkeimpiä markkinointikanavia ovat aktiivisen henkilökohtaisen markkinoinnin lisäksi sosiaa-
linen media, kuten YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, ja laajat verkostot useissa muissa yhteisöissä. 
Markkinointia Redesan Oy toteuttaa somen välityksellä monissa kanavissa: sähköpostitse lähetettävillä tie-
dotteilla, MailPoet-uutiskirjeillä ja tekstiviesteillä nykyisille asiakkaille. Lehtimainontaa Redesan Oy ei käytä 
käytännössä lainkaan, koska yrittäjät eivät juurikaan lue paikallislehtiä ja sitä paitsi ilmoitusten jättämisestä 
koituu aina tuloksettomia kuluja. Sosiaalisessa mediassa mainonta on edullisempaa ja tavoittaa suuremman 
joukon ihmisiä oikeilla toimilla. Redesan Oy:n hallinnassa ovat myös kahdessa jyväskyläläisessä lounaskahvi-
lassa sijaitsevat mainostilanäytöt, joissa luonnollisesti on omiakin mainoksia. 

Facebookin ja Twitterin kautta on mahdollista tiedottaa laajalle yleisölle, vaikkapa linkittämällä tietoja yri-
tyksensä kotisivuilta. Linkkejä on helppo jakaa yhä uudelleen ja uudelleen erilaisissa yhteyksissä. Linkittämi-
sen lisäksi voi jakaa ajankohtaisia yrittäjyyteen liittyviä vinkkejä ja hyödyllisiä linkkejä, jotka herättävät pal-
velun käyttäjien mielenkiinnon. Yksi somepäivitys päivässä pitää sivut ajan tasalla. Redesan Oy markkinoi 
somessa päivittäin, joskus useitakin kertoja.  

Asiakasrekisteriin Redesan Oy kokoaa nykyiset ja mahdollisesti yhteistyöstä kiinnostuneet yhteistyökump-
panit, uusien yrittäjien yhteystiedot ja tiedot saaduista käyntikorteista. Asiakasrekisterin tietoja Redesan Oy 
käyttää lähinnä sähköpostien lähetykseen, jolloin saman viestin voi postittaa vaivattomasti suurelle ihmis-
joukolle.  

Redesan Oy järjestää viikoittain kursseja eri aihealueilta. Tietoa kursseista Redesan Oy jakaa kotisivujen ja 
somessa ilmoittamisen lisäksi erillisin tiedottein. Tiedotteita Redesan Oy lähettää muun muassa paikallis-
lehtiin, asiakkaille, muille yhteyshenkilöille ja jakelukanaville. Jos kurssin aihepiiri ei satu osumaan asiakkaan 
intresseihin, varsin todennäköisesti hän välittää tiedon kyseisestä kurssista jollekin tuttavalleen. Kursseihin 
osallistuvat yrittäjäasiakkaat kutsuvat usein mukaan myös ystäväyrittäjiä.  

Asiakastapaamisissa, messuilla, luennoilla ja kursseilla Sanna ja Eliisa pitävät aina mukanaan käyntikortteja 
sekä muuta oheismateriaalia, joita he jakavat tapaamilleen ihmisille. Redesan Oy panostaa oheismateriaalin 
ulkoasuun ja suunnittelee ne huolella. Redesan Oy on satsannut paljon aikaa ja rahaa mm. käyntikorttiin, 
sillä se on ensimmäinen jälki, jonka tulee jäädä asiakkaan mieleen. Kortissa on erikoinen leikkaus, hopealla 
folioitu logo, se on kaksipuoleinen, siinä on voimakas lila väri sekä valokuva.  

Redesan Oy:n mainonta ei rajoitu pelkästään mainoksiin, vaan redesanilaiset ovat yrityksensä eläviä mai-
noksia. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjien yleensäkin kannattaa kiinnittää huomiota ulkoasuunsa ja toimin-
toihinsa. Ihmiset tekevät paljon päätelmiä pukeutumisen ja käytöksen perusteella, joten ensivaikutelma on 
tärkein. Usein päätelmät syntyvät ihmisen alitajuisista elekielen tulkinnoista, eivät siitä mitä hänen tapaa-
mansa henkilö sanoi. Asiakkaat saattavat karttaa sinua, jos kuljet nuhruisissa vaatteissa, tuoksahdat epäilyt-
tävältä ja näytät muutenkin vastaheränneeltä. Pukeudu siis ehjiin ja puhtaisiin vaatteisiin, huolehdi hiuksis-
tasi ja käyttäydy kaikin puolin asiallisesti. Ole kohtelias ja puhu, mutta älä toisten päälle. Kysy ja ole aidosti 
kiinnostunut.   
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Osa 2: Ohjeita Redesan-verkoston sparraajalle 

Yleistä tietoa sparraajalle 
Yrityksiin liittyviä termejä 
Yritysmaailmassa puhutaan paljon termeillä, jotka eivät ole kaikille itsestäänselvyyksiä. Puhutaan pienyrittä-
jistä, mikroyrityksistä, konsultoinnista ja niin edelleen.  

Pienyritys työllistää alle 50 työntekijää. Pienyrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä vuodessa 
10 miljoonaa euroa. 

Mikroyritys työllistää alle kymmenen työntekijää. Suomessa on Tilastokeskuksen arvion mukaan 320.682 
yritystä, joista valtaosa eli yli 90 % on juurikin näitä alle kymmenen henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Mik-
royrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä vuodessa 2 miljoonaa euroa.  

PPY eli Pirun Pieni Yritys tarkoittaa yksin tai kaksin työskentelevää pienyrittäjää. PPY:lle ominaista on vas-
tata 100 %:sti koko yritystoiminnastaan ja arki on silloin PPY:llä hyvin paljon moninaisempaa ja työteliääm-
pää kuin suuremmassa organisaatiossa. Redesan Oy:n tulee panostaa erityisesti pienyrittäjyyden tuntemuk-
seen ja tarpeisiin. 

Asiakkaan kohtaaminen 
Asiakkaat ovat jokaisen yrityksen elinehto ja asiakkaista täytyy pitää hyvää huolta. Asiakastapaamiset ovat 
suuressa osassa yrittäjän arkea. Asiakkaan kohtaamisessa tärkeän ensivaikutelman saa aikaan kättely ja kat-
sekontakti. Kättely on yksi tärkeimmistä länsimaalaisista tervehtimistavoista. Kättely on usein ensimmäinen 
fyysinen kontakti vastapuoleen. Kättelemällä toista ihmistä saadaan aikaan muistijälki ja tähän tulee rede-
sanilaisten panostaa. Kättelytapoja on erilaisia; jotkut kättelevät veltolla kädellä ja jotkut puristavat oikein 
kunnolla. Paras tyyli löytyy näiden kahden ääripään välistä kohtuullisella kädenpuristuksella. Kättelyaihei-
nen blogiteksti löytyy osoitteesta: http://redesan.fi/ei-kategoriaa/kaydaan-kasiksi-kattelyyn/  

Asiakasta tulee kuunnella ja olla läsnä, aidosti kiinnostuneena asiakkaan tilanteesta. Tapaamista varten tu-
lee valmistella tarvittavat työvälineet ja materiaalit saataville. On kohteliasta pitää puhelin äänettömällä tai 
sammutettuna. Vain äärimmäisessä hätätapauksessa voi puhelimeen tai viestiin vastata asiakkaan läsnä 
ollessa, mutta tästäkin on hyvä sopia asiakkaan kanssa. Muistiinpanoja kannattaa aina tehdä asiakastilan-
teessa varmistaakseen sen, ettei unohda mitään olennaista seikkaa meneillä olevan projektiin liittyen. On 
ikävää soitella jälkikäteen asiakkaalle ja kysellä, että mitenkäs me asian oikein sovimmekaan. Asiakkaalle 
tulee kertoa aina ensimmäisellä tapaamisella, että tilaisuus on luottamuksellinen. Asiakasta tulee myös in-
formoida siitä, että kaikki mitä sparraaja kirjoittaa muistiin, on luottamuksellista ja vain sparraajan oman 
muistin tueksi tarkoitettua. Redesan Oy:n toimintaperiaatteisiin ei kuulu raportointi asiakkaalle, jos ei erik-
seen ole tarvetta lähettää lyhyttä muistiota toteutettavista toimenpiteistä. 

Asiakassuhteet 
Joidenkin asiakkaiden kanssa tapaamisesta on saattanut kulua hetki, jos toinenkin. Aika ajoin kannattaa 
viestitellä asiakkaalle ja muistuttaa olemassa olostaan. Viestin ei tarvitse välttämättä sisältää mainoksia, 
markkinointia tai muutakaan bisneksen tekoon liittyvää, vaan se voi olla ystävällinen tervehdys. Tervehdyk-
sestä jää parempi mielikuva kuin jatkuvasta palveluiden tyrkyttämisestä. Asiakkaille voi postittaa vaikkapa 
pieniä liikelahjoja tai perinteisiä postikortteja, joita lähetetään nykyään yhä vähemmän. 
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Nykyiset asiakkaat suosittelevat Redesan Oy:tä uskollisesti eteenpäin omille verkostoilleen. Redesan Oy 
teetti syksyllä 2014 asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka paljasti, että vastaajista 61% oli jo suositellut Re-
desan Oy:tä.  

Vuonna 2018 teetetyn asiakaskokemustutkimuksen mukaan suurin osa asiakkaista on erittäin tyytyväisiä 
Redesan Oy:n palveluihin. Asiakkaat ovat kokeneet sparraukset hyödyllisinä ja liiketoimintaa kehittävinä. 
Erityistä kiitosta saivat maanläheisyys, käytännöllisuus, aitous ja vilpitön halu auttaa yrittäjää. Erikoismai-
nintana nousi esille se, että asiakkaille oli tärkeää, että Redesan Oy tykkää ja kommentoi heidän yritystensä 
sivuja somessa. Tutkimuksessa saatu NPS-arvo oli 47, jota voidaan pitää erittäin hyvänä. NPS-arvon asteikko 
on -100:sta +100:aan. Arvolla mitataan asiakaskunnan tyytyväisyyttä ja uskollisuutta. 

 

Yrittäjyydessä on neljä asiaa, joista sinun tulee huolehtia joka päivä. Siis joka päivä! 

Jaksaminen 

Markkinointi 

Myynti 

Talous 
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Mikä sparraaja on? 

 

Sparraaja on pää ja olkapää. Päässä on tietoa ja olkapäässä tukea. Sparraaja on konkreettinen apu, joka auttaa joskus 
myös kädestä pitäen; kirjoittamalla tekstejä tai auttamalla Facebook-markkinoinnin kanssa. Sparraaja ei ole konsultti, 
joka vain katsoo vierestä ja antaa raportteja. Sparraajan ei pidä raportteja kirjoitella – jos ei siitä erikseen sovita. Ra-
porttien tekemisestä pitää laskuttaa lisää, eikä se ole sparrauksen tarkoitus. Sparraus on ”täsmäneuvoja”:  

 Sparraaja on kirittäjä, kannustaja ja jopa ”oksennuskuppi”, jolle voi suoltaa mielessä olevat asiat 
 Sparraaja ei ole valmentaja, sillä valmennukset ovat yleensä pitkäkestoisia. Sparraus on useimmiten lyhytkes-

toista, nopeaa ja tehokasta.  
 Sparraaja on lähellä mentoria, joskin mentorointi on yleensä opiskeluun liittyvä termi, jolloin mentoroitavaa 

ohjataan hänen opiskeluissaan.  
 Sparraaja ei ole psykologi, vaikka monesti samantyylisiä keskusteluja käykin. Sparraajan on tarvittaessa ohjat-

tava asiakas psykologille tms. asiantuntijalle ja tunnettava oman osaamisensa rajat. 
 Sparraaja ei ole työnohjaaja; työnohjaaja auttaa tutkimaan omaa itseä työntekijänä. Sparraaja ohjaa myös 

yritystä, ei pelkästään ihmistä. Sparrauksen keskiössä on aina sekä ihminen että liiketoiminta.  

 
Mietittävää: 

1) Mikä sinua motivoi? 
2) Miksi lähdit itse yrittäjäksi? 
3) Mikä saa sinut nousemaan aamuisin sängystä? 
4) Mihin aikaan päivästä sinä olet parhaimmillasi? 
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Miten sinä rakennat palapelin? 
Tykkäätkö ensin katsoa kokonaisuuden ja sitten lähdet etsimään ratkaisuja? Teetkö ehkä ensin reunat ja 
sitten keskityt johonkin yksityiskohtaan? Joskus emme millään löydä puuttuvaa palaa ja tässä onkin spar-
rauksen ydin. Ulkopuolinen voi auttaa ja joskus vain se, että käy muualla, auttaa näkemään kokonaisuuden 
ja oikeat puuttuvat osat.  
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Missä sinä olet hyvä? 
Kuka olet ja mitä haluat? Tämä on tärkeä harjoitus niin aloittelevalle yrittäjälle, toimivalle yrittäjälle kuin 
työpaikan hakijallekin. Tehtävä avaa miettimään todellista minääsi ja osaamistasi, ei vain koulussa opittuja 
asioita. Listaa ensin tähän kaikki, siis aivan kaikki, mitä tulee mieleen. Harrastuksista, peleistä, leikeistä, kou-
lutuksesta, innostuksesta sekä kaikista arkisistakin asioista. Kun kaikki on listattu, pääset miettimään myö-
hemmin muut tehtävät tehtyäsi, mitä näistä voisi syntyä. 

 

Mitä haluan?           Mitä osaan? 
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Unelmointia 
Intuitio! Maailmankaikkeus hoitaa! Korvat avautuvat! Tee asioita, joista nautit! Keskitytkö puutteisiin vai 
siihen, mitä haluat enemmän? 

Millä täyttäisit päiväsi, jos sinun ei tarvitsisi miettiä rahaa tai mitään muutakaan? Monesti sokaistumme 
miettimään vain asioita, jotka ovat mahdollisia juuri nyt. Välillä on kuitenkin hyvä keskittyä unelmiin. Josko 
unelmasi eivät välttämättä olisikaan ikinä mahdollisia juuri sellaisinaan – voihan olla, että löydät unelmistasi 
palan jotain toteutuvaa. Kokeile! 
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Oma tapa toimia 
Mikä sinua motivoi? Miksi lähdit yrittäjäksi? Mikä sinut saa tekemään?  

 Yrittäjän vapaus! Raha ei ole missio! 

 

Jos vain haluaa… 

 

Ala hommiin! 

 Käytä kalenteria, orjallisesti 
 Jos siirrät, tee se myöhemmin oikeasti 
 Luo rutiinit 
 Milloin olet parhaimmillasi? 
 Pakko paras muusa… 

 

Arvosta aikaasi! 

 Tee niitä asioita, jotka vievät liiketoimintaasi eteenpäin 
 Uutta kannattaa toisinaan toki opetella 
 Olet hyvä ammatissasi 
 Investoi itseesi – sijoita tulevaisuuteen 

TAVOITE: 
Rohkeus yrittää! 



Sivu - 18 - / 48 
 

 
Redesan Oy                                                                     040 820 8559                                                                                                                                           
Ahjokatu 14  info@redesan.fi 
40320 Jyväskylä                                            www.redesan.fi                                                                              facebook.com/redesan 

Visioi! Hulluttele! Unelmoi! 

 Ajattele sitä, mitä tavoittelet, älä puutteita 
 Pienet askeleet vievät päämäärään 
 Usko tavoitteisiin 
 Etsi tsemppari tai kumppani 
 Pyydä rohkeasti apua 
 Kokeile jotain ihan uutta – jos olet psykologi, lue markkinointikirja. Jos olet autonkorjaaja, lue ku-

kista 
 Huipulle ei kiivetä hetkessä 

 

 

Persaus penkkiin!  

1) Istu alas 
2) Keskity 
3) Kirjoita lista tehtävistä asioista 
4) 10 minuutin sääntö? 
5) Mikä tuottaa? Mikä ei tuota? 
6) Anna aikaa 
7) Täytä yrittäjän neuvolakortti 
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Kyselytekniikka 
Sannan lyhyt oppitunti sparrauksen aikana käytettävästä kyselytekniikasta on seuraavanlainen: 

 Lyhyt lämmittely 
 Mikä on ongelma/haaste/tulon syy? 
 Tyhmät kysymykset! 
 Miten voit? 
 Kuuntele (2 korvaa – 1 suu) 
 Kirjaa ylös kysymyksiä 
 Kysy täydentäviä 
 Kaiva tietoa 
 Tuo esimerkkejä esille 
 Uskalla sanoa ääneen – mutta varoen – tunne asiakkaasi 
 Lopuksi kertaa 2-3 tärkeintä ”kotiläksyä” asiakkaalle 
 Muista:  

o Aina ei tule oikeita vastauksia! 
o Pääasia, että keskustelee ja kyselee 
o Ratkaisua ei aina tule!  
o Vältä -ko ja -kö!  
o Anna asiakkaan kertoa tarinaa! 

Kokeile ensimmäisessä/seuraavassa sparrauksessasi! 

 
Sannan vinkkejä sparraajan kysymyksistä sparraustilanteessa: 
Sparrausaika:            
Sparraustuote:          
Koko nimi: 
Yritys: 
Puhelin:    
  
Lisätietoja: 
Mitä myyt? 
Haaste:  
Ketkä asiakkaita:  
Tavoite: 
 
Mitä on 5v päästä? 
Mitä tehty markkinoinnin eteen? 
Millä erotut muista? 
Mitä tekisit, jos voisit tehdä ihan mitä vain? 
Miten jaksat? 
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Tunne itsesi 
Sparraajakoulutuksen aikana harjoitellaan videoiden tekemistä. Ihan koulutuksen alussa tee itsestäsi esitte-
lyvideo, jossa kerrot: 

 kuka olet  
 mistä tulet  
 mitä teet 
 miksi tulit koulutukseen 
 millaisia ajatuksia sinulla on omasta urakehityksestäsi 

Jos lähdet Redesan Oy:n verkostoon sparraajaksi, teet itsestäsi sparraajaesittelyvideon, jossa kerrot: 

 kuka olet 
 mistä päin olet 
 kauanko olet toiminut yrittäjänä 
 millaisissa asioissa sparraat 
 mistä tykkäät eniten 
 mikä on mottosi 
 kannustava teesisi 
 loppusanat 

 
Opettele ainakin seuraavat tai ota ne säännölliseen käyttöön, elleivät ole jo: 

 keskustele  muista smalltalk 
 verkostoidu  liity vastaaviin ryhmiin, keskustele. Jos et itse tiedä, tiedät keneltä kysyä 
 jaa  kun jaat, saat myös itsellesi paljon ja arvostus kasvaa 
 linkitä  kerro kanavistasi 
 opettele laitteesi käyttö 
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Liiketoimintasuunnitelma/neuvolakortti 
Seuraavaksi kirjoita lyhyt ”liiketoimintasuunnitelma” jotta pääset perille siitä, mitä yrityksesi tekee kiteyte-
tysti. Jos sinulla ei ole yritystä, millainen olisi unelmayrityksesi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täytä Yrittäjän Neuvolakorttia tässä ”manuaalisesti”  

tai osoitteessa www.redesan.fi sähköisesti.  

Työkalu on sinulle täysin maksuton ja luottamuksellinen. 
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Oma jaksaminen 

 

Aina ei mene kuten Strömsössä… Soudatko vastavirtaan? 
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Yrittäjyys on alamäkiä ja ylämäkiä… Onko paikkaa, missä ”oksentaa”? 

 

Aina ei onnistu… 

 

Entä jos menee hullusti? 

 Miten jaksaa eteenpäin? 
 Voitko tehdä asialle jotain? 
 Voitko antaa asian olla? 
 Puhuminen? 
 Keskittyminen 
 Hyväksyminen 
 Päästä irti! 
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Muistilista elämälle: 

1) Jokainen ihminen on erilainen 
2) Mikä sopii minulle, ei sovi sinulle 
3) Kun ottaa haastetta niskasta kiinni, voittaa lopulta 
4) Rentoudu 
5) Ota hetkestä kiinni 
6) Nauti 
7) Nollaa ajatukset 
8) Investoi jaksamiseen 

 

 

Mikä sinua innostaa? Millä saat itsesi nousemaan sängystä – silloinkin kun ei siltä tunnu? 
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Pää ja olkapää -filosofia 
Pää ja olkapää -filosofia on Suomen vaikuttavimman ja kannustavimman yrittäjäsparraajaverkosto Rede-
san Oy:n toiminta-ajatus. Redesan Oy tarjoaa asiakkaalle tietoa, taitoa ja vinkkejä verkostoitumiseen ja 
oman osaamisen kehittämiseen yrittäjänä sekä tsemppausta, innostusta ja kannustusta silloinkin, kun yrit-
täjyys näyttää nurjaa puoltaan. Olkapäänä Redesan Oy tarjoaa myös apua pienyrittäjän itsensä johtamisen 
haasteissa eli ”persiille potkintaa”. 

 

 

 

Sparraaja on enemmän kuin konsultti: ymmärtää ihmistä ja bisnestä!  
Kaikesta voi selvitä, jos niin päättää! 

Pää = tietoa 
Olkapää = tukea ja turvaa  
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Verkostoituminen 
Seuraavaksi lähde kartoittamaan verkostosi. Monesti emme huomaa mitä kaikkea ympärillä onkaan. Tämä 
harjoitus on hyvä tehdä silloin tällöin. Ota tyhjä paperi ja piirrä siihen yrityksesi keskelle. Kirjoita sen jälkeen 
ympärille kaikki ympärilläsi olevat verkostot. Voit käyttää syntynyttä kuvaa joko yrityksesi verkostojen ku-
vaamiseen tai henkilökohtaisten verkostojesi kasaamiseen. Älä rajoita ajatteluasi. Ota mukaan aivan kaikki 
mahdollinen. Tässä näet esimerkkilistan verkostoista: 

 Lasten harrastukset 
 Omat harrastukset 
 Läheiset yrityspiirit 
 Omat käydyt koulut 
 Omat yhdistykset 
 Naapurit 
 Työkaverit 
 Entiset työkaverit 
 Puolison piirit 
 Sosiaalisen median verkostot, listaa eri kana-

vat 
 Yhteistyötahot 
 Sidosryhmät 
 Paikat, joissa käyt usein 
 Erilaiset jäsenyydet 
 Omat asiakkuudet 
 Projektiryhmät 
 Työryhmät 
 Järjestötoiminta 
 Vapaaehtoistoiminta 
 Oma matkailu 
 Kurssit 
 Käy läpi kalenterisi, missä olet liikkunut 
 Lasten koulumaailma 
 Sukulaisten sidokset  
 Ystävien sidokset 

Muistathan jättää ystävät ja sukulaiset aina kakkossijalle verkostoituessasi. Kun lähdet etsimään verkostoja, 
voit kyllä kysellä läheisiltä heidän piirejään, mutta pyri olemaan ”tyrkyttämättä” läheisimmillesi suoraan. 
Näin pidät ihmissuhteet hyvänä ja bisneksen bisneksenä. 

 

Verkostoitumistilanteissa: 

 Kuuntele mitä ihmiset kysyvät – jäsennä nämä seuraavalla kerralla tarinaasi paremmin! 

 Ole läsnä ja kiinnostunut jokaisesta! 
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 Ota yhteyttä tapahtuman jälkeen kiinnostavimpiin kontakteihin. Meilaa, soita, someta! 

 Kaikista ei tule, eikä tarvitsekaan tulla ”kauppaa” – mutta puskaradioon se vaikuttaa! 

SmallTalkkaa! 

Eli mitä teet konkreettisesti verkostoitumistapahtumissa tai somessa?  

1. Etsi joukosta henkilö, johon haluat tutustua tai vaikka toinen yksin oleva henkilö. 

2. Mene hänen luokseen. Tervehdi, ole hänestä aidosti kiinnostunut. 

3. Kysy häneltä mitä hän tekee työkseen, millainen yritys hänellä on tai millaisia juttuja hän tuli tilai-
suudesta hakemaan. 

4. Anna hänen kertoa omat juttunsa ensin. Kuuntele kiinnostuneena! 

5. Kysele lisää. 

6. Kerro samalla lyhyesti omista jutuistasi. 

7. Keskustele lisää. 

8. Ehdota jatkotapaamista tai yhteystietojen vaihtamista käyntikortein. 

9. Tämä sama setti toimii myös somessa. 

10. Joskus riittää, vaikkapa Twitterissä, että heität jollekulle ”randomille” tyypille: Onnittelut! Hauskaa 
päivää! Hyvää yötä! 

 

 

Verkostoituminen ei ole pikajuoksu! 

Se on pitkäjänteistä työtä, 

AINA 

ja koko ajan ja joka paikassa.  
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Verkostoituminen on kuin mustekala, jolla on paljon lonkeroita, joita sinä ujuttelet erilaisiin paikkoihin. Et 
koskaan tiedä mitä lonkeroa pitkin ”viipottajat” luoksesi tulevat. Älä siis vain heitä verkkoja vesille, vaan ole 
mustekala, jonka lonkerot ovat levittäytyneet moniin paikkoihin.  
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Myynti ja markkinointi 
 

Yrittäjyys on työtä 

”Jos pikavoittoja haluaa ja vielä uskoo itsellään olevan paljon onnea, kannattaa kokeilla lottoamista. Peri-
aatteessa pikavoitot eivät kuulu liiketoimintaan, vaikka joitain sellaisiakin on nähty. Lisäksi onneen luotta-
minen ei ole liiketoiminnan ammattimaisen toimintamallin taustalla.” (Timo Rope, Bisnesäly) 

 

 
Markkinointi = myyntiä = verkostoitumista 
 

1) Määritä kilpailuetusi 
2) Määritä kohderyhmäsi 
3) Määritä viestisi ja imagollinen kärkesi 
4) Viesti maksimissaan vain kahta asiaa kerrallaan 
5) Toista useasti 

 

 
Kaikki myydään tunteella! 
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 Pitkäjänteisyys 
 Tieto, että olet vielä markkinoilla 
 Segmentointi – kenelle markkinoit? 
 Menestys ei jatku automaattisesti! 
 Ennakkoluulottomuus 
 Jalkatyö!  
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Brändäys 
= yritysilme 

Brändisi on yrityksesi kuva – miltä se tuoksuu, maistuu, tuntuu ja mistä se muistetaan 

Miten brändäät yrityksesi tai tuotteesi niin, että se jää mahdollisimman monelle tulevalle ja olemassa 
olevalle asiakkaalle mieleen? 

Paljon pieniä tekoja! 

Brändi muodostuu markkinoinnista ja tekemisestä 

Markkinointiydin: markkinoinnissa ei ole kyse siitä, miten kaupataan, vaan miten saadaan joku haluamaan 
tuotetta/palvelua 

Koukuta: 

1) Ilmainen tuote/blogi 
2) Ilmainen kirjautumista vaativa juttu 
3) Pienen rahan tuote 
4) Hiukan kalliimpi tuote 
5) Kallein tuote 

 

Näy joka paikassa! 
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Some 
 Sosiaalinen media – käyttäjien tuottama 
 Hakukoneiden suosikkeja 
 Ole ihminen! 
 Keskustele! 
 SMALLTALKKAA! 

 

Aktiivisuutta someen: 

 Nettisivut kuntoon 
 Facebook -sivu kuntoon 
 Blogi pystyyn 
 YouTube käyttöön 
 LinkedIn haltuun 
 Ajattele somesti! 
 Tee pieniä tekoja paljon ja usein 

 

Kun kirjoitat, koeta kirjoittaa aina tiiviisti ja selkokielellä. Älä pelkää naiviutta! Redesan Oy:n tyylissä rauta-
lankamallit ovat ”se juttu”. Kun Sanna aloitti sparraamisen, se oli alussa: 

 Armotonta verkostoitumista 
 Somettamista jatkuvasti 
 Bloggaamista joka paikassa 
 Luukuttamista 
 Kissanristiäisiä 
 Verkostoitumista 
 Tapahtumia 
 Smalltalkkia 
 Maksuttomia 30 min sparrauksia 
 Sähköposteja roppakaupalla 
 Yhteistyöehdotuksia 

Sosiaalinen media on käyttäjien tuottama. Siellä on nimenomaan tarkoitus smalltalkata eli keskustella. Us-
kalla keskustella myös vieraiden kanssa, ole reipas ja rohkea, mutta älä provosoi äläkä provosoidu. Kohte-
liaisuus palkitaan! Yrittäjä, sinä olet mainos. 

Somessa on tärkeää muistaa ohjata asiakkaita nettisivuillesi. Muista siis linkitykset puolin ja toisin. Kerro 
kanavistasi kaikissa paikoissa, paina ne esitteisiin, lisää uutiskirjeisiin ja käyntikortteihin. Muista, että eri ka-
navissa on erilaiset viipottajat eli erilaiset käyttäjät. Älä tuuppaa jatkuvasti samaa viestiä joka paikkaan.  
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Vinkkejä Facebook päivityksiin 

Some on mahtava paikka verkostoitua, markkinoida ja tehdä kauppaa, mutta se on tehtävä oikein ja se vaa-
tii paljon työtä. Siis paljon työtä! 

Facebook on yksi sosiaalisen median kanavista, jossa suuri osa yrityksistä alkaa jo olla. Kuitenkin suurelta 
osalta jää tekemättä kunnollinen Facebook-sivu. On helppo vain perustaa tili ja jäädä odottamaan kassavir-
toja. Eihän niitä tietenkään tule, jos työ on jäänyt vaiheeseen. Pahimmillaan petyt some-opettajien neuvoi-
hin: Ei toimi meillä! Tuolloin et yleensä ole tehnyt oikeita asioita tarpeeksi: toistoja, tarinoita, ideoita, vink-
kejä, ajatuksia, takahuoneen tapahtumia, inhimillisiä juttuja, ihmisiä! 

Suuri osa yrityksistä ottaa ensimmäiseksi somekanavakseen Facebookin. Monesti asiakkaamme miettivät 
eniten sitä, mitä somessa ja etenkin Facebookissa voisi julkaista. Mikä ihmisiä kiinnostaa ja mikä ei? 

Tykkääjä- ja seuraajamäärät eivät ole niin tärkeitä kuin se, mitä jaat. Miten kiinnostavaa tai hauskaa sisältöä 
saat tuotettua? Ihmiset haluavat nähdä ihmisiä, tekemistä, neuvoja, oppeja, vinkkejä ja ideoita. Ja toisaalta 
kaikki mitä jaat ja teet, luovat sinulle ja yrityksellesi brändiä sekä näkyvyyttä. Jäät mieleen, logosi jää mie-
leen. Sinä olet mainos, vaikka et mainostaisi yhtään, kerrot vain juttuja, joskus asiaa, joskus asian vierestä, 
mutta inhimillisesti. 
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Seuraavassa on esimerkkejä asioista, joista voit Facebookissa tai muissa somevälineissä somettaa: 

 Ihmisiä kiinnostaa ihmiset, näytä kasvosi! 
 Ota selfieitä erilaisista tilanteista, se oikeasti toimii! 
 Kuvaa kulkiessasi kaikenlaista, jotta voit käyttää kuvia myöhemmin 
 Jaa myös aiheeseen liittyviä uutisia muilta sivustoilta 
 Jaa myös toisten juttuja, se tuo näkyvyyttä sinulle myös! 
 Videot antavat parhaan kuvan monesta asiasta, uskaltaudu eetteriin! 
 Kuvat kuntoon! 
 Lyhyet jutut ovat lopulta ”se juttu” – älä jaarittele 
 Älä hauku ketään! 
 Inhimilliset jutut kiinnostavat eniten 
 Mieti millä saisit verkostosi innostettua jakamaan sinun juttujasi 
 Suosittele, kannusta, innosta verkostoyrittäjiäsi tägäämällä (@-merkin kera) 
 Tee asiakkaille kyselyitä 
 Pyydä asiakkaitasi kertomaan omia kokemuksiaan tai käyttötarkoituksiaan tuotteestanne/palve-

lustanne 
 Näytä myös kurkistuksia ”takahuoneeseen” 
 Kerro hauskoja juttuja 
 Kerro tuotteidesi/palvelujesi käyttövinkkejä 
 Kerro yksittäisistä tuotteista/palveluista 
 Hassuttele sopivalla tavalla! 
 Lähetä toisinaan Live-lähetyksiä (jos laitteesi mahdollistaa livelähetykset) 
 Kerro kokemuksia palveluistasi 
 Kerro myös välillä elämän makuisia tarinoita 
 Yrittäjän historia kiinnostaa monia 
 Työntekijät kannattaa sitouttaa somettamaan ja someen (kysy kuitenkin ensin, sopiiko se heille!) 
 Joskus voi toki arpoakin jotain, mutta muista Facebookin arvontasäännöt 
 Keksi jokin yritykseesi liittyvä teema tai ”brändijuttu” – kuten meillä #jotainlilaa ja lilat asiat yli-

päänsä. 

Tiesithän, että voit tehdä päivityksiä myös ajastamalla ennakkoon? Ja vielä, ala ajatella ”somesti”! 

Koskaan et voi kaikkia miellyttää! 

Jaa somessa vain se, 

mitä voit huutaa 

1000 ihmisen ympäröimänä torilla! 
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Talous  
 
Pohdi ensin: Paljonko haluat saada palkkaa? 
 

Lyhyt talousoppi: 

 Mistä raha tulee = asiakkailta 
 Mihin raha menee = kuluihin 
 Budjetoi myös pienyrityksessä: http://redesan.fi/yrittajyys/mita-jarkee-budjetissa/ 
 Kun keinot loppuvat, otetaan konstit avuksi = budjetin avulla  

pystyt ennakoimaan ajoissa 
 Hyödynnä: http://www.martat.fi/rahat/talouden-suunnittelu/  
 Käsillä tehdään leipää ja rahalla tehdään rahaa! 

Investoinnit vs. kulut 

 Investointi = sijoitus, joka tuottaa jollain aikavälillä  
tulosta 

 Kulu = pakollinen kulu, joka ei suoranaisesti tuota 

Arvonlisävero 

 Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran  
tai palvelun hintaan. Myyjä perii veron myynnin yhteydessä  
ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki,  
jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai  
palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa  
toimintaa. Katso www.vero.fi 

 Nyrkkisääntö: 1 + 1 + 1 = 3 
 Kun maksat ALV:ia, yritys toimii tuloksekkaasti 
 Laskuesimerkki tilitettävästä ALV:sta, kun ostat ja myyt arvonlisäverollisia tuotteita/palveluita, 

joiden arvonlisäverokanta on 24 %: 
o Verollinen ostohinta on 124 €, josta ALV:n osuus on 24 €. Veroton ostohinta on siten 100 €. 

Pääset tähän tulokseen laskukaavalla 124 € / 1,24 = 100 € 
o Verollinen myyntihinta on 248 €, josta ALV:n osuus on 48 €. Veroton ostohinta on siten 200 

€. Pääset tähän tulokseen laskukaavalla 248 € / 1,24 = 200 € 
o Valtiolle tilitettävä ALV saadaan, kun myynnistä maksettavasta ALV:sta vähennetään os-

toista hyvitettävä ALV: 48 € - 24 € = 24 € 

Hinnoittelu 

 Hinnoittelun perussääntö: 1 osa itselle, 1 osa veroihin, 1 osa kuluihin 
 Jos laskutat 6,5 tunnin työstä 50 €, on tuntipalkkasi 7,70 €/h 
 Kate = palkkasi, älä siis anna liikaa alennuksia 
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Tee ainakin: 

 Budjetti 
 Kassavirtalaskelma 
 Tuotekohtainen laskelma 

 

Rautalankamalli: 

 Kun satsaat markkinointiin, uskottavuuden luomiseen, kokemusten luomiseen asiakkaille pitkäjän-
teisesti   

 saat palkkaa, tulosta, rahaa kuluihin, uusiin hankintoihin ja veroihin    
 joita voit jälleen käyttää markkinointiin… 

 

Selkokielellä: 

 Kannattavuus = jääkö toiminnasta katetta eli onko hinnoittelu ja myyntimäärä riittävä kattamaan 
kulut 

 Maksuvalmius = kassavirran hallinnalla pysyt ajan tasalla tulevista ja lähtevistä rahoista ja siten ra-
han riittävyydestä 

 Vastattavaa = velat, joilla toiminta on rahoitettu 
 Kassavirta = paljonko rahaa on nyt ja mitä menoja ja tuloja on tulossa, riittääkö raha? 
 Vakavaraisuus = oman pääoman eli kertyneiden voittojen ja velkarahan suhde, joka kertoo sen, mi-

ten vakaalla pohjalla toimintasi on 

 

Tuotteistaminen 
 

Voitko laittaa tuotteesi/palvelusi verkkokauppaan myyntiin?  

Mitä tuotteistaminen tarkoittaa? 

 Tuottaminen = yrityksen sisäinen prosessi: miten me teemme tämän? 
 Tuotekehitys = jatkojalostamista 
 Tuotteistaminen = kaupallistaminen € = tuotteen tekeminen näkyväksi ja siten asiakkaalle helpoksi 

ostaa 
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Suunnittelu ja ideointi 

 

Suunnittelu ja ideointi jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen prosessiin: 

 Sisäinen prosessi on asiakkaalle näkymätön ja se sisältää mm. valmistelut, sisäisen viestinnän, las-
kutuksen ja projektinhallinnan, joita tarvitaan, jotta palvelu tai tuote saadaan asiakkaalle 

 Ulkoinen prosessi on asiakkaalle näkyvä ja se sisältää asiakkaalle näkyvät palvelun fyysiset osat tai 
tapahtumapaikan  
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Sinisen meren strategia auttaa tuotteiden ja palveluiden elinkaaren hallinnassa: 

 

 
 
Sinisen Meren ideana on löytää tuotteet ja palvelut, joita on  

 supistettava, jotta liiketoiminta saadaan kasvuun 
 luotava lisää, jotta liiketoiminta saadaan kasvuun 
 korostettava, jotta liiketoiminta saadaan kasvuun 
 poistettava, jotta liiketoiminta saadaan kasvuun 

 
 
Tehtävä: 

1) Listaa yrityksesi nykyiset tuotteet/palvelut ja kuvaa nykyiset markkinat. Listaa yrityksesi mahdolliset 
uudet tuotteet/palvelut ja mahdolliset uudet markkinat 

2) Sijoita seuraavan sivun taulukkoon listaamasi tuotteet/palvelut ja kuvaamasi markkinat:  
 Millä nykyisillä tuotteilla/palveluilla on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa nykyisillä markki-

noilla? 
 Millä uusilla tuotteilla/palveluilla on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa nykyisillä markki-

noilla? 
 Millä nykyisillä tuotteilla/palveluilla on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa uusilla markki-

noilla? 
 Millä uusilla tuotteilla/palveluilla on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa uusilla markkinoilla? 

 

Yrityksen kasvu 
nykyisillä tuotteilla, 

nykyisillä markkinoilla

Yrityksen kasvu uusilla 
markkinoilla, nykyisillä 

tuotteilla

Yrityksen kasvu 
nykyisillä markkinoilla, 

uusilla tuotteilla

Yrityksen kasvu uusilla 
tuotteilla, uusilla 

markkinoilla

Tuotteet & 
palvelut
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Tuotteistamisessa tärkeää on 

 Poistaa myynnin esteet 
o Miten asiakkaat yleisesti ostavat tuotteitasi/palveluitasi? 
o Millaisia mielikuvia ja hinta-ankkureita tuotteillasi/palveluillasi on? 
o Mitä käytännön asioita tuotteisiisi/palveluihisi liittyy? 

 Synnyttää asiakkaassa luottamus, jotta he ostavat tuotteitasi/palveluitasi 
o Miten luottamus syntyy ja miten sitä ylläpidetään? 
o Mitkä asiat vaikuttavat luottamuksen syntymiseen eli riskin tunteen poistumiseen? 

 
Palvelu tai tuote on hyvin tuotteistettu, kun 

 On selkeä kohderyhmä ja markkinat 
 Se menee kaupaksi 
 Se tuottaa katetta palvelun tarjoajalle 
 Se on monistettava 

 
Lukuvinkkejä: 

 Kasvun esteenä myyntipelko: http://www.yrittajalinja.fi/uutiset.html?1281  
 Älä tee insinöörimarkkinointia: http://jannenyyssonen.wordpress.com/2013/09/26/ala-ole-tee-

insinoorimarkkinointia/ 
 http://tiimiakatemia.files.wordpress.com/2009/10/tuotteistajan_pikaopas3.pdf 
 http://palveluntuotteistaminen.fi  

 
 
  

Tuotteet & 
palvelut
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Esiintyminen ja vuorovaikutus 
Olet yrityksesi käyntikortti 

 

Pohjat kuntoon = henkilöbrändi 

 Kuka minä olen? 
 Mistä minä tulen? 
 Mitä minä teen? 

Ole rohkeasti oma itsesi  tee vaikutus 15 sekunnin sisällä 

Nettisivut/some 9 sekuntia! 
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Miten sijoitut kuvioon? Oletko tietoon vai tunteisiin painottava? 

Etsi verkosta maksuttomia persoonallisuustestejä, joiden avulla voit oppia tuntemaan itsesi ja asiakkaasi 
paremmin.  

 

Lukusuositus:  
Thomas Erikson: Idiootit ympärilläni 
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Kuuntelu ja läsnäolo (Gila Heimonen) 
 

 

 

 

 

 

   Lähde: Jon Kabat-Zinn 

Havainnoiminen, hyväksyminen, tässä ja nyt oleminen voivat lisätä mielenrauhaa, levollisuutta ja luotta-
musta elämään. Mindfulnessin harjoittaminen voi vähentää stressiä, koska voimme oppia suhtautumaan 
uudella tavalla eri stressitekijöihin. 

Pohdi: Käytätkö sinä mieltäsi vai mieli sinua? 

Kun alat havainnoida mieltäsi huomaat, kuinka paljon sinulla on ajatuksia ja kuinka ne vievät sinua pois 
läsnä olevasta hetkestä. Totuttu tapa on olla mielen erilaisten reaktioiden ja tarinoiden vietävissä, mutta 
mindfulnessin avulla voit oppia tiedostamaan, mitä mielessäsi tapahtuu, saamaan etäisyyttä ajatuksiisi ja 
valitsemaan tietoisemmin, miten haluat kussakin tilanteessa toimia. Tarvitsemme mieltä, mutta saamme 
sen paremmin luovaan ja rakentavaan käyttöön, kun opimme luomaan uudenlaisen suhteen mieleemme ja 
ajatuksiimme. 

Kuunteleminen 

 Tietoisuus tässä ja nyt lisää kykyäsi kuulla ja kuunnella itseäsi: 
o Mitä sinussa tapahtuu, mitä koet, mitä tunnet, mitä ajattelet? Miten se vaikuttaa oloosi, 

valintoihisi ja toimintaasi?  
o Mitä kehossasi tapahtuu? 

 Kuuntelemisessa et voi ohittaa itseäsi ”olen vain muita varten”. Sinun on huolehdittava ensin itses-
täsi, oltava läsnä itsellesi, jotta voit olla läsnä muille. 

 Opettele kuuntelemaan tarpeitasi; jos olet kiukkuinen, ärtynyt, väsynyt, turhautunut, jokin tarpeesi 
ei ole tyydyttynyt 

Mindfulness ja työ 

Kun tunnet kiirettä: 

 Muista, että kiire on mielentila, tunnetila, jolloin mielesi on jo tulevissa tehtävissä 
 Hengitä syvään muutaman kerran, tuo huomio siihen, mitä olet tekemässä, päästä irti tulevien as-

kareiden miettimisestä (koska joka tapauksessa et pysty aamulla tekemään sitä, mitä on iltapäivällä 
ohjelmassa) 

 Keskity läsnä olevaan hetkeen 

Tietoinen läsnä oleminen eli mindfulness tarkoittaa 
sitä, että havainnoimme kaikkea aivan tietyllä ta-

valla: tietoisesti, tarkoituksellisesti, nykyhetkessä, 
hyväksyen ja ilman arvostelua 
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Harjoitus: Mindfulnessminuutti 

1) Sulje silmät 
2) Tuo huomio hengitykseesi 
3) Aisti ja tunne hengityksen virtaus kehossasi, havainnoi hengitystäsi 
4) Anna ajatusten virrata, pysy parhaan kykysi mukaan ajatustesi tarkkailijana 
5) Älä pyri mihinkään, vaan pysähdy kuuntelemaan läsnä olevaa hetkeä ja kokemusta sellaisena kuin 

se on 
6) Salli ja anna tilaa kaikelle kokemallesi. Hyväksyminen on sitä, ettet taistele kokemaasi vastaan. Hy-

väksyminen auttaa sinua olemaan hankalienkin olojen kanssa rauhassa. 

Suositeltava kirjallisuus: 
Jon Kabat-Zinn: Täyttä elämää. Kehon ja mielen yhteistyö stressin, sairauksien ja kivun hoidossa. 
Antti-Juhani Wihuri: Mindfulness työssä 

 

Jaksaminen on tärkeä osa yrittäjyyttä! 
 

 

 

 

 

  

Mindfulness luo mielenrauhaa ja 
mielenrauha luo mahdollisuuksia 
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Miten teen sparrauskauppaa 
 

Tyylillä on väliä… 

 

 

Tehtävä: 

Miten korjaisit yllä olevan mainoslauseen? Mitä se nyt sinulle kertoo? Mitä siitä puuttuu? 

 

Sovella näitä omassa toiminnassasi: 

 Miksi ostit sparrausta Redesan Oy:ltä? 
 Miksi uskalsit lähteä sparraajakoulutukseen? 
 Miksi luotat Redesan Oy:öön? 

 

Sinä olet mainos! Kun astut ovestasi ulos…  

Olet kävelevä mainos…  

Markkinointi on pieniä tekoja, koko ajan. 

 

 

 

 



Sivu - 45 - / 48 
 

 
Redesan Oy                                                                     040 820 8559                                                                                                                                           
Ahjokatu 14  info@redesan.fi 
40320 Jyväskylä                                            www.redesan.fi                                                                              facebook.com/redesan 

Taustat ovat tärkeät, joten huolehdi ne kuntoon! 

 Blogit 
 Vlogit 
 Esittely 
 Tutuksi tuleminen 
 Osaamisalueet 
 Kuvat 
 Tyyli 
 Inhimillisyys 
 Pitkäjänteisyys 
 Toistot 
 Kokemukset 
 Referenssit 
 Verkostot  
 Some 

 

Muista nämä 5 asiaa: 

 Ole ihminen 
o Smalltalk & naamat esiin 

 Verkostoidu 
o Mene vaikka kissanristiäisiin 
o Tee julkisia juttuja 

 Sinä olet mainos 
o Kaikkialla 
o Meillä kaikilla on henkilöbrändi 

 Ole rohkea ja erilainen 
o Ole juuri sellainen kuin olet 
o Bloggaa, Youtubeta 

 Toista, toista, toista… 

 

Tehtävä: 

Miten myyt ja markkinoit itseäsi? 
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Asiakaspalvelu  
 

Lähde: Timo Rope 

 

Mikä sinusta on hyvää asiakaspalvelua? Millainen on hyvä asiakaspalvelukokemus? Entä huono? 
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Lopuksi  
 

 Luo verkostoja! 
 Ole kärsivällinen! 
 Kuuntele! 
 Kysy! 
 Älä ole yksin! 
 Heitä verkkoja vesille! 
 Jaa myös toisten juttuja 
 Mutta kerro omaa tarinaasi! 
 Pidä huoli verkostoistasi! 
 Kehitä itseäsi 
 Pidä huoli myös ITSESTÄSI! 

 
 
 

 

”Kirkkaimmat timantit syntyvät kovimmassa puristuksessa!” 

 

Muista: 

 Asiakkaan aikataulu on sinun aikataulusi 
 Muista olla täsmällinen ja opettele käyttämään kalenteria, myös ennakkotehtäviin.  
 Investoi itseesi, sijoita tulevaisuuteen! Opiskele siis aina kun mahdollista.  
 Uskalla myös hullutella!  
 Muista myös itse käyttää sparraajia 
 Usko pitkäjänteisyyteen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva: Valokuvaaja Iida Liimatainen 
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Sanna Jylänki 
Yrityssparraaja 

sanna@redesan.fi 
040 820 8559 

facebook.com/redesan 
Twitter: @redesanoy @sannajylanki 

Instagram: @sannajylanki @redesanoy 
 www.youtube.com/user/redesanoy 

www.slideshare.net/sannajylanki  
 

Oppaan havainnekuvat ovat suoraan Redesan Oy koulutusmateriaaleista. 

Kuvat Redesan Oy:n omaisuutta ©   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vain kokeilemalla löydät omat juttusi!  

Ole ihminen, ole inhimillinen.  

Tee eri tavalla kuin muut! 


