
brändi-ilmeet



8 9

Yritys- ja
brändi-ilmeet
 

Autamme yritystäsi kasvutavoitteessa luomal-
la erottuvan visuaalisen ilmeen. Uniikki, mitta-
tilaustyönä varta vasten yrityksellesi tehty visu-
aalinen ilme korostaa brändiäsi ja lisää sen us-
kottavuutta.Tyylikäs ilme tukee yrityksen ima-
goa, mikä auttaa liiketoimintaasi kasvamaan.

Ei käytetä valmiita leiskoja vaan räätälöidään 
yrityksellesi oma tyyli, jollaista ei tule markki-
noilla vastaan. Suunnittelutyö tehdään Suomes-
sa, joten se näyttää skandinaaviselle.

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi 
kasvamaan. Tutustumme sinuun ja yritykseesi 
huolella (tuotteet/palvelut, kohderyhmät, kilpai-
lijat), jotta saamme suunniteltua ilmeen, joka tu-
kee yritystoimintaasi.

Sinä päätät. Voit vaikuttaa lopputulokseen kos-
ka suunnittelemme sinulle kolme erilaista ilme-
vaihtoehtoa. Näin saat eri näköisiä visuaalisia 
ilmeitä, joista on vara valita. 

Projektin valmistuttua saat käyttöösi painovii-
meistellyt tiedostot. Saat käyttöösi painotiedos-
tojen lisäksi logot, visuaaliset elementit jne. oh-
jeistuksineen, voit käyttää niitä vapaasti omissa 
jutuissasi.

Sinun ei tarvitse luoda painovalmiita leiskoja, 
eikä tietää eri painotekniikoista ja -materiaaleis-
ta. Sinun ei tarvitse osata käyttää graafisen alan 
ohjelmistoja eikä osata graafista sanakirjaa. Si-
nun ei tarvitse tietää paperien grammapainoja 
eikä jälkikäsittelymahdollisuuksia. Eikä sinulla 
tarvitse olla visuaalista silmää. Sinun ei tarvit-
se olla graafisen alan moniosaaja, koska meillä 
on Limperin Minna. Minnalla on monipuolinen 
graafisen alan ammattitaito ja kokemus. Hän on 
työskennellyt graafisella alalla eri yrityksissä 10 
vuoden ajan, on kokemusta mainostoimistois-
ta, reproista, kirjapainoista sekä makeistehtaan 
pakkaussuunnittelusta. Vuodesta 2009 lähtien 
Minna on toiminut yrittäjänä ja reppuun on mat-
kan varrella kertynyt aimoannos ammattitaitoa, 
verkostoa ja hyviä kontakteja.

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi kasvamaan

 Teemme brändistäsi näkyvän

Ota rohkeasti yhteyttä, 
anna minun yllättää sinut.

Minna ”MainosMinna” Lindberg
visuaalistaja, yrittäjä
0400 326 531
minna@invisual.fi
www.invisual.fi
Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki



10 11
Invisual  •  Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki  •  0400 326 531  •  minna@invisual.fi  •  www.invisual.fi

  •  @invisualfi  •  @mainosminna  •  #visuaalisesti  •  #näyttäväänäkyvyyttä                                        
Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 

Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Oma graafikko yrityksesi käytössä. Ei lait-
teisto- eikä ohjelmistoinvestointeja, ei pal-
kan sivukustannuksia

Onko brändisi laimea?  
Nostetaanko prosentteja?  
Nyt on aika freesata yritysilme.

Vahva, näyttävä yritysbrändi viestii yrityk-
sen toimialasta, asiantuntijuudesta sekä 
uskottavuudesta. Tyylikäs, ammattimai-
nen yritysilme tukee yrityksen imagoa, mi-
kä auttaa liiketoimintaa kasvamaan. Yh-
tenäinen yritysilme toistuu niin ulkoises-
sa kuin sisäisessä viestinnässä, sekä kaik-
kialla missä yritys näkyy.

Autamme yritystäsi kasvutavoitteessa 
luomalla erottuvan yritysilmeen, joka ko-
rostaa ja vahvistaa yrityksesi ammattitai-
toa ja uskottavuutta. Tyylikäs yritysilme tu-
kee yrityksen imagoa, mikä auttaa liiketoi-
mintaasi kasvamaan.

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimin-
taasi kasvamaan. Tutustumme sinuun ja 
yritykseesi huolella (tuotteet/palvelut, koh-
deryhmät, kilpailijat), jotta saamme suunni-
teltua ilmeen, joka tukee yritystoimintaasi.

Jos haluat hoitaa hommat itsenäisesti, et 
jää naimisiin Invisualin kanssa. Projektin 
valmistuttua saat käyttöösi painovalmiit 
tiedostot. Saat käyttöösi painotiedostojen 
lisäksi logot, visuaaliset elementit jne. oh-
jeistuksineen, voit käyttää niitä vapaasti 
omissa jutuissasi.

Sovi maksuton konsultaatio.

Yritysilme – All inclusive

OMA GRAAFIKKO

Vuokraa oma graafikko yrityksellesi
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 

Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Vahva, näyttävä yritysbrändi viestii yrityk-
sen toimialasta, asiantuntijuudesta sekä 
uskottavuudesta. Tyylikäs, ammattimai-
nen yritysilme tukee yrityksen imagoa, mi-
kä auttaa liiketoimintaa kasvamaan. Yh-
tenäinen yritysilme toistuu niin ulkoises-
sa kuin sisäisessä viestinnässä, sekä kaik-
kialla missä yritys näkyy.

Päivitetään yrityksenne logo ja visuaalinen 
ilme yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Herä-
tetään asiakkaiden, yhteistyökumppanei-
den ja kilpailijoiden huomio panostettaes-
sa yrityksenne ulkoasuun.

Yrityksen Unelmapaketti sisältää:
• LOGOPAKETTI 
 –  logon suunnittelu  

 (kolme erilaista ehdotusta)
 –  kaikki tarvittavat logotiedostot  
 – graafinen ohjeisto logon käytöstä
• YRITYSILMEPAKETTI
 –  visuaalisen ilmeen suunnittelu
 –  typografia
 – tunnusvärit 
 –  brändimerkki/visuaalinen elementti 

– visuaalinen ohjeisto  värien,     
 typografian,  brändimerkin/    
 visuaalisen elementin  käytöstä 

 – ohjeistus yrityksen visuaalisista  
 materiaaleista

•  SOMEPAKETTI 
 –  profiili- ja kansikuvat sosiaalisen  

 median kanaviin
•  WORD-ASIAKIRJAPOHJA
 –  kirjepohja Word-tiedosto
•  POWERPOINT-POHJA
 –  kuusi dian perustyylipohjaa  

 PowerPoint-tiedosto
•  ULKOASUSUUNNITTELU
 – käyntikortti
 – kirjelomake ja kirjekuori
 – asiakirjapohja
 – flaijeri/esite (max. 2-puol. A4)
 – saatelappu A6
•  PAINATUS
 – käyntikortit
  tavis-käyntikortti 2000 kpl tai
  Style-käyntikortti 1600 kpl tai
  Premium-käyntikortti 1000 kpl tai
  Luxus!-käyntikortti 800 kpl
 – kirjelomake 500 kpl
 – kirjekuori 500 kpl
 – flaijeri 500 kpl
 – saatelappu 2000 kpl
Hinta: 5 970 €

Yrityksen Unelmapaketti 
Visuaalinen suunnittelu + painotuotteet

kirjepaperi

MIKKO RIIHENMÄKI

KTM, KHT-tilintarkastaja, toimitusjohtaja
040 542 7747 • mikko.riihenmaki@auditus.fi

www.auditus.fi

käyntikortti

asiakirjapohja

kirjekuori

Au
ditus

t
il

in

tar kast
u

s
 o

y

saatelappu

tarra

Suomen kasarmi 2 TH 111
13100 Hämeenlinna

www.auditus.fi

brändikäsikirja

Näyttävää näkyvyyttä
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PERUSELEMENTIT
Tässä ovat ne yhteiset elementit, joista Auditus Tilintarkastus 
Oy:n visuaalinen identiteetti muodostuu. Ilmeen 
peruselementti on logo, joka muodostuu tekstin ja väkäsen 
yhdistelmästä. Muita yhdistäviä tekijöitä ovat sininen 
tunnusväri, typografia, leimaa kuvastava brändimerkki sekä 
brändiväreihin pohjautuva Viuhka-elementti. 

Tässä määritettyjä elementtejä tinkimättä ja ohjeiston 
mukaisesti käyttäen pidämme Auditus Tilintarkastus Oy:n 
brändi-ilmeen yhtenäisenä sekä eheänä.

Logo
Logo muodostuu tekstin ja väkäsen yhdistelmästä. 

Tunnusvärit
Pääväri on Auditus sininen.

Typografia
Audituksen brändifonttina käytetään kirjasinperhettä 
nimeltään Arvo. Arvoa käytetään lyhyissä teksteissä, 
korostusteksteissä sekä otsikoissa.

Brändimerkki
Brändimerkkiä (leima) käytetään kuvittamaan materiaaleja. 
Merkki kuvastaa Audituksen lyömää leimaa, joka vakuuttaa 
dokumenttien virallisuuden. 

Visuaalinen elementti
Viuhka-elementtiä käytetään elävöittämään, personoimaan 
ja tukemaan Audituksen visuaalista ilmettä.

Arvo Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Auditus sininen
CMYK: 100, 56, 29, 0

RGB: 0, 102, 153
HEX: #006699

PANTONE 3015 C

Näyttävää näkyvyyttä
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TYPOGRAFIA
Leipäteksteissä kirjasimena käytetään yleistä Calibri-
kirjasinperhettä. Calibri on kaunis, taloudellinen, moderni 
ja helppolukuinen tekstityyppi, ja siitä on käytettävissä 
perusleikkaukset eri käyttötarkoituksiin.

Audituksen visuaalisen ilmeen erottavana fonttina 
käytetään kirjasinperhettä nimeltään Arvo. Arvoa käytetään 
korostusteksteissä, otsikoissa sekä lyhyissä testeissä.

”Arvo is a geometric slab-serif typeface family suited for 
screen and print. The family includes 4 cuts: Roman, Italic, 
Roman Bold, Bold Italic. It is a libre font, first published in 
Google Fonts. The flavour of the font is rather mixed. 

In the Finnish language, Arvo means ”number, value, worth.” 
Considering how much programming is involved in hinting, 
all these meanings are true.” - Google Fonts

Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Calibri Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

Calibri Regular

ABCDEFGHIJK
Calibri Italic

ABCDEFGHIJK
Calibri Bold

ABCDEFGHIJK
Calibri Bold Italic

ABCDEFGHIJK

Arvo Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Arvo Regular

ABCDEFGHIJK
Arvo Italic

ABCDEFGHIJK
Arvo Bold

ABCDEFGHIJK
Arvo Bold Italic

ABCDEFGHIJK

Näyttävää näkyvyyttä
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LOGO – perus
Logo muodostuu tekstin ja väkäsen yhdistelmästä. 

Turva-alue 
Logolle on määritetty turva-alue, jonka sisäpuolelle ei saa 
asettaa tekstiä eikä muita elementtejä.

Logon värillisyys
Perusversiossa logo on musta teksti vihreällä väkäsellä. 
Negaversion logo on valkoisella tekstillä ja vihreällä 
väkäsellä.

Logo värillisellä pohjalla
Vaalealla pohjalla logosta käytetään perusversiota. 
Tummalla ja Audituksen sinisellä pohjalla käytetään 
negaversiota. Audituksen sinisellä pohjalla ei tule käyttää 
perusversiota, jossa logo on musta. Huolehdi, että logon ja 
pohjavärin/kuvan välillä on riittävän suuri kontrasti.

turva-alue

2x

YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Asiakkaan palaute

”Homma on aina toiminut kuten on sovittu.”

Mikko Riihenmäki, Auditus Tilintarkastus Oy
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 

Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Logo ja käyntikortit ovat yrityksen tärkeim-
piä markkinointielementtejä. Ilman logoa 
yrityksesi ei näy, eikä sitä muisteta ilman 
käyntikorttia. 

Yritysilmeen rakentaminen alkaa logon 
suunnittelusta, minkä luonnollinen jatku-
mo on käyntikortin suunnittelu. 

Snadi Brändi-ilme sisältää logon ja visuaa-
lisen ilmeen suunnittelun valmiine tiedos-
toineen, visuaalisen ohjeiston, some-kana-
vien kuvat, Word- ja PowerPoint-pohjat se-
kä valmiit käyntikortit.

• LOGOPAKETTI
 –  logon suunnittelu  

 (kolme erilaista ehdotusta)
 –  kaikki tarvittavat logotiedostot   

 ohjeistuksineen
 – graafinen ohjeisto logon käytöstä
• YRITYSILMEPAKETTI
 –  visuaalisen ilmeen suunnittelu
 –  typografia
 –  tunnusvärit 
 –  brändimerkki/visuaalinen elementti 

– visuaalinen ohjeisto ( ohjeistus   
 värien, typografian,  brändimerkin/ 
 visuaalisen elementin  käytöstä)

•  SOMEPAKETTI 
 –  profiili- ja kansikuvat sosiaalisen  

 median kanaviin
•  WORD-ASIAKIRJAPOHJA
 –  kirjepohja Word-tiedosto
•  POWERPOINT-POHJA
 –  kuusi dian perustyylipohjaa  

 PowerPoint-tiedosto
• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MEDIUM
 – käyntikortin suunnittelu
 – painetut käyntikortit
  tavis-käyntikortti 1000 kpl tai
  Style-käyntikortti 800 kpl tai
  Premium-käyntikortti 500 kpl tai
  Luxus!-käyntikortti 400 kpl
Hinta: 3 390 €

OTATKO TUPLANA?
Käyntikortit tuplana +280 €

Invisualin käyntikortit jaetaan toteutus-
tavan mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!

Snadi Brändi-ilme

YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Logo, yritysilme, some, Word, PowerPoint, käyntikortit

Asiakkaan palaute

”Luotettava ammattilainen  
paikallaan. Tekee työtä aidosti  
ja sydämellä, mikä takaa laadun ja  
erinomaisen asiakaskokemuksen.  
Olin enemmän kuin tyytyväinen  
lopputulokseen. Suosittelen  
lämpimästi Minnaa!” 

Suvi Matinlauri, HR Boosti Oy



16 17
Invisual  •  Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki  •  0400 326 531  •  minna@invisual.fi  •  www.invisual.fi

  •  @invisualfi  •  @mainosminna  •  #visuaalisesti  •  #näyttäväänäkyvyyttä                                        
Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 

Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Logo ja käyntikortit ovat yrityksen tärkeim-
piä markkinointielementtejä. Ilman logoa 
yritys ei näy, eikä sitä muisteta ilman käyn-
tikortteja. 

Yritysilmeen rakentaminen alkaa logon 
suunnittelusta, minkä luonnollinen jatku-
mo on käyntikortin suunnittelu. 
 
Perusilme kuntoon -tuotepaketti sisältää 
logon ja visuaalisen elementin suunnitte-
lun valmiine tiedostoineen, visuaalisen oh-
jeiston, some-kanavien kansikuvan sekä 
valmiit käyntikortit.

Invisualin käyntikortit jaetaan toteutus-ta-
van mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!

Tavis on peruskortti. Kun tavis ei riitä,  va-
litse pikkasen parempi, yhden lisävarus-
teen style tai kahden lisävarusteen Pre-
mium. Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti 
on jo leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.

• LOGOPAKETTI 
 –  logon suunnittelu  

 (kolme erilaista ehdotusta)
 –  kaikki tarvittavat logotiedostot   

 ohjeistuksineen
 – graafinen ohjeisto logon käytöstä
• YRITYSILMEPAKETTI
 –  visuaalisen ilmeen suunnittelu
 –  typografia
 –  tunnusvärit 
 –  brändimerkki/visuaalinen elementti 

– visuaalinen ohjeisto ( ohjeistus   
 värien, typografian,  brändimerkin/ 
 visuaalisen elementin  käytöstä)

•  SOMEPAKETTI 
 –  profiili- ja kansikuvat sosiaalisen  

 median kanaviin
• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MEDIUM
 – käyntikortin suunnittelu
 – painetut käyntikortit
  tavis-käyntikortti 1000 kpl tai
  Style-käyntikortti 800 kpl tai
  Premium-käyntikortti 500 kpl tai
  Luxus!-käyntikortti 400 kpl
Hinta: 2 790 €

OTATKO TUPLANA?
Käyntikortit tuplana +280 €

Perusilme kuntoon 

Näyttävää näkyvyyttä
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LOGO – pysty
Logo muodostuu brändimerkin ja tekstin yhdistelmästä. 

Turva-alue 
Logolle on määritetty turva-alue, jonka sisäpuolelle ei saa 
asettaa tekstiä eikä muita elementtejä.

Logon värillisyys
Logoa käytetään sini-mustana valkoisella pohjalla ja 
mustavalkoisessa sovellutuksessa harmaa-mustana 
valkoisella pohjalla. Mustalla pohjalla logoa  
käytetään sini-valkoisena (nega).

Logo värillisellä pohjalla
Vaalean värillisellä pohjalla logosta käytetään perusversiota. 
Tummalla värillisellä pohjalla käytetään negaversiota. 
Huolehdi, että logon ja pohjavärin/kuvan välillä on riittävän 
suuri kontrasti.

turva-alue

Näyttävää näkyvyyttä
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PERUSELEMENTIT
Tässä ovat ne yhteiset elementit, joista Virta-ohjelmiston 
(Virtasen) visuaalinen identiteetti muodostuu. Ilmeen 
peruselementti on logo, joka muodostuu V-brändimerkistä 
sekä tekstilogosta. Muita yhdistäviä tekijöitä ovat sininen 
tunnusväri, typografia, slogan sekä tunnuksen muotokieleen 
pohjautuva Suunta-elementti. 

Tässä määritettyjä elementtejä tinkimättä ja ohjeiston 
mukaisesti käyttäen pidämme Virta-ohjelmiston brändi-
ilmeen yhtenäisenä sekä eheänä.

Logo
Logo muodostuu tunnuksesta sekä tekstilogosta. 

Tunnusvärit
Pääväri on sähäkkä sininen.

Typografia
Leipätekstissä käytetään aina Frutiger LT Std 
-kirjasinperhettä

Slogan

Visuaalinen elementti
Suunta-elementtiä käytetään elävöittämään, personoimaan 
ja tukemaan visuaalista ilmettä.

Frutiger 57 Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Sähäkkä sininen
CMYK: 100, 0, 0, 0
RGB: 0, 174, 239
HTML: #00aeef

GRAAFINEN OHJEISTO

YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Logo, yritysilme, some, käyntikortit
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 

Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Logo ja käyntikortti ovat yrityksen tärkeim-
piä markkinointielementtejä. Ilman logoa 
yrityksesi ei näy, eikä sitä muisteta ilman 
käyntikortteja. Yrityksen starttipaketti si-
sältää toiveiden mukaan suunnitellun lo-
gon, logotiedostot ohjeistuksineen, graa-
fisen ohjeiston logon käytöstä, käyntikor-
tin suunnittelun sekä painetut käyntikortit.

Logolla luomme pohjan koko yrityksenne 
visuaaliselle ilmeelle ja nippu käyntikortte-
ja auttaa starttaamaan myyntinne.

Aloittavan yrityksen 
tarjouksena saatte logo- 
ja käyntikorttipaketin  
yhteishintaan 1 970 €. 

Invisualin käyntikortit jaetaan toteutusta-
van mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!

Tavis on peruskortti. Kun tavis ei riitä, va-
litse pikkasen parempi, yhden lisävarus-
teen style tai kahden lisävarusteen Pre-
mium. Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti 
on jo leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.

• LOGOPAKETTI 
 –  logon suunnittelu  

 (kolme erilaista ehdotusta)
 –  kaikki tarvittavat logotiedostot   

 ohjeistuksineen
 –  graafinen ohjeisto logon käytöstä
• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MEDIUM
 – käyntikortin suunnittelu
 – painetut käyntikortit
  tavis-käyntikortti 1000 kpl tai
  Style-käyntikortti 800 kpl tai
  Premium-käyntikortti 500 kpl tai
  Luxus!-käyntikortti 400 kpl
Hinta: 1 970 €

OTATKO TUPLANA?

• LOGOPAKETTI

• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MAX
 – käyntikortin suunnittelu
 – painetut käyntikortit
  tavis-käyntikortti 2000 kpl tai
  Style-käyntikortti 1600 kpl tai
  Premium-käyntikortti 1000 kpl tai
  Luxus!-käyntikortti 800 kpl
Hinta: 2 250 €

Yrityksen starttipaketti 

YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Logo + käyntikortit

Asiakkaan palaute

”Invisual on ihanan luova, omatoiminen, 
aikaansaava, tyylikäs mainostoimisto, 
jonka jälkeen voi luottaa. Suosittelen!” 

Tarja Hiitiö, Tilipenninki
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 

Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Logo ja käyntikortti ovat yrityksen tärkeim-
piä markkinointielementtejä. Ilman logoa 
yrityksesi ei näy, eikä sinua muisteta ilman 
käyntikortteja. Yrittäjän starttipaketti si-
sältää toiveittesi mukaan suunnitellun lo-
gon, logotiedostot ohjeistuksineen, graafi-
sen ohjeiston logon käytöstä, käyntikortin 
suunnittelun sekä valmiit käyntikortit.

Logolla luomme pohjan koko yrityksesi vi-
suaaliselle ilmeelle ja nippu käyntikortteja 
auttaa starttaamaan myyntisi.

Aloittavan pienyrittäjän  
tarjouksena saat logo-  
ja käyntikorttipaketin  
yhteishintaan 1 790 €. 

Invisualin käyntikortit jaetaan toteutusta-
van mukaan neljään luokkaan:
Tavis, Style, premium ja luxus!

Tavis on peruskortti. Kun tavis ei riitä, va-
litse pikkasen parempi, yhden lisävarus-
teen style tai kahden lisävarusteen Pre-
mium. Kun mikään ei riitä, Luxus!-kortti 
on jo leuatloksauttava, kaikilla herkuilla.

• LOGOPAKETTI 
 –  logon suunnittelu  

 (kolme erilaista ehdotusta)
 –  kaikki tarvittavat logotiedostot   

 ohjeistuksineen
 –  graafinen ohjeisto logon käytöstä
• KÄYNTIKORTTIPAKETTI MINI
 – käyntikortin suunnittelu
 – painetut käyntikortit
  tavis-käyntikortti 400 kpl tai
  Style-käyntikortti 300 kpl tai
  Premium-käyntikortti 200 kpl tai
  Luxus!-käyntikortti 100 kpl
Hinta: 1 790 €

OTATKO TUPLANA?
Käyntikortit tuplana +130 €

Yrittäjän starttipaketti 

YRITYKSEN VISUAALINEN ILME

Logo + käyntikortit

Asiakkaan palaute

”Minna suunnitteli uudelle yritykselleni ihanan lo-
gon. Siitä tuli parempi, kuin uskalsin edes toivoa. 
Minnan kanssa on niin mukava ja helppo asioida. 
Toimitukset pitävät ja tulokset ovat todella kor-
kealaatuisia. Suosittelen mitä lämpimimmin.”

Susanna Kuusisto, Jalkahoitola Onni
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KAIKKI ALKAA LOGOSTA
Logo on yksi pitkäikäisimmistä mainos-
materiaaleista ja näkyvillä joka puolella. 
Logo on yrityksen tärkeimpiä markkinointi-
elementtejä. Logolla luodaan pohja yrityk-
sen visuaaliselle ilmeelle.

Erikoistumisemme logosuunnitteluun var-
mistaa, että logosi näyttää ja tuntuu sinul-
ta ja organisaatioltasi, luo hyvän ensivai-
kutelman, on selkeä ja helposti luettava, 
mutta silti muista erottuva. 

LOGOPAKETTI 
–  logon suunnittelu  

(kolme erilaista ehdotusta)
–  kaikki tarvittavat logotiedostot ohjeis-

tuksineen
–  graafinen ohjeisto logon käytöstä
Hinta: 1 500 €

Logopaketti

Kuusenpihka-
voide 30 %

HAVUKA

LOGOSUUNNITTELU

Asiakkaan palaute

”Parasta asiakaspalvelua, mitä 
olen ikinä saanut! Yhteistyö sujui 
hymyssä suin ja Minnan tekemä 
logo ylitti odotukset.” 

Marika Könönen Kodin Lukko Oy

Asiakkaan palaute

”Minna tekee sen minkä lupaa, ja 
enemmänkin. Erityisesti, yhden 
näin mainitakseni, Minna on lois-
tava logosuunnittelija.” 

Merja-Leena Välineva  
MerLee DaySpa



brändi-ilmeet
seurat,
yhdistykset,
tapahtumat
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Muotoilemme yhdistyksellesi, seurallesi 
tai tiimillesi erottuvan ulkoasun, jolla saat 
huomiota markkinoilla. Yhtenäinen ilme 
on osa kokonaisuutta, brändiä, josta or-
ganisaationne tunnistetaan ja muistetaan. 
Rakennamme yhdessä visuaalisen ilmeen, 
kohotamme sitä tai päivitämme sen nyky-
aikaiseksi.  

  

Yhdistykset ja seurat

YHDISTYKSET

www.fchaka.fi

KOTIOTTELUT KAUDELLA 2016

SUOMEN CUP -PUOLIVÄLIERÄ 
TEHTIKSELLÄ KE 15.6. KLO 18.30

FC HAKA – FC HONKA

naisdesign.�

Su  5.6. 18.30 FC Haka – JJK
Su  19.6. 18.30 FC Haka – TPS
Ti  28.6. 18.30 FC Haka – FC Jazz
Su  10.7. 17.00 FC Haka – FF Jaro
La  30.7. 14.00 FC Haka – GrIFK

To  18.8. 18.30 FC Haka – FC KTP
La  3.9. 16.00 FC Haka – KPV
To  15.9. 18.30 FC Haka – EIF
Su  25.9. 18.30 FC Haka – AC Oulu
La  15.10. 15.00 FC Haka – JJK

NAISTEN EM-KARSINTAOTTELU 
TEHTIKSELLÄ PE 3.6. KLO 18.00

SUOMI – IRLANTI

VIP-PAKETIT NYT MYYNNISSÄ! 
TILAA JA VARMISTA SEURUEELLESI PARHAAT PAIKAT.

na
isd

es
ig

n.
fi

Mallaksen vihersalaatti, marinoitua 
punasipulia, kuivattuja karpaloita
Tomaattia, lähijuustoa, pähkinää
Sieniä ja salaattia kauden sienistä

Graavisiikatartar

Ylikypsää pihvihärän niskaa
Paistettuja juureksia

Marinoitua Ritvalan kuoriperunaa

Juureen leivottua focaccia-leipää
Kahvi, haudutettu tee 

Petit fours-suklaakonvehteja

Menu

Jari Litmanen aateloidaan jalkapallon Hall of Fameen.
Haastattelussa: mm. Jari Litmanen, 

Huuhkajien uusi päävalmentaja Hans Backe,
Pertti Alaja, Jussi Peltonen (1955 Cup-voittaja)

Ku
va

: S
uo

m
en

 Pa
llo

lii
tto

•  Ottelulippu parhaalle paikalle
•  Buffet-lounas ja juomatarjoilu
•  Cup-finaalin ennakkopelit
•  Otteluveikkaus
•  Fanituote
•  Ainutlaatuinen CUP-kaulahuivi
•  Taukotarjoilu Tehtiksellä

JARI & MINÄ -VIP
Suomen Jalkapallomuseolla

klo 12.30–14.30

Myynti ja tiedustelut 040 484 1934 / toimisto@fchaka.fi 
Varaukset viimeistään 21.9.

Musiikista vastaa Tommi Läntinen.

Tehtaan kenttä, Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski
Suomen Jalkapallomuseo, Kanavanranta 3, 37600 Valkeakoski

FC HAKA OY, Tehtaankatu 9, FI-37600 VALKEAKOSKI, FINLAND

toimitusjohtaja
+358 40 555 9386
olli.huttunen@fchaka.fi
www.fchaka.fi

pääsylippu 2018

aleryhmä

10 € 

Varaudu mahdolliseen sisääntulotarkastukseen.

lapset 12–15 v., opiskelijat, 

varusmiehet, eläkeläiset

pääsylippu 2018

lapset7–11 v.

5 €

Varaudu mahdolliseen sisääntulotarkastukseen.
pääsylippu 2018

aikuiset
15 €

Varaudu mahdolliseen sisääntulotarkastukseen.pääsylippu 2018

VIP
Varaudu mahdolliseen sisääntulotarkastukseen.

pääsylippu 2018

ennakko
Oikeuttaa sisäänpääsyyn FC Hakan kotiotteluihin 
kaudella 2018. Otteluohjelma www.fchaka.fi
www.facebook.com/fchakavalkeakoski

FC HAKA MUSTAVALKO-KLUBI

Asiakkaan palaute

”Aina hoituu jouheasti ja nopeasti 
kaikki toiveet! Super hyvää palvelua :)”

Fanni Sillanpää, FC Haka Oy

RESPECT SUOMEN CUP
-FINAALI 26.9.2015

na
isd

es
ig

n.
fi

JARI & MINÄ
-VIP
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 

Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

YHDISTYKSET

Älä yritä yksin, menesty kanssamme!

www.hameenlinnan.yrittajanaiset.fi

Hyvä nainen, älä yritä yksin! Liity mukaan Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaisiin! Tahdonvoimaa, positiivista asennetta, rohkeutta,
luovuutta, tietoa ja taitoa – siitä on 

Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset tehty. 

Liity nyt rohkeaan, luovaan ja iloiseen joukkoon
– liity Hämeenlinnan Seudun Yri�äjänaisiin!

Mistä Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset on tehty?
Positiivisesta yrittäjähengestä ja palvelevasta asenteesta, rautaisesta 
ammattitaidosta ja inhimillisyydestä, naisenergiasta ja tahdonvoimasta. 

Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset on aktiivinen yhdistys. Järjestämme 
tapaamisia kuukausittain. Organisoimme tapahtumia, koulutuksia, retkiä 
ja lounaita. Liity sinäkin nyt mukaan aktiiviseen seuraan! 

www.hameenlinnan.yrittajanaiset.fi

Nainen, älä yritä yksin!

hameenlinnan.yrittajanaiset.fi

HENKILÖTIEDOT

Nimi  

Kotiosoite  

Postinumero -toimipaikka

Puhelin Sähköposti

Syntymäaika Jäsenyyttä suositteli 

YRITYKSEN TIEDOT

Nimi 

Katuosoite 

Postinumero -toimipaikka 

Y-tunnus 

Puhelin 

VALITSE MAKSUPERUSTE

□  Yrittäjänaisten jäsenmaksu 120 € / vuosi
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu, sisältää sekä liiton että paikallisyhdistyksen maksut.

□  Kannatusjäsenmaksu, yksityinen henkilö 30 € / vuosi

□  Seniorijäsenmaksu  30 € / vuosi
Vain seniorijäsenille. Tarkista seniorijäsenyyden kriteerit paikallisyhdistyksestäsi.

□  Rinnakkaisjäsenmaksu 30 € / vuosi
Tarkoitettu henkilölle, joka on jo varsinaisena jäsenenä jossain toisessa Yrittäjänaisten 

paikallisyhdistyksessä. Sisältää vain paikallisyhdistyksen osuuden maksusta.

Pvm Allekirjoitus

Liity yrittäjänaisten jäseneksi

TOIMIALATIETO

□  Ei yritystoimintaa

□  Elintarvike, valmistus 

□  IT, tietoliikennepalvelut 

□  Kauneus, terveys ja hoiva-ala 

□  Kauppa 

□  Koulutus 

□  Käsityö 

□  Mainonta, markkinointi ja viestintä 

□  Matkailu, majoitus ja ravitsemusala 

□  Palvelut 

□  Sisustaminen ja lifestyle 

□  Taide ja kulttuuri

□  Muu, mikä_____________________________________

Älä yritä yksin, menesty kanssamme!

Tahdonvoimaa, positiivista asennetta, rohkeutta,luovuutta, tietoa ja taitoa – siitä on Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset tehty. 
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %. 
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Visualisoimme tapahtumallesi erottuvan 
ulkoasun, jolla saat yleisösi hurmioitu-
maan. Yhtenäinen ilme on osa kokonai-
suutta, josta tapahtumanne tunnistetaan 
ja muistetaan. Rakennamme yhdessä vi-
suaalisen ilmeen, kohotamme sitä tai päi-
vitämme sen nykyaikaiseksi.  

  

  

Tapahtumat

TAPAHTUMAT
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TAPAHTUMAT

seikKailupasSi
Tarkista tästä tarjoukset, avoimet ovet -ohjelmat ja osallistu arvontaan!
Palkintoja ovat lahjoittaneet paikalliset yritykset, yhdistykset ja seurat.

  
Janakkala Go – avoimet ovet 

-tapahtumaviikko 
27.8.–5.9.2021 
Janakkalassa

#janakKalago
#löydäpalvelut
#janakKalanyritTäjät

#ostaläheltä

#tuepaikalLista

Jaamme 
paikallisen tehtaan 

jäätelöä lauantaina 4.9. 
klo 10–12 K-Market 

Tervapadassa 200:lle
13–15 K-Supermarket 

Turengissa 400:lle 

Seikkaile osallistuvien yritysten 

pisteissä, FB- tai nettisivuilla, 

täytä seikkailupassin kuponki ja 

palauta se 4.9. mennessä

Tervakoskelle tai Turenkiin:

27.8.–5.9.2021

CHECK  KIIPULASÄÄTIÖ
 Kiipulantie 507, Turenki

Miinantori ja Kiipula Gardens palve-
levat joka päivä. Aukioloajat: www.
kiipula.� /kiipula-gardens/miinantori/

Lauantai 28.8.

CHECK  PÅRE STORE&SALON
 Kirkkotie 5–7, 12400 Tervakoski  
 www.pareskincare.com/pare-store-salon

Erikoistarjouksia, uutuuksia, kahvi-
tarjoilu klo 10–15.

CHECK  JANAKKALAN JANA RY 
 PESÄPALLOJAOSTO
 Lukiotie 1, 14200 Janakkala

JunnuSuper-turnaus klo 10–16 Kan-
sanpuistossa Turengissa. Turnauksen 
järjestää Janan F/G-pesäpallojuniorit 
sekä Pesäpalloliitto.

Sunnuntai 29.8.

CHECK  JANAKKALAN SEURAKUNTA
 Juttilantie 2, 14200 Turenki

Koko perheen sämpylämessu klo 
17 Turengin kirkossa. Rennon ja 
nuorekkaan iltamessun jälkeen säm-
pylöitä ja iltateetä. Lattiakuvailta klo 
18.30–20 seurakuntakeskuksessa.

Maanantai 30.8.

CHECK  JANAKKALAN KUNTA, 
 LIIKUNTAPALVELUT
 Maunontie 1, 12400 Tervakoski

Maksuton kuntosaliopastus 14–15.30 
ja 17–18.30 Delfort Areena Terva-
koski. Lisätietoja (03) 680 1234, 
paivi.pirnes@janakkala.� 

Maanantai–perjantai 30.8.–3.9.

CHECK  TERVAKOSKEN COCONUT OY
 Tervalantie 4, 12400 Tervakoski

Syystarjouspäivät klo 10–17.

CHECK  MY LINE FYSIOTERAPIA JA   
 LIIKUNTA
 Sarvikuja 1, 14200 Turenki

Veloitukseton tutustuminen kun-
tosaliin ja ryhmäliikuntatunteihin. 
Huom! Ennakkoilmoittautuminen 
(koronan takia) info@myline.� 

Tiistai 31.8.

CHECK  JANAKKALAN KUNTA, 
 LIIKUNTAPALVELUT
 Koulutie 2, 14200 Turenki

Maksuton kuntosaliopastus 
klo 8–9 Turengin liikuntahalli. 
Lisätietoja (03) 680 1234, 
paivi.pirnes@janakkala.� 

Keskiviikko 1.9.

CHECK  TERVAKOSKI OY
 Vähikkäläntie 1, 12400 Tervakoski

Haluaisitko olla osa erikoispaperin 
tuotantoketjua, kansainvälisessä kas-
vavassa yrityksessä? Tule tutustumaan 
meihin ja avoimiin työtehtäviimme 
Tervakosken käsipaperitehtaalle klo 
13–16. Mahdollisuus rupatella avoi-
mista työmahdollisuuksistamme.

Käsipaperitehtaassa kerromme 
perinteisestä paperinvalmistuksesta 
käsin. Max. 10 hlöä/ryhmä ovelta klo 
13.00, 13.45, 14.30 ja 15.15. Maski-
pakko, ovella käsidesiä. Ennakkoil-
moittautuneet ovat etusijalla. Ilmoit-
taudu (kellonajan kera): tervakoski@
delfortgroup.com

CHECK  HYVINVOINTIA, HIEROJA 
 HELENA VILEN & OSTEOPAATTI  
 HEIDI RUUSKANEN 
 Keskuskuja 3, Turenki

Avoimet ovet klo 16.30–18 
Hyvinvoinnissa. Luvassa arvontaa, 
tuote-esittelyjä ja -maistiaisia 
Puhdistamon laadukkaista tuotteista 
sekä tarjouksia.

Torstai 2.9.

CHECK  JANAKKALAN KUNTA, 
 LIIKUNTAPALVELUT
 Tervajoentie 4, 12400 Tervakoski

Kehonkoostumusmittaus klo 9–11 
Tervakosken uimahalli. Lisätietoja 
Päivi Pirnes (03) 680 1234,
paivi.pirnes@janakkala.� 

CHECK  JANAKKALAN PERHEKESKUS
 Touhulantie 5 A, 12400 Tervakoski

Pop up -perhekeskus klo 9.30–11.30 
Tervakoski, Patalan leikkipaikka.

Keskiviikko–torstai 1.–2.9.

CHECK  KAROLI OY
 Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski

Pajamyymälä klo 10–17.

Perjantai 3.9.

CHECK  JANAKKALAN PERHEKESKUS
 Keskuskuja 1, 14200 Turenki

Pop up -perhekeskus klo 9.30–11.30 
Turenki, kävelykadun leikkipaikka.

CHECK  NAISDESIGN – INVISUAL
 Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki

Tervetuloa tutustumaan mainostoi-
miston palveluihin. Avoimet ovet klo 
15–18. Kahvitarjoilu. naisdesign.� 

Perjantai–sunnuntai 3.–5.9.

CHECK  KALPALINNA OY
 Kalpalinna 81, 14200 Turenki

Vintek DH Cup #5+6 -kilpailut. Ala-
mäkipyöräilyn Vintek DH Cup viides 
ja kuudes osakilpailu. Lisätietoa ja 
aikataulut www.kalpalinna.� 

Lauantai 4.9.

CHECK  JANAKKALAN JANA RY
 PESÄPALLOJAOSTO
 Lähdekorventie, 12400 Tervakoski

FT-aluesarjan pesäpallo-ottelu 
(Jana–KePe) klo 10 Tervakosken 
tekonurmikenttä. 

CHECK  KAROLI OY
 Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski

Pajamyymälä klo 10–14.

CHECK  LEPPÄKOSKEN 
 PUHALLINORKESTERI
 Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski

Puhallinorkesteri esiintyy klo 12 
K-Market Tervapadan edessä.

CHECK  TURENGIN WANHA 
 ASEMA OY
 Asematie 6, 14200 Turenki

Viinitapahtuma. Lisätietoja 
www.turenginasema.� 

Ohjelma jatkuu seuraavalla sivulla 

TULE PAIKAN PÄÄLLE TUTUSTUMAAN TURVALLISESTI
Tule paikalle vain terveenä. Pese käsiäsi huolellisesti tai käytä käsidesiä. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Noudata tapahtumajärjes-
täjän turvallisuusohjeita. Lisätietoja tapahtumista suoraan sitä järjestävältä taholta. Järjestäjillä on kaikki oikeudet muutoksiin.

27.8.–5.9.2021

CHECK  KIIPULASÄÄTIÖ
 Kiipulantie 507, Turenki

Miinantori ja Kiipula Gardens palve-
levat joka päivä. Aukioloajat: www.
kiipula.� /kiipula-gardens/miinantori/

Lauantai 28.8.

CHECK  PÅRE STORE&SALON
 Kirkkotie 5–7, 12400 Tervakoski  
 www.pareskincare.com/pare-store-salon

Erikoistarjouksia, uutuuksia, kahvi-
tarjoilu klo 10–15.

CHECK  JANAKKALAN JANA RY 
 PESÄPALLOJAOSTO
 Lukiotie 1, 14200 Janakkala

JunnuSuper-turnaus klo 10–16 Kan-
sanpuistossa Turengissa. Turnauksen 
järjestää Janan F/G-pesäpallojuniorit 
sekä Pesäpalloliitto.

Sunnuntai 29.8.

CHECK  JANAKKALAN SEURAKUNTA
 Juttilantie 2, 14200 Turenki

Koko perheen sämpylämessu klo 
17 Turengin kirkossa. Rennon ja 
nuorekkaan iltamessun jälkeen säm-
pylöitä ja iltateetä. Lattiakuvailta klo 
18.30–20 seurakuntakeskuksessa.

Maanantai 30.8.

CHECK  JANAKKALAN KUNTA, 
 LIIKUNTAPALVELUT
 Maunontie 1, 12400 Tervakoski

Maksuton kuntosaliopastus 14–15.30 
ja 17–18.30 Delfort Areena Terva-
koski. Lisätietoja (03) 680 1234, 
paivi.pirnes@janakkala.� 

Maanantai–perjantai 30.8.–3.9.

CHECK  TERVAKOSKEN COCONUT OY
 Tervalantie 4, 12400 Tervakoski

Syystarjouspäivät klo 10–17.

CHECK  MY LINE FYSIOTERAPIA JA   
 LIIKUNTA
 Sarvikuja 1, 14200 Turenki

Veloitukseton tutustuminen kun-
tosaliin ja ryhmäliikuntatunteihin. 
Huom! Ennakkoilmoittautuminen 
(koronan takia) info@myline.� 

Tiistai 31.8.

CHECK  JANAKKALAN KUNTA, 
 LIIKUNTAPALVELUT
 Koulutie 2, 14200 Turenki

Maksuton kuntosaliopastus 
klo 8–9 Turengin liikuntahalli. 
Lisätietoja (03) 680 1234, 
paivi.pirnes@janakkala.� 

Keskiviikko 1.9.

CHECK  TERVAKOSKI OY
 Vähikkäläntie 1, 12400 Tervakoski

Haluaisitko olla osa erikoispaperin 
tuotantoketjua, kansainvälisessä kas-
vavassa yrityksessä? Tule tutustumaan 
meihin ja avoimiin työtehtäviimme 
Tervakosken käsipaperitehtaalle klo 
13–16. Mahdollisuus rupatella avoi-
mista työmahdollisuuksistamme.

Käsipaperitehtaassa kerromme 
perinteisestä paperinvalmistuksesta 
käsin. Max. 10 hlöä/ryhmä ovelta klo 
13.00, 13.45, 14.30 ja 15.15. Maski-
pakko, ovella käsidesiä. Ennakkoil-
moittautuneet ovat etusijalla. Ilmoit-
taudu (kellonajan kera): tervakoski@
delfortgroup.com

CHECK  HYVINVOINTIA, HIEROJA 
 HELENA VILEN & OSTEOPAATTI  
 HEIDI RUUSKANEN 
 Keskuskuja 3, Turenki

Avoimet ovet klo 16.30–18 
Hyvinvoinnissa. Luvassa arvontaa, 
tuote-esittelyjä ja -maistiaisia 
Puhdistamon laadukkaista tuotteista 
sekä tarjouksia.

Torstai 2.9.

CHECK  JANAKKALAN KUNTA, 
 LIIKUNTAPALVELUT
 Tervajoentie 4, 12400 Tervakoski

Kehonkoostumusmittaus klo 9–11 
Tervakosken uimahalli. Lisätietoja 
Päivi Pirnes (03) 680 1234,
paivi.pirnes@janakkala.� 

CHECK  JANAKKALAN PERHEKESKUS
 Touhulantie 5 A, 12400 Tervakoski

Pop up -perhekeskus klo 9.30–11.30 
Tervakoski, Patalan leikkipaikka.

Keskiviikko–torstai 1.–2.9.

CHECK  KAROLI OY
 Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski

Pajamyymälä klo 10–17.

Perjantai 3.9.

CHECK  JANAKKALAN PERHEKESKUS
 Keskuskuja 1, 14200 Turenki

Pop up -perhekeskus klo 9.30–11.30 
Turenki, kävelykadun leikkipaikka.

CHECK  NAISDESIGN – INVISUAL
 Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki

Tervetuloa tutustumaan mainostoi-
miston palveluihin. Avoimet ovet klo 
15–18. Kahvitarjoilu. naisdesign.� 

Perjantai–sunnuntai 3.–5.9.

CHECK  KALPALINNA OY
 Kalpalinna 81, 14200 Turenki

Vintek DH Cup #5+6 -kilpailut. Ala-
mäkipyöräilyn Vintek DH Cup viides 
ja kuudes osakilpailu. Lisätietoa ja 
aikataulut www.kalpalinna.� 

Lauantai 4.9.

CHECK  JANAKKALAN JANA RY
 PESÄPALLOJAOSTO
 Lähdekorventie, 12400 Tervakoski

FT-aluesarjan pesäpallo-ottelu 
(Jana–KePe) klo 10 Tervakosken 
tekonurmikenttä. 

CHECK  KAROLI OY
 Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski

Pajamyymälä klo 10–14.

CHECK  LEPPÄKOSKEN 
 PUHALLINORKESTERI
 Kirkkotie 65, 12400 Tervakoski

Puhallinorkesteri esiintyy klo 12 
K-Market Tervapadan edessä.

CHECK  TURENGIN WANHA 
 ASEMA OY
 Asematie 6, 14200 Turenki

Viinitapahtuma. Lisätietoja 
www.turenginasema.� 

Ohjelma jatkuu seuraavalla sivulla 

TULE PAIKAN PÄÄLLE TUTUSTUMAAN TURVALLISESTI
Tule paikalle vain terveenä. Pese käsiäsi huolellisesti tai käytä käsidesiä. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Noudata tapahtumajärjes-
täjän turvallisuusohjeita. Lisätietoja tapahtumista suoraan sitä järjestävältä taholta. Järjestäjillä on kaikki oikeudet muutoksiin.

ARVONTAKUPONKI 

nimi  ______________________________________   puh.  _________________________________  sähköposti  _________________________________

Mitä toivoisit vuoden 2022 Janakkala Go -tapahtumaan?

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kuinka monta tarjousta hyödynsit?_________________ Kuinka monessa tapahtumassa kävit? _________________

Palauta täytettynä la 4.9. mennessä K-Market Tervapata Tervakoski, K-Supermarket tai Lidl Turenki.
Arvonta su 5.9. klo 14–15 Janakkalan Yrittäjät Facebook-live-lähetyksessä.

Arvontasäännöt
1. Järjestäjä
Janakkalan Yrittäjät ry.
2. Osallistumiskelpoisuus
Osallistua voi kaikenikäiset asiakkaat, joita kiinnostaa 
Janakkala Go-tapahtumakampanja ja jotka voivat osallis-
tua edellyttämillämme tavoilla arvontaan kohdassa 4 ja 5. 
Osallistumalla arvontaan, osallistujat hyväksyvät säännöt 
ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä sään-
nöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Mikäli 
alaikäinen osallistuu kilpailuun, katsotaan hänellä olevan 

huoltajan antama lupa siihen.
3. Osallistumisaika
Osallistumisaika on Janakkalan Yrittäjät Facebook-julkai-
sussa 16.8.–4.9. ja arvontakupongilla 25.8.–4.9.2021
4. Kuinka osallistua kilpailuun
1. Kommentoimalla osallistumisajan sisällä Janakkalan 
somekanavissa julkaistavaan postaukseen janakkalalaisen 
yhdistyksen, seuran, kunnan tai yrityksen suosikki palve-
lun tai tuotteen nimi tai 2. täyttämällä arvontakupongin 
mukana olevalla pisteellä ja palauttamalla sen K-market 
Tervapataan Tervakoskelle, K-supermarket tai Lidl Turen-

kiin arvontalaatikkoon la 4.9. mennessä.
5. Julkisuus ja markkinointi
Tarvitsemme arvontaan osallistujan nimen ja puhelinnu-
meron, jotta voimme ilmoittaa mahdollisesta voitosta. Jär-
jestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä markkinointirekisteriä. 
Voittajien etu- ja sukunimi + voitettu palkinto julkaistaan 
tapahtumassa juontajan toimesta ja Janakkalan Yrittäjien 
somekanavassa.
Arvontasäännöt löytyy kokonaisuudessaan Facebookissa-
JanakkalaGO-tapahtumasivuilla.
Lisätiedot janakkalago@gmail.com

HANAFIX OY / SÄHKÖ-LVI TEOT OY
Bosch 5 kW ilmalämpöpumppu wi� :llä val-
koinen, sis. perusasennuksen (arvo 1 950 €)

HAKOLAN MARJATILA
Hakolan Marjatilan tuotteita (arvo 50 €)

SC URBANS
Perhepaketti (4 hlöä) Salibandyn MM-kisat 
Helsingin jäähalli 5.12.2021 Suomi–Latvia. 
Paketti sisältää liput ja fanibussikuljetuksen.

TARINATELTTA
Jousiammuntalahjakortti (arvo 25 €) 

TMI REIPPAAT JALAT
10-kortti ryhmäliikuntaan (arvo 95 €)

PUISTA OY
Lehti-korvikset 2 paria (arvo 29 €/pari)

JANAKKALAN TEATTERISEURUE JATS
2 vapaalippua kahdelle JaTS:n näytelmiin.

RAUDIKKO RUUNA TMI
2 kpl lahjakortteja www.raudikkoruuna.� -
verkkokauppaan, (arvo á 30 €)

KALPALINNA OY
Kesän 2022 Bike Park -kausikortti 
(arvo 389 €).

MIA-MARI / ENERGISET KOLMONEN
Lahjakortti hierontaan 60 min (arvo 45 €)

HIERONTA VIIRUKKA
Lahjakortti hierontaan (arvo 30 €)

MIKSUN BRIKSUT
10 pussia (n. 100 kg) RUF-koivubrikettejä 
(arvo 33 €). Nouto Turengin varastoltamme 
erikseen sovittaessa 045 128 5896. Noudet-
tava viimeistään 30.9.21.

SISUSTUS- JA MAINOSSUUNNITTELU 
SIMASUU
Lahjakortti sisustuskonsultaatiokäynti 
Janakkalan tai lähikuntien alueella 
(arvo 150 €).

OP JANAKKALA
Sadan euron lahjakortti OP-sijoitusrahas-
toon.

ELLIINA KAUNEUS- JA KYNSISTUDIO
Lahjakortti (arvo 50 €)

TERVAKOSKEN COCONUT OY
Lahjakortti (arvo 20 €)

KOIVUNIEMEN TALLI
Ratsastustunti (arvo 22 €)

KIIPULASÄÄTIÖ
Yö Kiipula Guest Housessa kahdelle. 
Sis. tervetulojuoman, makeiset, aamiaisen 
sekä kodan tai laavun käytön, minigol� n 
ja tenniksen sekä frisbeegol� iekkojen ja 
pyörien lainauksen tai suksien ja lumiken-
kien käytön. 

TURENGIN WANHA ASEMA OY
Lahjakortti kahdelle Wanjan Aseman 
tapahtumiin.

NAISDESIGN – INVISUAL
Tuotepakkaus (arvo 35 €)

HYVINVOINTIA, HIEROJA 
HELENA VILEN & OSTEOPAATTI 
HEIDI RUUSKANEN 
Lahjakortti osteopaatin käsittely (arvo 
60 €), lahjakortti puolihieronta (arvo 55 €)

SOI-HU OY 
Heijastava pipo 3 kpl (arvo 17 €)
heijastinvaljaat 3 kpl  (arvo 6,95 €)
heijastava ostoskassi 3 kpl (arvo 13,50 €) 
heijastava narureppu 3 kpl (arvo 12,80 €)
kasvomaskit (5 kpl/pkt) 3 pkt (arvo 21 €)
froteinen kylpytakki 3 kpl (arvo 30 €)

JANAKKALAN KUNTA
Pehmoilves 3 kpl

PÅRE STORE&SALON
Kotimaiset, Tervakoskella valmistetut Påre 
Skincare PHA-kuorinta ja tehokosteuttava 
naamio (arvo 63 €)

FRONERI FINLAND OY
Jäätelö 600 ensimmäiselle passin palautta-
neelle (kts. kansi). Arvonnassa pussillinen 
jäätelöä 2 kpl (arvo noin 20 €).

LIDL JANAKKALA
Lahjakortti 4 kpl (arvo 50 €)

TERVAKOSKI OY
Tervakoski Oy:n historiakirja ja paperituo-
tepaketti 2 kpl

PALKINTOJA ON YLI 3 800 EURON ARVOSTA

PALKINTOJEN LAHJOITTAJAT:

Kiitos kaikille lahjoittajille ja tapahtumaan osallistuville. leikkaa
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27.8.–5.9.2021

OsalListu
arvontaAn!
palkintoja yli 3 800 euron arvosta

Seikkaile osallistuvien 
yritysten pisteissä, FB- tai 

nettisivuilla, täytä 
seikkailupassin kuponki ja 
palauta se 4.9. mennessä 

Tervakoskelle tai Turenkiin:

Näin voit osallistua:• Järjestä tarjouskampanja 27.8.–5.9.2021.
Me nostamme sen esiin tapahtuman 
somekanavassa ja seikkailupasseissa. • Järjestä Avoimet ovet ja kutsu kuntalaiset
kylään tiettynä ajankohtana 27.8.–5.9.2021
välisenä aikana. Me nostamme sen esiin
tapahtuman somekanavassa ja seikkailu-
passeissa.• Oletko tuore toimija tai tarjolla on jotakin
uutta? Kerro meille tutustumistarjouksesi,
ja me liitämme sen tapahtuman somessa
ja seikkailupasseissa.• Onko toimintaasi helpoin päästä sisään
ohjelmanumeron muodossa? Ehkä maistiai-
nen, tuote-esittely, näyttely, esittelykierros,
oma ohjelma, erikoismyyntipiste, yhteistyö
toisen toimijan kanssa, työpaja, näytös…
Kerro meille mitä ja missä, niin me kerrom-
me siitä kuntalaisille tapahtuman somessa
ja seikkailupasseissa!• Varaa myynti- ja esittelypisteesi päätapah-
tumaan eli Janakkala Go -messuille la 4.9.
klo 10–16 Tervakosken Delfort Areenalle.• Lahjoita palkinto Janakkala Go -arvontaan!
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AVAA OVESI!
Osallistu veloituksetta Janakkalan Yrittäjät ry:n 
organisoimaan Löydä paikkakunnan palvelut 
-markkinointikampanjaan 27.8.–5.9.2021!
Kampanja huipentuu Janakkala Go -messuihin 
la 4.9. Delfort Areenalla, Tervakoskella!

Tarjoa kuntalaisille hyviä tarjouksia, tutustumis-
mahdollisuuksia toimintaasi, palveluihisi ja 
tuotteisiisi tai järjestä ohjelmaa toimipisteessäsi, 
tai missäpäin kuntaa haluatkaan! 

Me yrittäjäyhdistyksessä kokoamme tarjonnan 
yhteen, viestimme ja markkinoimme tarjonnasta 
uutterasti. Yhteisenä tavoitteenamme on nostaa 
paikallisia toimijoita esille ja vahvistaa eri toimi-
joiden hyväntuulista yhteistyötä sekä tietysti 
Janakkalan elinvoimaa. 

LIITY JOUKKOON! 
Ilmoita yrityksesi tai organisaatiosi 
mukaan tästä. Yhdessä enemmän!

Janakkalan Yrittäjät ry 

Lisätietoja tapahtumasta 
ja sen tarjoamista 

mahdollisuuksista antavat: 
Janakkalan Yrittäjät ry:n 

tapahtumaorganisaattorit 
Marinka Wuorenmaa ja 

Sanna Virtanen
janakkalago@gmail.com

27.8.–5.9.2021

#janakKalanyritTäjät

#löydäpalvelut

#janakKalago




