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Mäntsälän Yrityskehityksen 
markkinointipäällikkö Jyrki 
Teeriaho on innostunut uu-
den kirjansa julkaisemisesta. 
Lasten Yrittäjäkirja, Onni ja 
Sofi a perustavat marjajogurt-
tijäätelöpuristamon, ilmestyi 
huhtikuun puolessa välissä.

Mäntsäläläinen Teeriaho 
on kirjoittanut aikaisemmin 
matkakertomuksia vaellus-
matkoiltaan Kolilta ja Krei-
kasta. Teeriaho harrastaa 
vaeltamisen lisäksi äijäjump-
paa, kävelyä ja kuntosalia.

– Kävely on harrastukse-
na hyvä, ajatus kulkee, kyp-
syy ja jalostuu hyvin kävel-
lessä, hyviä ideoita ja tekste-
jä syntyy samalla, miettii Jyr-
ki Teeriaho.

Kirjoittaminen kulkee Tee-
riaholla suvussa. Jyrkin isä Yr-
jö Teeriaho on tietokirjailija, 
jolta ilmestyi  viime viikolla 
87-vuotiaana kyläkirja. 

Jyrki Teeriaho on asunut 
Mäntsälässä 19 vuotta. Tee-
riaholla on kolme lasta ja vii-
si Gotlannissa asuvaa lapsen-
lasta.

Yrittäjäkirja lapsen
näkökulmasta
Oululaisen lastenkirjakustan-
tamo N-Y-T NYT Oy:n toimi-
tusjohtaja Toni Eskola ehdot-
ti Teeriaholle yrittäjäkirjan 
kirjoittamista. Kirjaan kirjoit-
tamansa tekstin Jyrki Teeria-
ho kävi etukäteen läpi yhdes-
sä 8-vuotiaan tyttärenpojan 
Felixin kanssa. 

Lapsenlapset innostivat kirjoittamaan Onnin ja Sofi an tarinan

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

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

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

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

– Felixin mielestä tarina
oli kiva, juttelimme kirjan ai-
heista, kertoo Jyrki Teeriaho. 

– Felixin kommenteilla 
täydensin ja selvensin asioita, 
jatkaa Teeriaho.

 Lapsille ja heidän vanhem-
milleen sekä lähipiirilleen 
suunnattu Lasten Yrittäjäkir-
ja kertoo yrityksen perusta-
misesta tarinan muodossa ja 
lapsen näkökulmasta.

Kirjan tapahtumapaikkana 
on Mäntsälä. Kirjassa Onni ja 
Sofi a ottavat yhteyttä Mänt-
sälän Yrityskehityksen toimi-
tusjohtajaan Harri Kariin ky-
syäkseen neuvoja yrityksen 
perustamiseen.  Harri Kari on 
hahmona myös kirjan piirros-
kuvissa. Onni ja Sofi a osallis-
tuvat tarinassa Harrin yritys-
kurssille ja päättävät perus-
taa osakeyhtiön. 

Ote kirjasta:
Harri kuuntelee ja tuntuu 

innostuvan. Pian hän 
piirtelee fl äppitaululle 

monia Onnille ja Sofi alle 
tuntemattomia sanoja: 
budjetti, markkinointi, 

kohderyhmä, vakuutukset, 
toimitila, henkilökunta, 
koulutus, osaaminen… 

Kirjassa kerrotaan selkeäs-
ti mitä kaikkea yrityksen pe-
rustaminen ja yrittäminen 
tuo tullessaan. Kohderyhmä-
nä kirjalla ovat myös aikuiset, 
koska kirjan piirrosten fl äp-
pitaulut kertovat, mitä yrit-
tämisessä tulee ottaa huomi-
oon. Aikuiset voivat myös lu-
kea kirjaa lasten kanssa. 

– Kirja sopii hyvin päivä-
koti-ikäisille ja alakoululaisil-
le, toteaa Jyrki Teeriaho.

– Lahjoitamme kirjan 
mäntsäläläisille päiväkodeil-
le, 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 Sofi a. 

Kirja ohjaa lapsia omatoimi-
suuteen ja ideoimiseen yrit-
täjäkasvatushengen mukai-
sesti. Jos lapsella on lähipii-
rissä yrittäjiä, voi kirjan avul-
la keskustella, mitä yrittäjän 
tarvitsee osata ja tietää sekä 
ennen kaikkea mikä yrittä-
jyydessä on kiehtovaa ja pal-
kitsevaa. Lasten Yrittäjäkirjan 
kuvat toimivat myös aikuisel-
le hauskana pikaoppaana yri-

tyksen perustamisvaiheisiin.
Kirjan taittaja on Hen-

na Raitala, joka on taitta-
nut muun muassa Reunalla-
teoksen, joka oli TietoFinlan-
dia ehdokkaana 2017. Kirjan 
on kuvittanut Jelena Simisic.

– Kirjaprojektissa oli mu-
kavaa, kun aina töihin tulles-
sa sähköpostissa odotti ku-
vittajan tai taittajan kuvat, 
joita sain aina aamulla en-

simmäisenä kommentoida. 
Teksti sai ilmeen, iloitsee Jyr-
ki Teeriaho.

Kirjan kustantajana toi-
mii N-Y-T NYT Oy, joka ha-
luaa kustannustoiminnas-
saan edistää lapsen näkökul-
man huomioimista. Mäntsä-
län Yrityskehitys Oy on tuke-
nut kirjan tuotantoa ja se on 
osa Mäntsälän Yrityskehityk-
sen yrityskasvatustyötä.


