
Kasvu ja
Vapaus
-ohjelma
Omaa asiantuntemustaan

myyville pienyrittäjille,
jotka ovat valmiita 
ISOON kasvuun ja

haluavat samalla lisätä
omia vapausasteitaan

yrittäjinä



Olet päätoiminen, omaa osaamistasi myyvä
pienyrittäjä ja saanut jo aikaan liikevaihtoa,
mutta (lähes) koko liikevaihtosi on sinun
itsesi varassa ja teet liikaa töitä.
Suhtaudut työhösi intohimoisesti ja haluat
keskittyä tekemään asioita, joissa olet
erinomainen ja joita rakastat.
Olet valmis rakentamaan yrityksestäsi
vahvan brändin - sen sijaan, että myisit
vain omia työtuntejasi.
Haluat kasvattaa yrityksestäsi ison
menestystarinan - satojen tuhansien tai
jopa miljoonien eurojen kokoluokkaan.
Vaikka haluatkin kasvattaa yritystäsi ja
tulojasi isosti, et halua polttaa itseäsi
loppuun, vaan haluat tehdä asioita fiksusti.
Pääsi pursuaa ideoita liiketoimintasi
kehittämiseksi, mutta välillä tuntuu
vaikealta fokusoida olennaiseen ja päättää,
mihin keskittyisit kasvattaaksesi yritystäsi.
Olet erinomainen siinä, mitä teet, mutta
epäilet, että myyt palvelujasi liian halvalla.
Tiedät, että sinussa on potentiaalia mihin
vain. Turhaudut kuitenkin välillä siihen,
ettet etene tarpeeksi nopeasti. 
Yrittäjyys tuntuu yksinäiseltä ja kaipaisit
ympärillesi luottamuksellista, innostavaa
ja samanhenkistä sparrausporukkaa.

OLETKO VALMIS
ISOON KASVUUN?
Ohjelmamme on suunniteltu tietynlaisille
yrittäjille. Oletko sinä sellainen:



Osuiko ja upposi?
Jos kyllä, 

Kasvu ja Vapaus 
-ohjelma voisi olla 

juuri se askel,
joka vie liiketoimintaasi 

ISOSTI eteenpäin.

Anna kun kerron lisää.



Moikka! Olen Minna, yrittäjä, valmentaja ja mentori, ja
intohimoni on auttaa naisia ja yrittäjiä vaurastumaan ISOSTI. 

 

Olen käynyt viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana 
 yritystoiminnassani läpi aikamoisen kasvupolun. 

Vuonna 2019 olin vielä sivutoiminen yrittäjä ja liikevaihtoni
oli pari tonnia kuukaudessa. Sisälläni kyti kuitenkin iso

unelma siirtyä täysipäiväiseksi yrittäjäksi. 
 

MISTÄ KAIKKI SAI
ALKUNSA? 1/2

Valmentajani kysyi tuolloin, mikä on
tavoitteeni. Sanoin, että haluaisin saavuttaa
100 tonnin vuosittaisen liikevaihdon, sillä se

olisi minulle merkki, että voisin siirtyä
täysipäiväiseksi yrittäjäksi intohimotyöni

pariin. Suoraan sanottuna tavoite hirvitti eikä
minulla ollut hajuakaan, miten siihen pääsisin. 

 

 Syvälliseen asiakasymmärrykseen
perustuvalla tuotteistuksella ja

hinnoittelulla sekä
vastustamattomalla

markkinoinnilla tuo tavoite
kuitenkin täyttyi. 

 
Jo elokuussa 2020 pystyin

jättämään hyvästit
palkkatyölle.

                 Ja vain muutama
kuukausi sen jälkeen 

tein ensimmäisen 
100 tonnin

KUUKAUSImyynnin!



Liikevaihdon nopea kasvu kuitenkin tarkoitti sitä, että tein
niska limassa töitä. Kun siirryin palkkatyöstä täysipäiväiseksi

yrittäjäksi, kuvittelin pääseväni nauttimaan yrittäjän
vapaudesta. Herätys oli karu, kun tajusin, että olen kiinni

työssäni vähintään 8 h/päivä, ihan kuin palkkatyössänikin.
 

MISTÄ KAIKKI SAI
ALKUNSA? 2/2

Kun tämän tajusin, päätin tehdä liiketoimintaani
radikaaleja muutoksia. Olen jo kerran työurallani

käynyt läpi burnoutin enkä halunnut päätyä siihen
uudestaan. Tajusin, että olin liittänyt

menestykseen ajatuksen, että raha tulee
raatamalla. Tämän uskomuksen murtaminen 

avasi ovet aivan uudenlaiseen kasvuun. 
 Vuonna 2021 uudistinkin tuotevalikoimaani,

hinnoittelua, liiketoiminnan prosesseja ja
rakenteita sekä otin käyttöön useita vipuja.

Tämä mahdollisti asiakasmäärän 
lisäämisen, liikevaihdon kasvun, 

pitkät lomat ja lyhennetyn 
työviikon sekä keskittymisen 

minulle mielekkäisiin töihin. 

Teenkin nykyään
merkittävästi vähemmän ja

mielekkäämpiä töitä - 
 ihanien asiakkaiden 

kanssa, jotka ovat 
kiitollisia kanssani

työskentelystä ja joilta saan
ihania viestejä heidän

saamistaan läpimurroista.
 



Olen nähnyt liian monen pienyrittäjän kipuilevan, kun
liiketoiminta ei kasva haluttua tahtia tai joka ikisen

lisäeuron joutuu repimään omasta selkänahasta. 
Herätys! Yrittäjyyden ei tarvitse olla raatamista!

TAVOITTEENA
VAURAS
YRITTÄJYYS!

Minä haluan edistää Vaurasta ja Vapaata
Yrittäjyyttä, johon kuuluu kolme asiaa:

1) Vapaus tehdä sitä mitä rakastaa, 
minkä kokee suuresti merkitykselliseksi ja 

millä voi tehdä maailmasta paremman paikan
2) Vapaus päättää omista aikatauluistaan 

ja lomailla, milloin haluaa
3) Mahdollisuus luoda tuloja ja vaurautta 

niin paljon, kuin haluaa.

Huipputuloksiin ei kuitenkaan
pääse ilman oman ajattelun ja

osaamisen kehittämistä. En olisi
päässyt minäkään. Enkä olisi

pystynyt siihen yksin, 
 vaan olen pelkästään

viimeisen vuoden aikana
investoinut yli 50 000€

valmennuksiin, 
joiden oppien 

tuomista tuloksista 
saan nyt nauttia.



Siksi tämä ohjelma.
Harva osaa rakentaa

miljoonaluokan yrityksen, jos
ei ole ennen sitä tehnyt. Eikä

kukaan pysty siihen yksin.
Jokaisella menestyvällä

yrittäjällä on mentori tai
valmentaja sekä ympärillä

innostava vertaisjoukko.
Tämän haluan tarjota nyt

myös sinulle.



Tervetuloa Kasvu
ja Vapaus 
-ohjelmaan!

Tervetuloa ohjelmaan ja verkostoon,
jossa vapautamme vihdoin sinun ja
yrityksesi täyden kasvupotentiaalin!
Kasvu ja Vapaus –ohjelmassa kehität
liiketoimintaasi ohjatusti tavalla, jossa
brändisi, vaikuttavuutesi ja liikevaihtosi
kasvavat fiksusti, ilman raatamista. 

Ohjelmassamme sinä saat yrityksesi
tueksi, haastajaksi ja sparraajaksi
kokeneen valmentajan ja liiketoiminnan
kehittäjän. Lisäksi saat ympärillesi
innostavan, kasvuhakuisen verkoston
ja pienryhmän, joka kulkee rinnallasi.

Tämä ei ole pelkkä valmennus – tämä
on liiketoiminnan kehitysohjelma,
missä terävöität askeleittain
strategiaasi ja rakennat systeemin, joka
mahdollistaa ISON kasvun ja lisää
vapausasteitasi.



Ohjelmassamme
otat käyttöön

Kasvun ja
Vapauden

kulmakivet
jotka mahdollistavat
ISON kasvun ilman

burnoutia!



YLIVOIMAINEN ASIAKASYMMÄRRYS

Miten luot ylivoimaista kilpailuetua
ihanneasiakkaasi syvällisellä ymmärryksellä 

MAGNEETTINEN BRÄNDI
Miten rakennat magneettisen brändin,
joka erottuu kilpailijakentässä
ylivoimaisena sinun ihanneasiakkaallesi

TIMANTTISET TUOTTEET
Miten tuotteistat palvelusi sekä luot
vastustamattomia paketteja ja
erinomaisen asiakaskokemuksen
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Kasvun ja Vapauden
kulmakivet
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HERKULLINEN HINNOITTELU
Miten hinnoittelet tuotteesi itsevarmasti
ja asiakaslähtöisesti

VALLOITTAVA MARKKINOINTI 
Miten teet valloittavaa markkinointia,
joka houkuttelee asiakkaita luoksesi
vaivattomasti

MILJONÄÄRIN SYSTEEMIT JA VIVUT
Minkälaisilla ajatusmalleilla ja vivuilla
rakennat ISON yrityksen ilman raatamista



Sparraus ja tuki
Saat valmentajan ja ryhmän
jatkuvaa sparrausta ja tukea,
jotta selvität esteet matkan
varrella etkä jää jumiin

Strategia ja selkeys
Hiot ja toteutat ohjatusti
sinulle sopivan
kokonaisvaltaisen strategian,
jolla saavutat kasvutavoitteesi

Yhteisö ja
tilivelvollisuus
Saat ympärillesi energisoivan
yhteisön ja ryhmältä
tilivelvollisuutta matkallesi,
jotta etenet vauhdilla

OHJELMAN
TOTEUTUS
Ohjelmamme perustuu kolmeen
tuloksia tuovaan vauhdittajaan!



Mitä tämä
tarkoittaa

käytännössä?
Minäpä kerron!



Kuukausittaiset
KASVUWORKSHOPIT, joissa
täsmennät omaa ison kasvun
strategiaasi ja saat ison annoksen
uskoa, intoa ja motivaatiota mennä
vauhdilla eteenpäin

ONLINE-KASVUOHJELMAN
innostavat ja selkeyttä tuovat videot,
työkirjat ja pohjat, joiden avulla kehität
omaa liiketoimintaasi ohjatusti omaan
tahtiisi

1 - Strategia 
ja selkeys
Hiot ja toteutat ohjatusti sinulle sopivan
kokonaisvaltaisen strategian, jolla
saavutat kasvutavoitteesi

Kaikki tapaamiset pidetään Zoomissa arkipäivisin. 
Pääset katsomaan ne tallenteelta, 

mikäli et pääse livenä paikalle.



Joka toinen viikko
LÄPIMURTOKLINIKAT, joihin voit
tuoda kysymyksesi ja haasteesi Minnan
sparrattaviksi

Joka toinen viikko PIENRYHMÄ-
MASTERMINDIT, joissa saat tukea ja
sparrausta etenemiseesi muista
ohjelman yrittäjistä koostuvalta
"neuvonantajaryhmältäsi"

2 - Sparraus 
ja tuki
Saat valmentajan ja ryhmän
jatkuvaa sparrausta ja tukea, jotta
selvität esteet matkan varrella
etkä jää jumiin

Kaikki tapaamiset pidetään Zoomissa arkipäivisin. 
Pääset katsomaan ne tallenteelta, 

mikäli et pääse livenä paikalle.



Joka toinen viikko energisoivat 
 TOIMITUSJOHTAJASESSIOT eli
yhteiset työskentelysessiot, joissa
kokoonnumme yhteen virtuaalisesti
työstämään kukin tahoillamme ison
kasvun suunnitelmiamme ja ottamaan
isoja askeleita eteenpäin

ACCOUNTABILITY BUDDY, jonka
kanssa voit jakaa ja saada
tilivelvollisuutta päivittäin

Suljettu VIRTUAALINEN YHTEISÖ,
jossa voit jakaa onnistumisiasi ja
vinkkejä, saada tukea ja löytää
yhteistyökumppaneita kannustavassa
Kasvu ja Vapaus -verkostossa. Moni
saa lisää asiakkaita verkostostamme!

3 - Yhteisö ja
tilivelvollisuus
Saat ympärillesi energisoivan
yhteisön ja ryhmältä
tilivelvollisuutta matkallesi,
jotta etenet vauhdilla



Kasvu ja Vapaus -ohjelman kesto on 6 kuukautta,
ja siihen sisältyy:

 
6 x Kasvuworkshopit  (arvo 5820 € + alv)
 Online-kasvuohjelma  (arvo 970 € + alv)

13 x Läpimurtoklinikat  (arvo 2561 € + alv)
13 x Pienryhmä-mastermindit  (arvo 2561 € + alv)

13 x Toimitusjohtajasessiot  (arvo 1261 € + alv)
 

+ Accountability Buddy –systeemi 
+ Suljettu Facebook-ryhmä

(arvo mittaamaton)
 

Arvo yhteensä 13 173 € + alv
 

Sinun yrityksesi investointi: 
5000 € + alv

(maksu 1-2 erässä) 
tai 6 x 1000 € + alv 

(maksu 6 erässä).

Tämän kaiken saat

Ohjelma on tauolla koko
heinäkuun sekä yhden

kuukauden joulu-
tammikuun vaihteessa.

Taukoa ei lasketa
mukaan 6 kuukauteen,

jonka olet mukana
ohjelmassa

 
Hinta on voimassa
15.9.2022 saakka.



Kuka Minna?
Naisten ja yrittäjien

vaurastuttaja, yrittäjä, sijoittaja
 

Kauppatieteiden maisteri
Varallisuusvalmentaja®

MB elämäntaidon valmentaja®
MB Master Coach
NLP Practitioner®

Tony Robbins Platinum Partner 
 + lukuisia muita koulutuksia

 

Kokenut liiketoiminnan
kehittäjä 

Konsultoinut Suomen
arvostetuimpia brändejä 

mm. markkinoinnista ja 
brändin kehittämisestä

Pk-yritysten advisor
 

Lue minusta lisää:
 

https://www.linkedin.com/
in/minnanikula/

https://www.linkedin.com/in/minnanikula/
https://www.linkedin.com/in/minnanikula/


PITKÄ JA TULOKSELLINEN
LIIKETOIMINTAKOKEMUS

Minulla on yli 18 vuoden kokemus ja
huipputulokset markkinoinnin, 
myynnin ja liiketoiminnan kehityksestä
alojensa johtavissa yrityksissä

KOKENUT LIIKETOIMINNAN
KONSULTTI JA NEUVONANTAJA

Olen konsultoinut vuosikymmenen
ajan Suomen johtavia brändejä ja
viimeiset 2 vuotta muita pk-yrittäjiä

VAHVA OSAAMINEN SEKÄ
KÄYTÄNNÖSTÄ ETTÄ TEORIASTA

Oman yrityksen johtamisen lisäksi
valmentaudun jatkuvasti
huippuvalmentajien opeissa (mm.
Tony Robbins, T. Harv Eker,
Fabienne Fredrickson, Jesse Eker)

Miksi kehittäisit
liiketoimintaasi juuri
minun kanssani?
(Because you're worth it!)  



Minnan avulla olen saanut rohkeutta hinnoitteluun,
vahvistanut itsearvostustani ja oppinut oikeasti

ymmärtämään omaa arvoani ja sitä, että voin todellakin
vaikuttaa ihmisten elämään työlläni, omilla kokemuksillani

ja ammattitaidollani      Minnan avulla olen selkiyttänyt
koko yrityskuviota, jättänyt kannattamattomat hommat

kokonaan pois. Vapaa-aikani on lisääntynyt rutkasti, nautin
elämästäni, teen vähemmän töitä paremmalla katteella.
Tässä iässä arvostan vapaa- aikaa enemmän kuin rahan

perässä juoksemista. Minnalla on kiva, innostava ja selkeä
tapa valmentaa. Hän on todella taitava markkinoinnissa ja

osaa tässäkin antaa koulutuksellista näkökulmaa siihen
liittyen. Alkaa markkinointi pikkuhiljaa sujua itseltänikin,

kun hyödynnän Minnalta saamia toimivia vinkkejä. 
- Ratsastuksen ja elämäntaidon Master-valmentaja Suski

Fagerström, Mind Riders Oy

Minusta sanottua

Yritystoimintani oli lähtenyt hyvin käyntiin ihan itsestään.
Kun kuitenkin halusin skaalata toimintaani, Minnalta sain
siihen parhaat ohjeistukset! Minnan Vauras Yrittäjä 
-valmennuksen ansiosta teen ajallisesti vähemmän työtä
entistä tuottavammin.
- Instagram-kasvuvalmentaja Satu Gülle, Satu Gülle Oy

Osallistuin yrittäjäurani alussa Minnan yrittäjille
suunnattuun mastermind-ryhmävalmennukseen. Minnan
valmennus oli minulle erittäin hyödyllinen liiketoiminnan

tavoitteiden selkiyttämiseksi ja menestykseen tarvittavan
kasvumindsetin rakentamiseksi. Minnan neuvoilla ja tuella

saavutin tavoitteeni nopeammin, kuin olisi koskaan ollut
mahdollista ilman häntä. Suosittelen lämpimästi Minnaa

valmennuksen ja inspiraation hakemiseen liiketoimintaan!
- Henkilöstötutkimusten suunnannäyttäjä ja toimitusjohtaja

Annarita Koli, Promenade Insight Oy



Oletko sinä valmis
ISOON kasvuun 
- ja vapauteen?
Minä ja tiimini olemme valmiina
auttamaan sinua. Ilmoittaudu
mukaan tai kysy lisää:
asiakaspalvelu@vaurasnainen.fi


