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Etelä-Suomen johtava 
luontopalveluiden tarjoaja

● Perustettu 2007

● Vuosaaren melontakeskus

● Nuuksion luontotupa

● Teijon luontokeskus

● Omatoimivuokraamot

● Verkkokauppias vuodesta 2010

● Matkailun asiantuntijapalvelut



● Natura Viva Oy:n toimitusjohtaja

● luonto-opas, melonta, pyöräily, vaellus

● tuotekehitys, myynti ja markkinointi

● Johkun verkkokauppa asiantuntija

● Digitaalisen liiketoiminnan kehitys

● Johku-lähettiläs ja matkailun verkkokaupan 

asiantuntija

Ilkka Lariola



Varaukset ja myynti Johkussa

Tärkeimmät asiat tänään
● Tilaus, varaus ja tosite

● Kauppiaan myyntiprosessi

● Kaikki maksutavat ja vaihtoehdot maksamiseen ja 

varausten tekoon

● Varaustenhallinta ja muokkaaminen



Kuinka perustan Johkun?
Lähde rohkeasti tekemään. Kaikkea voi kokeilla ja testata ilman, 

että mitään lopullista vahinkoa saa aikaan. 

Toimivan verkkokaupan ja verkkosivun rakentaminen vaatii aikaa ja 
halua opetella uutta!



Kuinka perustan Johkun?
Mene osoitteeseen: https://johku.fi/

Klikkaa tilaa Johku

Johkun tuki http://support.johku.com/support/home

Johku webinaarit https://store.johku.com/fi_FI/koulutukset-ja-webinaarit

https://johku.fi/
http://support.johku.com/support/home
https://store.johku.com/fi_FI/koulutukset-ja-webinaarit


Kuinka perustan Johkun?

Kauppapaikan perustamisen muistilista: 

http://support.johku.com/support/solutions/articles/244788-kaupan-perustami

sen-muistilista

http://support.johku.com/support/solutions/articles/244788-kaupan-perustamisen-muistilista
http://support.johku.com/support/solutions/articles/244788-kaupan-perustamisen-muistilista


Myynti Johkussa

Jotta tuotteita voidaan myydä:

● Tuotteella täytyy olla saatavuutta

● Tuotteella täytyy olla hinnoittelu

● Täytyy olla maksutapa / maksutapoja käytössä

● Täytyy saada asiakas ostamaan



Myynti Johkussa

Vaihtoehtoja myyntiin:

● Myynti omalla kauppapaikalla / verkkosivuilla

● Myynti toisella kauppapaikalla

● Myynti toimipisteessä

● Maksulinkki / laskutus



Tilaukset Johkussa

https://support.johku.com/support/solutions/articles/221290-tilauks

et-sivu

Koontitilaukset: 

https://support.johku.com/support/solutions/articles/241936-koonti

tilaus

https://support.johku.com/support/solutions/articles/221290-tilaukset-sivu
https://support.johku.com/support/solutions/articles/221290-tilaukset-sivu
https://support.johku.com/support/solutions/articles/241936-koontitilaus
https://support.johku.com/support/solutions/articles/241936-koontitilaus


Avoimet tilaukset

https://support.johku.com/support/solutions/articles/229503-avoin

-tilaus-k%C3%A4sitteen%C3%A4-johkussa

https://support.johku.com/support/solutions/articles/227709-avoi

men-tilauksen-hyv%C3%A4ksyminen-ja-laskuttaminen

https://support.johku.com/support/solutions/articles/229503-avoin-tilaus-k%C3%A4sitteen%C3%A4-johkussa
https://support.johku.com/support/solutions/articles/229503-avoin-tilaus-k%C3%A4sitteen%C3%A4-johkussa
https://support.johku.com/support/solutions/articles/227709-avoimen-tilauksen-hyv%C3%A4ksyminen-ja-laskuttaminen
https://support.johku.com/support/solutions/articles/227709-avoimen-tilauksen-hyv%C3%A4ksyminen-ja-laskuttaminen


Vahvistetut tilaukset ja 
koontitilaukset

https://support.johku.com/support/solutions/articles/241936-koonti

tilaus

https://support.johku.com/support/solutions/articles/241936-koontitilaus
https://support.johku.com/support/solutions/articles/241936-koontitilaus


Varausmaksu ja loppumaksu

https://support.johku.com/support/solutions/articles/231972-varau

smaksu-ja-loppumaksu

https://support.johku.com/support/solutions/articles/231972-varausmaksu-ja-loppumaksu
https://support.johku.com/support/solutions/articles/231972-varausmaksu-ja-loppumaksu


Tilauksen peruutus

https://support.johku.com/support/solutions/articles/232998-tilauk

sen-peruutus

https://support.johku.com/support/solutions/articles/232998-tilauksen-peruutus
https://support.johku.com/support/solutions/articles/232998-tilauksen-peruutus


Varaukset

https://support.johku.com/support/solutions/articles/2213

46-varaukset-yleist%C3%A4

https://support.johku.com/support/solutions/articles/221346-varaukset-yleist%C3%A4
https://support.johku.com/support/solutions/articles/221346-varaukset-yleist%C3%A4


Varauksen muokkaaminen

https://support.johku.com/support/solutions/articles/2214

04-varauksen-muokkaaminen

https://support.johku.com/support/solutions/articles/221404-varauksen-muokkaaminen
https://support.johku.com/support/solutions/articles/221404-varauksen-muokkaaminen


Johkun raportit

https://support.johku.com/support/solutions/articles/24141

9-yleist%C3%A4-raporttityypit

https://support.johku.com/support/solutions/articles/241419-yleist%C3%A4-raporttityypit
https://support.johku.com/support/solutions/articles/241419-yleist%C3%A4-raporttityypit


Ennakkotutustuminen uuteen 
hallintaan

https://store.johku.com/fi_FI/koulutukset-ja-webinaarit/ennakkotutustumi

nen-uuteen-hallintaan

https://store.johku.com/fi_FI/koulutukset-ja-webinaarit/ennakkotutustuminen-uuteen-hallintaan
https://store.johku.com/fi_FI/koulutukset-ja-webinaarit/ennakkotutustuminen-uuteen-hallintaan


Ilmoittaudu mukaan Johku-kauppiaiden 
yhteistyöhön

Aivan ensimmäisenä haluaisimme julkaista listan kaikista niistä Johkuista, jotka 

haluavat tehdä yhteistyötä muiden kauppiaiden kanssa ja helpottaa näin 

potentiaalisten kumppanien löytymistä. Tähän tarvitsemme luvan alta löytyvän 

ilmoittaudu mukaan -napin kautta.

https://johku.typeform.com/to/heISlPNG

https://johku.typeform.com/to/heISlPNG


Kiitos.

Ilkka Lariola
ilkka@naturaviva.fi
050 376 8855

mailto:ilkka@naturaviva.fi

