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Miljonääriksi 500 päivässä on Juha Virranniemen esikoisteos. Amma-
tillisilta taustoiltaan Virranniemi (s. 1979) on päällikkötoimittaja sekä 
mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija. Pitkään jatkunut teatteri- 
harrastus on ajanut hänet myös käsikirjoittamiseen ja stand up  
-viihteen tekijäksi. Maalaistalossa liukumiinojen keskellä kasvanut 
poika on varttunut markkinoinnin ja viestinnän osaajaksi ja tajunnan-
virran tuottajaksi.

Virranniemi haluaa kirjoittaa sisältöä, joka jättää jäljen, liikauttaa jota-
kin jossakin. Ranskan oma satusetä Jean de La Fontaine sen aikoinaan  
sanoi: à l’œuvre, on connaît l’artisan - työnsä jäljestä käsityöläinen  
tunnetaan.

LAURI SALOVAARA

Lauri Salovaaralla on yli 20 vuoden kokemus mediasta, markkinoin- 
nista ja brändäyksestä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yrittäjä- 
nä Salovaara (s. 1978) on ollut vuodesta 2005. Hän on perustanut tai 
ollut perustamassa viittä yritystä. Salovaara on myös kokenut koulut-
taja, juontaja ja tapahtumavelho. 

Miljonääriksi 500 päivässä -projektin tavoitteena on näyttää, että  
oikeilla valinnoilla ja ilman alkupääomaa voi Suomessakin vaurastua.
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Puhu unelmistasi ääneen ja aloita heti! Erikokoisten 
haaveiden tuominen julki on ensimmäinen askel kohti 
päämäärää. Tavoitteet eivät toteudu, jos liikkeelleläh-
dön siirtää aina huomiseen.

Lauri Salovaaralla on unelma: hän aikoo saada kokoon miljoona euroa 
ennen kuin täyttää 40 vuotta. Ja sen Lauri sanoo ääneen. Miljonääriksi  
500 päivässä -kirja seuraa ja analysoi Laurin miljonääriprojektia. Kirja 
avaa taustoja ja vie syvälle projektin syntyhetkiin, rahakkaisiin ratkai-
suihin, onnistumisiin ja epätoivon alhoihin. Kirjassa Lauri jakaa avoi- 
mesti sitä tietoa ja osaamista, mitä hän on projektiin mukaan vali- 
koituneille yrityksillekin antanut. Arvokkaita ovat myös mentoreiden, 
korkean tason bisnesosaajien ajatukset.

Kirja ravistelee niin startupien kuin pitkän linjan yrittäjienkin ajat-
telutapoja ja antaa kullanarvoisia tulokulmia liike-elämän vaihtuviin 
tilanteisiin. Kirja rohkaisee ajattelemaan laajasti ja ratkaisemaan ruuvi 
–mutteri-tason ongelmia: keskity tähän ja tee se näin.

Miten valtava medianäkyvyys saatiin aikaan, miten pelkällä omapäällä 
voi kartuttaa miljoonan euron pääoman, miten henkinen kantti kestää 
näin poikkeuksellisen projektin ajan? Kaikki kirjassa avoimesti esitetyt 
toimintatavat ja neuvot ovat otettavissa omaan käyttöön. Inspiroidu, 
oivalla ja varasta vapaasti. Tee oma miljoonasi.
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