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Lapsenlapset innostivat kirjoittamaan Onnin ja Soﬁan tarinan

Mäntsäläläiseltä Jyrki Teeriaholta Lasten Yrittäjäkirja
”Marjoista tehty jäätelö maistuu Onnille ja
Soﬁalle niin hyvin, että he päättävät tarjota sitä
muillekin. Mutta miten se onnistuisi suurelle
määrälle lapsia? Soﬁa ja Onni päättävät
perustaa yrityksen. Mutta miten ihmeessä se
onnistuu? Siitä kertoo tämä Lasten Yrittäjäkirja
hauskasti ja eloisasti tarinan muodossa.”

Teksti Elina Alanko
Kuvat Elina Alanko

Mäntsälän Yrityskehityksen
markkinointipäällikkö Jyrki
Teeriaho on innostunut uuden kirjansa julkaisemisesta.
Lasten Yrittäjäkirja, Onni ja
Soﬁa perustavat marjajogurttijäätelöpuristamon, ilmestyi
huhtikuun puolessa välissä.
Mäntsäläläinen Teeriaho
on kirjoittanut aikaisemmin
matkakertomuksia vaellusmatkoiltaan Kolilta ja Kreikasta. Teeriaho harrastaa
vaeltamisen lisäksi äijäjumppaa, kävelyä ja kuntosalia.
– Kävely on harrastuksena hyvä, ajatus kulkee, kypsyy ja jalostuu hyvin kävellessä, hyviä ideoita ja tekstejä syntyy samalla, miettii Jyrki Teeriaho.
Kirjoittaminen kulkee Teeriaholla suvussa. Jyrkin isä Yrjö Teeriaho on tietokirjailija,
jolta ilmestyi viime viikolla
87-vuotiaana kyläkirja.
Jyrki Teeriaho on asunut
Mäntsälässä 19 vuotta. Teeriaholla on kolme lasta ja viisi Gotlannissa asuvaa lapsenlasta.

Yrittäjäkirja lapsen
näkökulmasta
Oululaisen lastenkirjakustantamo N-Y-T NYT Oy:n toimitusjohtaja Toni Eskola ehdotti Teeriaholle yrittäjäkirjan
kirjoittamista. Kirjaan kirjoittamansa tekstin Jyrki Teeriaho kävi etukäteen läpi yhdessä 8-vuotiaan tyttärenpojan
Felixin kanssa.

– Felixin mielestä tarina
oli kiva, juttelimme kirjan aiheista, kertoo Jyrki Teeriaho.
– Felixin kommenteilla
täydensin ja selvensin asioita,
jatkaa Teeriaho.
Lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä lähipiirilleen
suunnattu Lasten Yrittäjäkirja kertoo yrityksen perustamisesta tarinan muodossa ja
lapsen näkökulmasta.
Kirjan tapahtumapaikkana
on Mäntsälä. Kirjassa Onni ja
Soﬁa ottavat yhteyttä Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtajaan Harri Kariin kysyäkseen neuvoja yrityksen
perustamiseen. Harri Kari on
hahmona myös kirjan piirroskuvissa. Onni ja Soﬁa osallistuvat tarinassa Harrin yrityskurssille ja päättävät perustaa osakeyhtiön.
Ote kirjasta:
Harri kuuntelee ja tuntuu
innostuvan. Pian hän
piirtelee ﬂäppitaululle
monia Onnille ja Soﬁalle
tuntemattomia sanoja:
budjetti, markkinointi,
kohderyhmä, vakuutukset,
toimitila, henkilökunta,
koulutus, osaaminen…
Kirjassa kerrotaan selkeästi mitä kaikkea yrityksen perustaminen ja yrittäminen
tuo tullessaan. Kohderyhmänä kirjalla ovat myös aikuiset,
koska kirjan piirrosten ﬂäppitaulut kertovat, mitä yrittämisessä tulee ottaa huomioon. Aikuiset voivat myös lukea kirjaa lasten kanssa.
– Kirja sopii hyvin päiväkoti-ikäisille ja alakoululaisille, toteaa Jyrki Teeriaho.

Jyrki Teeriaho kirjan sivuvedosten ääressä hyväksymässä kirjan teksti- ja ulkoasua.

– Lahjoitamme kirjan
mäntsäläläisille päiväkodeille, jatkaa Teeriaho.
Ote kirjasta:
– Hyvä, että meillä on
näin iso keittiö. Täällä
voimme hyvin valmistaa
marjajogurttijäätelöä ja
puristaa sen muotteihin. Ja
onneksi naapurissa sijaitsee
muovitehdas. Sieltä saimme
hyvät ympäristöystävälliset
pikarit jäätelölle,
sanoo Onni.
– Ympäristöystävällinen
tarkoittaa käytön jälkeen
hajoavaa, hoksaa Soﬁa.

Kirja ohjaa lapsia omatoimisuuteen ja ideoimiseen yrittäjäkasvatushengen mukaisesti. Jos lapsella on lähipiirissä yrittäjiä, voi kirjan avulla keskustella, mitä yrittäjän
tarvitsee osata ja tietää sekä
ennen kaikkea mikä yrittäjyydessä on kiehtovaa ja palkitsevaa. Lasten Yrittäjäkirjan
kuvat toimivat myös aikuiselle hauskana pikaoppaana yri-

Mäntsäläläisen Jyrki Teeriahon
kirjoittama Lasten Yrittäjäkirja
– Onni ja Soﬁa perustavat
marjajogurttijäätelöpuristamon
on ilmestynyt. Kirja on myynnissä
Mäntsälän Kipa-kirjakaupassa.

tyksen perustamisvaiheisiin.
Kirjan taittaja on Henna Raitala, joka on taittanut muun muassa Reunallateoksen, joka oli TietoFinlandia ehdokkaana 2017. Kirjan
on kuvittanut Jelena Simisic.
– Kirjaprojektissa oli mukavaa, kun aina töihin tullessa sähköpostissa odotti kuvittajan tai taittajan kuvat,
joita sain aina aamulla en-

simmäisenä kommentoida.
Teksti sai ilmeen, iloitsee Jyrki Teeriaho.
Kirjan kustantajana toimii N-Y-T NYT Oy, joka haluaa kustannustoiminnassaan edistää lapsen näkökulman huomioimista. Mäntsälän Yrityskehitys Oy on tukenut kirjan tuotantoa ja se on
osa Mäntsälän Yrityskehityksen yrityskasvatustyötä.

Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkönä
Jyrki Teeriaho on monessa mukana. Maaliskuussa Jyrki
jakoi ruusuja Mäntsälän Yrittäjänaisten naistenpäivän
tapahtumassa. Kuvassa ruusun saa Marjokodin yrittäjä
Marjo Havurinne.

