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Verkotu, erotu, näy! 
Miten puskaradio toimii? 

Sanna Jylänki©, Redesan Oy 
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Yrityksen tärkein asia on myynti. Että saadaan myyntiä, on tehtävä markkinointia. Suurena osa-

na markkinointia on myös verkostoituminen, niin somessa, kuin livenäkin. Monesti kuitenkin näi-

den asioiden kanssa menee joko sormi suuhun tai pupu pöksyyn. Niinpä kasasin tämän kevyen 
opuksen sinulle avuksesi. Käytä kuvia ja tehtäviä apunasi ja jos tuntuu edelleen isolta kakulta, 

josta et yksin selviä – me Redesanissa autamme! Yhtään tyhmää kysymystä ei olekaan. 

Innostavia verkostoitumishetkiä toivottaa: 

Sparraaja Sanna Jylänki, Redesan Oy, 2017 

 

 

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

Jaksaminen 

Markkinointi 

Myynti 

Talous 

Kuuntele podcast aiheesta täältä: http://bit.ly/2m2XEkH 

(Kieku.co – palvelu) 
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ü Kuka olet? 

Tämä kevyt työkirjamainen opus auttaa sinua verkostoitumisen hahmottamisessa. Miten ja mik-

si, mistä lähteä liikkeelle, jotta pääset tuloksiin. Aivan aluksi sinun on tehtävä pohjatyö ensin.  

1. Kuka olet? 

2. Mitä teet? 

3. Kaikki elämässä koettu on oppia tähän ja tulevaan. Älä jää katumaan. 
4. Mitkä ovat tuotteesi/palvelusi? 

5. Hinnat kunnossa? Tuotteistaminen kunnossa? 

6. Miten nämä helpottavat toisen osapuolen arkea? 
7. Käyntikortit taskussa! 

8. Kokemus tuo varmuutta!  

9. Harjoittele! 

10. Usko siihen mitä teet 

Muista, että markkinointi ja verkostoituminen tuovat tuloksen pitkässä juoksussa, harvoin päi-

vässä, kuukaudessa taikka edes vuodessakaan. Tärkeää on siis olla pitkäjänteinen ja pitää pää 
kylmänä! 
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Lähdetään liikkelle miettimällä ensin kuka olet ja mitä haluat.  

Tämä on tärkeä harjoitus niin aloittelevalle yrittäjälle, toimivalle yrittäjälle kuin työpaikan haki-

jallekin. 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, 

koulutuksesta, innostuksesta sekä kaikista arkisistakin asioista. Kun kaikki on listattu, pääset 

miettimään myöhemmin muut tehtävät tehtyäsi, mitä näistä voisi syntyä. 

 

Mitä haluan?           Mitä osaan? 
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ü Mitä teet? 

Seuraavaksi kirjoita lyhyt ”liiketoimintasuunnitelma” jotta pääset perille siitä mitä yrityksesi 
tekee kiteytetysti. Jos sinulla ei ole yritystä, millainen olisi unelma yrityksesi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täytä Yrittäjän Neuvolakorttia tässä ”manuaalisesti”  

tai osoitteessa www.redesan.fi sähköisesti.  

Työkalu on sinulle täysin maksuton ja luottamuksellinen. 
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ü Verkostot 

 

Seuraavaksi lähde kartoittamaan verkostosi. 

Monesti emme huomaa mitä kaikkea ympärillä 

onkaan. Tämä harjoitus on hyvä tehdä aika-
ajoin. 

Ota tyhjä paperi ja piirrä siihen yrityksesi kes-
kelle. Kirjoita sen jälkeen ympärille kaikki ym-

pärilläsi olevat verkostot. Voit käyttää synty-

nyttä kuvaa joko yrityksesi verkostojen kuvaa-
miseen tai henkilökohtaisten verkostojesi ka-

saamiseen. Älä rajoita ajatteluasi. Ota mukaan 

aivan kaikki mahdollinen. Tässä näet listan 

esimerkki verkostoista: 

• Lasten harrastukset 

• Omat harrastukset 

• Läheiset yrityspiirit 

• Omat käydyt koulut 

• Omat yhdistykset 

• Naapurit 

• Työkaverit 

• Entiset työkaverit 

• Puolison piirit 

• Sosiaalisen median verkostot, listaa eri kanavat 

• Yhteistyötahot 

• Sidosryhmät 

• Paikat joissa käyt usein 

• Erilaiset jäsenyydet 

• Omat asiakkuudet 

• Projektiryhmät 

• Työryhmät 

• Järjestötoiminta 

• Vapaaehtoistoiminta 

• Oma matkailu 

• Kurssit 

• Käy läpi kalenterisi, missä ole liikkunut 

• Lasten koulumaailma 

• Sukulaisten sidokset  

• Ystävien sidokset 

Huomioithan, että jätä ystävät ja sukulaiset aina sijalle 2. Verkostoituessasi. Kun lähdet etsi-
mään verkostoja, voit kyllä kysellä läheisiltä heidän piirejään, mutta pyri olemaan ”tyrkyttä-

mättä” läheisimmillesi suoraan. Näin pidät ihmissuhteet hyvänä ja bisneksen bisneksenä. 
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Verkostoitumistilanteissa: 

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

� Älä tuhlaa aikaasi tuottamattomiin tapauksiin 

� Ota yhteyttä tapahtuman jälkeen kiinnostavimpiin kontakteihin. Meilaa, soita, someta! 

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

 

ü 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 tilaisuudesta hakemaan. 

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

5. Kysele lisää. 

6. Kerro samalla lyhyesti omista jutuista. 

7. Keskustele lisää. 

8. Ehdota jatkotapaamista tai yhteystietojen vaihtamista käyntikortteja vaihtaen. 

9. Tämä sama setti toimii myös somessa. 

10. Joskus riittää, vaikkapa twitterissä, että heität jollekulle ”randomille” : Onnittelut! Haus-
kaa päivää! Hyvää yötä! 

 

Verkottuminen ei ole pikajuoksu! 

Se on pitkäjänteistä työtä, 

AINA 

ja kokoajan 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Pari sanaa somesta 

 

Sosiaalinen media on käyttäjien tuottama. Tarkoitus on siellä nimenomaan smalltalkata, eli 
keskustella. Uskalla keskustella myös vieraiden kanssa, ole reipas ja rohkea, mutta älä provosoi, 

äläkä provosoidu. Kohteliaisuus 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, muista myös 

käyntikortteihin. Muista että erikanavissa on erilaiset viipottajat, eli erilaiset käyttäjät. Älä tuup-

paa jatkuvasti samaa viestiä joka paikkaan.  
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Vinkkejä Facebook päivityksiin 

Sosiaalinen media, eli some on mahtava paikka verkostoitua, markkinoida ja tehdä kauppaa. 

Kun sen vain oikein hanskaa ja tekee paljon työtä sen eteen. Siis paljon työtä! 

Facebook on yksi sosiaalisen median kanava, jossa suuri osa yrityksistä alkaakin jo olla. Kuiten-

kin suurelta osalta jää se itse työ tekemättä. Perustetaan tili ja jäädään odottamaan kassavir-

toja. No, eihän niitä tietenkään tule, jos ei sitä työtä tehdä sen kanavan kanssa. Pahimmillaan 
petytään some-opettajien neuvoihin: Ei toimi meillä! Tuolloin yleensä ei ole tehty oikeita asioita 

tarpeeksi. 

Toistoja, tarinoita, ideoita, vinkkejä, ajatuksia, takahuoneen tapahtumia, inhimillisiä juttuja, ih-

misiä! 

Monesti asiakkaamme miettivät eniten sitä, mitä somessa ja etenkin Facebookissa – minkä suu-
ri osa yrityksistä ottaa ensimmäiseksi somekanavakseen – voisi julkaista. Mikä ihmisiä kiinnos-

taa ja mikä ei? 

Tykkääjä- ja seuraajamäärät eivät juurikaan ole tärkeimpiä loppupelissä. Vain se mitä jaat. Mi-

ten kiinnostavaa tai hauskaa sisältöä saat tuotettua. No, tässä kohtaa joku sanoo, että ketä 

kiinnostaa katsella ”joutavia”? Niinpä. Ihmiset haluavat nähdä ihmisiä, tekemistä, neuvoja, op-

peja, vinkkejä ja ideoita. Ja toisaalta kaikki mitä jaat ja teet luovat sinulle ja yrityksellesi brän-

Kotisivu 

Facebook 

Appsit 

Yhteistyö 

Blogit/ 
artikkelit 

YouTube 

Instagram 

LinkedIn 

Twitter 
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diä sekä näkyvyyttä. Jäät mieleen, logosi jää mieleen. Sinä olet mainos! Vaikket mainostaisi 

yhtään, kerrot vain juttuja. Joskus asiaa, joskus asian vierestä. Mutta inhimillisesti. 

Niinpä kasasin tähän listaa esimerkeistä mistä voisit Facebookissa somettaa. Suurin osa sopii 

muihinkin välineisiin ja kirjoittelen niistä lisää myöhemmin. 

• Ihmisiä kiinnostaa ihmiset, näytä kasvoja! 

• Ota selfieitä erilaisista tilanteista, oikeesti, se toimii! 

• Kuvaa kulkiessasi kaikenlaista, jotta voit käyttää kuvia myöhemmin 

• Jaa myös aiheeseen liittyviä uutisia muilta sivustoilta 

• Jaa myös toisten juttuja, se tuo näkyvyyttä sulle myös! 

• Videot antavat parhaan kuvan monesta asiasta, uskalla eetteriin! 

• Kuvat kuntoon! 

• Lyhyet jutut on lopulta ”se juttu” – älä jaarittele 

• Älä hauku ketään! 

• Inhimilliset jutut kiinnostavat eniten 

• Mieti millä saisit verkostosi osallistettua jakamaan sinun juttujasi 

• Suosittele, kannusta, innosta verkostoyrittäjiäsi tägäämällä (@-merkin kera) 

• Tee asiakkaille kyselyitä 

• Pyydä heitä kertomaan omia kokemuksiaan tai käyttötarkoituksiaan tuotteestan-

ne/palvelustanne 

• Näytä myös kurkistuksia ”takahuoneeseen” 

• Kerro hauskoja juttuja 

• Tuotteidesi käyttövinkkejä 

• Kerro yksittäisistä tuotteista 

• Hassuttele sopivalla tavalla! 

• Lähetä toisinaan Live-lähetyksiä (jos laitteesi mahdollistaa) 

• Palveluistasi kokemuksia 

• Mieti miksi? 

• Mutta kerro myös välillä elämän makuisia tarinoita 

• Yrittäjän historia kiinnostaa monia 

• Työntekijat kannattaa sitouttaa somettamaan ja someen (kysy kuitenkin sopiihan se 

heille!) 

• Joskus voi toki arpoakin jotain, mutta muista Facebookin arvonta säännöt. 

• Keksi jokin yritykseesi liittyvä teema tai ”brändijuttu” – kuten meillä #jotainlilaa ja lilat 

asiat ylipäänsä. 

Tiesithän, että voit tehdä päivityksiä myös ajastamalla ennakkoon?! Ja vielä, ala ajattelemaan 

”Somesti”! 

Jaa somessa vain se, 
mitä voit huutaa 

1000 ihmisen ympäröimänä torilla! 
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ü Unelmahommia? 

Millä täyttäisit päiväsi, jos ei tarvitsisi miettiä rahaa tai muutakaan? Monesti sokaistumme 
miettimään vain asioita mitkä ovat mahdollisia juuri nyt. Välillä on kuitenkin hyvä keskittyä 

unelmaan. Josko se ei välttämättä olisikaan ikinä mahdollista juuri sellaisenaan, voi olla, että 

löydät unelmastasi palan jotain toteutuvaa. Kokeile! 
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ü 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!” 

 

ü Lue lisää somevinkkejä: 

 

Sanna Jylänki & Timo Rope  

2014 

100 keinoa tehdä markkinoinnilla tuloksia somessa 

Löydät kirjn Elisa-kirjasta sekä eRope palvelusta.  

https://kirja.elisa.fi/ekirja/9789526803173100keinoatehdatulostasomemarkkinoinnilla 

 

Verkkokoulutuksia www.redensan.fi - palvelusta löytyy maksuttomia sekä pienellä rahalla mut-

ta suurella intohimolla! 

Kuva: Valokuvaaja Iida Liimatainen 
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Haluatko enemmän asiakkaita? Lisää verkostoja ja Lisää rahaa?  

Mietitkö miten avata solmuja tai kunpa olisi joku jonka kanssa käydä läpi tämän opuksen asioi-

ta?  

Asiat lähtee liikkelle parhaiten aina toisen kanssa, kilauta meille, mentorillesi, sparraajallesi tai 
muulle yrittäjäkaverillesi ja laita asiat luistamaan. Sinä päätät suunnan. Anna palaa! Ole rohke-

asti oma itsesi, omalla tavallasi.  

Someta ja tökkää jos tykkäät! 

 

Sanna Jylänki 

Yrityssparraaja 

sanna@redesan.fi 

040 820 8559 

facebook.com/redesan 

Twitter: @redesanoy @sannajylanki 

Instagram: @sannajylanki @redesanoy 

www.periscope.tv/sannajylanki 

 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 eritavalla kuin muut! 


