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ViikkoRaha on viikoittain ilmestyvä tietopaketti, 

joka sisältää heti rahaksi muutettavia ideoita.  Kä-

sittelemme yksinkertaisella tavalla erilaisia sijoitta-

misen ja säästämisen osa-alueita sekä ajankohtai-

sia teemoja. Yhteisenä tavoitteena on musta vyö 

rahanteossa. ViikkoRaha on hyödyllinen jokaisel-

le, varallisuustasosta tai aikaisemmasta sijoitusko-

kemuksesta riippumatta.  

 

 Tervetuloa lukemaan ViikkoRahaa  

         Terhi, Jaakko & Matias 

Saadaksemme jotain mitä meillä ei 

vielä koskaan ole ollut, on meidän 

tultava ihmiseksi, jollainen emme 

koskaan ole ennen olleet. Mietittä-

essä tavoitetta, on hyödyllistä pohtia, millainen ihminen tällaisia 

tavoitteita saavuttaa? Millainen minusta on tultava, jotta saavu-

tan sen mitä haluan?  

Tästä pohdinnasta on kahdenlaista hyötyä. Ensinnäkin saamme 

selville, millaisia ajatusmalleja ja uskomuksia meidän tulee kehit-

tää itsellemme ja toiseksi tässä kohtaa voimme miettiä, haluam-

meko todella tulla tällaiseksi ihmiseksi. Onko tavoittelemamme 

asia sen arvoinen? Haluammeko olla sellaisia ihmisiä, eli erilai-

sia kuin nyt. Päätettyämme jatkaa matkaa kohti tavoitettamme, 
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meidän on päättäväisesti ryhdyttävä olemaan 

sellainen ihminen, jolle tavoitteemme saavutta-

minen on mahdollista. Meidän on ajateltava ku-

ten sellainen ihminen, meidän on tehtävä sellai-

sia tekoja, joita tavoitteemme saavuttava ihmi-

nen tekee. Meidän on  suostuttava tekemään 

asioita, joita emme ole ennen mistään hinnasta 

suostuneet tekemään. Se on rankkaa epämuka-

vuusalueelle menoa. Uudet tavat vievät meitä 

kohti meidän uusia päämääriämme. 

 

 

Usein haluaisimme jotain, mutta emme ole val-

miita tekemään, mitä se vaatisi. Tämä johtuu 

haluttomuudestamme muuttua ihmisenä. 

Useimmiten tavoitteet jäävät saavuttamatta kos-

ka pidämme kiinni hampaat irvessä identiteetis-

tämme, joka on ihmisen psykologisesti vahvim-

pia paikallaan pitäviä voimia. Me teemme kaik-

kemme pitääksemme kiinni kuvasta, joka meillä 

on itsestämme. Uusien asioiden oppiminen ja 

tekeminen tarkoittavat identiteetin muutosta, eli 

se on lähtökohtaisesti käsittämättömän vaikeaa. 

Suurten tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa, 

että meidän on päästettävä irti nykyisestä identi-

teetistämme ja tultava toiseksi ihmiseksi. On 

ymmärrettävää, että ympäristö sekä oma psyy-

keemme taistelee tätä vastaan. 

 

Aikaansaamista käsittelevä kansainvälinen kir-

jallisuus on pukenut olemisen, tekemisen ja 

saavuttamisen yhteyden kolmen sanan helpoksi 

muistisäännöksi BE-DO-HAVE, jota voimme 

käyttää hyödyksemme matkalla kohti tavoittei-

tamme. 

 

Aloitetaan pohtimalla minkä saavuttaminen olisi 

todella hienoa, vaikka se tuntuisi juuri nykyisistä 

lähtökohdista lähes mahdottomalta. Millainen 

ihminen todennäköisimmin saavuttaisi tavoit-

teen. Tee itsellesi yksinkertainen kehityssuunni-

telma tulla tällaiseksi ihmiseksi. Tee tekoja, joita 

tällainen ihminen tekisi. Pidä kuva tavoitteestasi 

näkyvillä ja mieti miltä sen saavuttaminen tun-

tuu. Älä uhraa hetkeäkään lannistaville ajatuksil-

le.  

Loppujenlopuksi kyse on siitä, olemmeko valmii-

ta tulemaan ihmisiksi, jotka saavuttavat asioita, 

joita haluamme ja olemmeko valmiita tekemään 

sen mukaisia tekoja. Tämä pitää paikkansa ai-

van kaikilla elämän osa-alueilla, myös raha-

asioissa.  
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Vallitseva talousjärjestelmä on rakenteeltaan 

sellainen, että palkkatyöllä rikastuminen on 

hyvin vaikeaa tai lähes mahdotonta. Ja vaikka 

sattuisikin rikastumaan, on keksittävä miten 

rahat saadaan säilymään ja kasvamaan kor-

koa. Jos koko oman talouden suunnitelma pe-

rustuu palkkatuloon, tilanne on hieman kuin 

seisoisi vapun aikaan yhdellä jalalla Kolera-

altaan reunalla. Ei sinne ehkä itse hyppää, mut-

ta joku kyllä tönäisee ohi kulkiessaan. Kylmä 

kylpy on vain ajan kysymys. Tarvitaan tukijalka, 

jottei käy hassusti. 

 

 

 

 

 

Ainoa tapa nostaa omaa taloudellista asemaa 

merkittäväksi, on ottaa riskiä, joko rahallista tai 

emotionaalista. Sijoitat, ryhdyt yrittäjäksi tai 

suostut vaikeisiin ja epämiellyttäviin hommiin. 

Resepti on hyvin yksinkertainen. Suostut epä-

varmuuteen ilman varmaa tietoa siitä miten täs-

sä käy. Varmuus elämään tulee kyvystä elää 

epävarmuuden valtakunnassa. 

 

Riskin ottamisen lisäksi panosten 

täytyy olla niin suuria, että lopputu-

los on merkittävä. Mikäli onnistu-

taan, saatavan palkkion täytyy olla 

kooltaan niin suuri, että se on oike-

asti merkittävä, elämää muuttava. 

Tämän takia pankkien mainosta-

mat parin kympin kuu-

kausisäästöt rahastoon 

ovat itsepetosta pahim-

masta päästä. Ne ovat hyvä tapa opetella sääs-

tämistä. Taloudellista asemaa merkittävästi 

muuttavia teot ovat vasta, kun säästösummat 

ovat suuria tai sijoituksille saatu tuotto on mer-

kittävällä tavalla keskimääräisiä historiallisia 

tuottoja suurempi.  

Jokaisen sijoittamalla irtiottoa suunnittelevan 

tulisi tehdä niin suuria sijoituksia, että tuntuu 

hieman epämukavalta. Mikäli summa on muka-

vuusalueella, ei sillä todennäköisesti saavuteta 

todellista loikkaa uudelle varallisuustasolle.    

Riittävän suuret panokset 

Uudelle tasolle 

pääsy vaatii 

riskinottoa. 

Tarvitaan niin suuria 
panostuksia, että lop-

putulos onnistues-
saan saa aikaiseksi 
suuren muutoksen. 
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Pääkaupunki-
seudun näytöil-
lä käy kuhina ja 
vuokrapyynnöt 
ovat korkealla. 
Vuokrapyynnöt 
saattavat nous-
ta vielä seuraa-
vien viikkojen 
aikana. Eläm-

me siis vuokranantajan kulta-aikaa. 
 
Vuokratessasi asuntoa muista erityi-
sesti nämä: 
 

1. Tarkista hakijan luottotiedot - 

Muistan erityisesti nuoren pojan, joka 

kertoi luottotietojensa olevan putipuh-

taat. Hänellä oli näytöllä mukana kak-

si pientä lasta. Äitinä ajattelin lasten 

parasta. Luottomerkinnät, jotka eivät 

mahtuneet kolmelle sivulle, saivat mi-

nut miettimään olikohan lapsetkaan 

omia. 

2. Henkilötakaajan hankkiminen 

lisää turvaasi – Vuokranantajan elä-

mään mahtuu kaikenlaista. Olen ko-

kenut kerran asunnon täystuhon ja 

sitä myötä käräjillä käynnin. Henkilö-

takaajan olemassa olo osoittautui rat-

kaisevaksi tekijäksi – vuokralaisen 

poikaystävän tekemä täystuho saatiin 

kutakuinkin katettua henkilötakaajan 

varoilla. 

3. Muista pyytää todiste voi-
massa olevasta ja maksetusta koti-
vakuutuksesta – Ei riitä, että vuokra-
sopimuksessa on sovittu kotivakuu-
tuksesta, vaan tämän voimassaoloa 
tulee seurata koko vuokrasuhteen 
ajan. Asunnossa tapahtuva tai asun-
toon vaikuttava vahinko saattaa kas-
vaa rahassa mitattuna todella suurek-
si. Siksi onkin erityisen tärkeää, että 
vuokralaisellasi on voimassa oleva ja 
maksettu kotivakuutus ja sinulla on 
todiste siitä. Voit nukkua yösi rauhas-
sa, kun tiedät, että omaisuutesi on 
suojattu. 
 
Vuokrasuhteen kysymyksiin löydät 
kätevästi tietoa Vuokrataan Asunto 
sivustolta. 
 
Menestyksekästä viikkoa! 
Terhi 

Vuokra-
markkina 
on juuri nyt 
kuumimmil-
laan.  

Viikon osakestrategia 
Tämän viikon osakestrategialla saalistamme suosikkiosak-

keemme alennusmyynnistä. Tästä seuraa pienempi riski ja 

mahdollisesti suurempi tuotto.  

 

Osakkeilla on tapana aaltoilla pääasiallisen suuntansa eli 

trendinsä ympärillä. Välillä osakkeet laskevat viikkoja tai 

jopa kuukausia, vaikka suuri kuva osoittaa ylöspäin. Osak-

keiden kerääminen näistä alennusmyynneistä on yksi suo-

sikkistrategioitani. Seuraavaksi käyn läpi ehkä vaikealta 

kuulostavan, mutta hyvin yksinkertaisen työkalun. Ei tarvit-

se osata matematiikkaa, eikä juuri muutakaan osatakseen 

käyttää tätä.  

Saat suurennettua kuvaajan klikkaamalla sitä hiirellä. 

Suunnittelen sijoituksia useimmiten viikkokuvaajan avus-

tuksella. Kuvaajaan olen hinnan lisäksi valinnut näkyville 

Stochastics ( 8 %K3 ,%D5 ) indikaattorin, joka on kuvaajan 

alalaidassa aaltoileva viivapari. Älä pelästy tätä nimihirviö-

tä. Riittää, kun sen tunnistaa työkalupakista. Suluissa ole-

villa lukuarvoilla kerromme työkalulle mitä toivomme sen 

tekevän. Näitä voi muuttaa helposti valikosta. Voit käyttää 

esimerkissäni käyttämiä lukuja. Tämä indikaattori on val-

http://www.vuokrataanasunto.fi
http://www.rahamagneetti.fi/viikkoraha-kuvaajat.html
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miina ja suoraan valittavissa valtaosassa   

charttiohjelmia, joilla voi tarkastella osakkeiden 

kuvaajia.  

 

Muutamia itse hyväksi havaitsemiani ohjelmia 

löydät seuraavilta sivuilta: 

Www.freestockcharts.com ja 

www.stockcharts.com.    

 

Tämänviikkoisen  työkalun käyttö on todella yk-

sinkertaista. Valitaan meitä kiinnostava nouse-

vassa trendissä oleva osake tai rahasto ja kat-

sotaan mitä tämä meidän mittari kertoo. Nouse-

van trendin tunnistaa siitä, että kuvaaja kulkee 

vasemmasta alareunasta kohti oikeaa yläreu-

naa, eikä päinvastoin.  

 

Hyvässä nousutrendissä oleva osake alkaa olla 

poimintakypsässä kunnossa kun indikaattori on 

laskenut tason 20 alapuolelle viikkokuvaajassa.  

Esimerkin kuvassa tämä taso on merkitty punai-

sella viivalla. 

 

Kuvassa on kullan hintaliikettä seuraava ETF- 

rahasto. Olen merkinnyt ne kohdat, joissa indi-

kaattori on näyttänyt vihreää valoa kullan lisää-

miselle salkussa, eli mittarimme on painunut 

punaisen viivan alapuolelle. 

 

On olemassa myös ” monsteri ”  osakkeita,  

jotka kerta kaikkiaan kieltäytyvät painumasta 

sellaisille tasoille, joissa tätä strategiaa voi käyt-

tää. Niitä varten on oltava erilainen uistin kalas-

tuspakissa. Monsteriosakkeille sopivia strategi-

oita löydät tulevien viikkojen ViikkoRahoista. 

Tämän viikon strategia ei sovellu osakkeille, 

jotka ovat pitkäkestoisessa laskevassa trendis-

sä. Parhaiten tämä toimii nouseville tai sivuttais-

liikkeessä oleville osakkeille.  

Tästä linkistä pääset RahaMagneetin sivustolle, 

jossa on opastus tämän viikon strategiaan      

video- ja kuvamuodossa. 

 

Onko jokin aihe, joka erityisesti kiinnostaa, ja haluaisit 
meidän käsittelevän sitä? Laita sähköpostia osoitteeseen 

matias@viikkoraha.info 

http://www.rahamagneetti.fi/viikkoraha-kuvaajat.html
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Vastuunrajaus 
ViikkoRaha on opetuksellinen viikkokirje. ViikkoRahassa esitetyt osakkeet, omaisuuslajit 
tai strategiat eivät ole sijoitussuosituksia vaan ne esitetään opetuksellisessa tarkoitukses-
sa. ViikkoRaha -viikkokirjeen lukija vastaa itse tekemistään päätöksistä, vaikka ne perus-
tuisivat niihin tietoihin tai lähteisiin, joita ViikkoRaha -viikkokirjeessä mainitaan. 
 
Charts produced by FreeStockCharts, TC2000 and StockFinder® which are registered 
trademarks of Worden Brothers, Inc., Five Oaks Office Park, 4905 Pine Cone Drive, Dur-
ham, NC 27707. Ph. (800) 776-4940 or (919) 408-0542. www.Worden.com”. 
 
Lukijakommentit ja kysymykset   matias@viikkoraha.info 
ViikkoRahan tilaukseen liittyvät asiat  asiakaspalvelu@viikkoraha.info 
Sähköpostiosoitteen muutos   asiakaspavelu@viikkoraha.info 
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