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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

ViikkoRaha puskee kohti kesää ja kan-

nustaa lukijoitaan nauttimaan auringosta 

ja kauniista kesäpäivistä.  

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Elämä tasapainoon – yleisiä harhakäsi-
tyksiä ja ratkaisuja 

 
Vappumarssien lomassa kuului punalippujen alla tuttuja 

mantroja tasapainoisesta elämästä: ”Kahdeksan tuntia 
työssä, kahdeksan tuntia vapaalla, kahdeksan tuntia 

unta!” Paitsi että tämä aikanaan tehdastyöläisille tar-
koitettu oikeasti hyvä ohje ei enää sovi moderniin yh-
teiskuntaan, ainakaan valtaosalle sen ihmisistä, tällä 

tavalla ei myöskään saavuteta täyttymyksellistä elä-
mää. Monella on tästä omakohtaista kokemusta. 

 
Elämän tasapaino, siten kuin se usein elämäntaitolehti-
en ja -gurujen sympaattisissa huokauksissa esitetään, 

on ikävä kyllä harha. Jokainen, jolla on ollut vaikeuksia 
nousta aamulla sängystä ja motivoitua elämään jälleen 

samanlainen päivä kuin viimeiset kymmenenkin vuotta, 
tietää täsmälleen, mistä on kyse. Kysymys ei ole siitä, 
että tasapainoa ei olisi – elämä on jo tasapaksua – 

vaan siitä että tasapaino on käsitetty väärin, minkä 
seurauksena elämä ei elintasosta huolimatta tunnu 
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täyttävältä. Sisällä on aukko, jonka koh-

taaminen on pelottavaa. Mistä se johtuu? 
Tasapainosta puhuttaessa on erotettava, 

puhutaanko staattisesta tasapainosta 
vai dynaamisesta tasapainosta. Staat-
tinen tasapaino on kivan kuuloinen harha. 

On olemassa vain dynaaminen tasapaino. 
Katsotaan näitä kahta esimerkin avulla. 

Staattinen tasapaino 
Yleisesti ottaen valtaosa ihmisistä pyrkii 
hakemaan tasapainoa päivän sisällä. 

”Kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tun-
tia vapaata, kahdeksan tuntia unta.” 

Kaikki ihmiset eivät ehkä toista tätä tasa-
painohokemaa näillä sanoilla, mutta ylei-
sesti ottaen siihen kuitenkin pyritään. 

”No, olen töissä kahdeksan tuntia, työ-
matkoihin menee pari tuntia, syön tunnin, 

kaksi tuntia leikin lasten kanssa ja tunnin 
vietän puolisoni kanssa.” Kaikki on hyvin 
järjestelmällistä. Sitä elää samaa elämää 

uudelleen ja uudelleen päivästä toiseen 
toivoen, että viikon loma toisi elämään 

tasapainon. Loman jälkeen tekee mieli 
sanoa, että edessä on uusi viikko ja van-

hat ranteet. 
 
Pekka on tavallinen keskiluokkainen työn-

tekijä. Hän herää joka aamu 6:00, ja hä-
nen ensimmäinen huolehdittava asiansa 

on päästä nopeasti ylös sängystä, jotta 
hän ehtii käydä suihkussa, syödä ja pu-
keutua, jotta hän on ajoissa töissä. Pekka 

saa tarpeeksi palkkaa, että saa laskunsa 
maksettua ja pidettyä sieraimet veden 

pinnan yläpuolella. Hän ajaa toki kivalla 
autolla (joka on ostettu osamaksulla) ja 
asuu mukavassa asunnossa (jonka pankki 

käytännössä omistaa), mutta elämä tun-
tuu olevan samanlaista jauhamista kuu-

kaudesta ja vuodesta toiseen. Pekan 
mahdollisuus lomaan on rajoittunut pariin 
viikkoon, jotka hän on oikeutetusti an-

sainnut työllään. 
 

Pekan täytyy räätälöidä aika ja raha riit-
tämään. Kaikki on hyvin säänneltyä ja ra-
joitettua, koska hänellä on omat rajoit-

teensa. Ja ne eivät ole mitään kuviteltua 
rajoitteita – ne ovat totta! Pekasta tun-

tuu, että elämä on tyhjää. Hän ei jaksa 
kiinnostua toisista ihmisistä eikä omista 

mahdollisuuksistaan. Harrastukset ovat 

kuolleet sukupuuttoon, koska niihin ei ole 
ollut aikaa ja voimia. Tasapaino ei löydy, 

koska sitä haetaan liian lyhyellä jänteellä. 

Dynaaminen tasapaino 
Pekan tuttava Hilkka elää hieman eri ta-

valla. Hilkan filosofia on hakea dynaamis-
ta tasapainoa. Hän tekee asioita kausi-

luontoisesti. Hän keskittyy kerrallaan jo-
honkin projektiin ja saattaa sen valmiiksi. 
Projekti kuten vaikkapa kirjan kirjoittami-

nen voi kestää muutamia kuukausia ker-
rallaan. Työ kuten vaikkapa yhtiön raken-

taminen menestyväksi on vuosien tai 
vuosikymmenten massiivinen panostus, 
joka jaetaan kuukausien kausiluontoisiin 

projekteihin. Välillä Hilkka tekee töitä niin 
että 40 tunnin työviikko on vitsi, välillä 

hän ei työskentele lainkaan. Tasapaino ei 
Hilkalle ole niinkään staattinen tila, jossa 
jämähtämisen tila on melkein käsin kos-

keteltava, vaan eräänlainen kiikkulauta, 
jossa keinutaan ja annetaan kullekin 

ajankohtaiselle aiheelle massiivisesti huo-
miota ja energiaa. 

 
Dynaamista tasapainoa on helpompi ha-
kea yrittäjän kuin työntekijänä hyvin il-

meisistä syistä. Monet yrittäjät kuitenkin 
päätyvät elämään samankaltaista elämää 

kuin työntekijäkollegansakin. Staattinen 
tasapaino ei vaan tunnu luonnistuvan. 
Järkevä yrittäjä hakeekin luonnollista eli 

dynaamista tasapainoa. 
 

Fiksu yrittäjä on laittanut lomansa kalen-
teriinsa jo hyvissä ajoin. Hän on ostanut 
lentoliput ja maksanut kaiken etukäteen. 

Hän on unohtanut loman ja muistaa vain, 
että se on kalenterissa siellä ja tuolla. 

Hän sovittaa työnsä lomien ympärille. Jos 
hän ei tee sitä, vaan toimii päinvastoin, 
hän päätyy väsyneenä sovittamaan loman 

ja perhe-elämänsä keskelle pieniä saumo-
ja työssä. Usein ne ovat saumoja, jotka 

eivät koskaan avaudu. Lopputuloksena 
hän ei ole pitänyt lomaa pariin vuoteen ja 
on jatkuvasti loppuun palamisen partaal-

la. Siispä ainoa fiksu valinta on ollut dy-
naaminen tasapaino. Hän suunnittelee 

kaiken etukäteen ja tekee sekä työnsä 
että muutkin elämänsä osa-alueet kausi-



3   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 25.5.2012  

 

luontoisina projekteina. Loman täydelli-

nen työstä irrottautuminen ei ole laiskuut-
ta, vaan se oikeuttaa massiivisen panos-

tuksen töissä. Loma ei siis niinkään ole 
pakeneminen jostakin elämäntavasta 
(kuten lomamatkoja usein mainostetaan) 

vaan matka jonnekin, joka on sisäisesti 
täyttävää. 

 
Luonnossa kaikki on dynaamisessa tasa-
painossa. Paikallaan seisominen ei ole 

staattista, vaan tasapaino heiluu jatku-
vasti puolelta toiselle. Tasapainoinen kä-

velykin on hallittua horjahtelua, siis dy-
naamista tasapainoa, ei lähelläkään staat-
tista tilaa. Ihmisen elämä ja työkin on 

parhaimmillaan – ja usein erikseen pyytä-
mättäkin – vuodenaikoja muistuttavaa 

kausiluontoista vaihtelua. 
 

Dynaaminen tasapaino ei ole silti varattu 
pelkästään yrittäjille. Myös työntekijä voi 
hyvin hakea dynaamista tasapainoa. On 

toki ensin muutettava käsitystä siitä, mitä 
tasapaino oikeastaan tarkoittaa. Kun 

staattisen tasapainon harhasta luovutaan 

ja aletaan hakea dynaamista tasapainoa, 
elämäntyö alkaa pian muistuttaa sekä 

elämää että työtä. Töissä ollaan vain töis-
sä ja tehdään työtä koko se aika, kun 
töissä ollaan. Kotona ollaan kotona eikä 

tehdä töitä. Elämän yksinkertaistaminen 
alkaa luopumisesta. Kaikkea ei voi tehdä 

yhtä aikaa, mutta yllättävän monta asiaa 
voi tehdä, kun niihin keskittyy yksi kerral-
laan. 

 
Alla on muutama kysymys pohdittavaksi: 

 
Asteikolla 1-10, jossa 10 on täydellisen 
tasapainoinen ja 1 on erittäin epätasapai-

noinen, kuinka tasapainoiseksi koet elä-
mäsi? 

 
1. Mitä muutoksia voit tehdä, jotta 

saisit elämäsi dynaamiseen tasa-
painoon? 

2. Mikä on ensimmäinen askel, jonka 

voit ottaa heti? 
 

Tähän mennessä Euroopan talouskriisi ei 

ole koskettanut läheskään kaikkia. Korko-
kin on matalalla, ja velallista hymyilyttää. 

Silti – oletko koskaan miettinyt, mitä pi-
täisi tehdä, jos kriisi etenee ja alkaa to-
della vaikeat ajat? Katso alta 10 neuvoa, 

joiden avulla pärjäät. 
 

1. Vähennä velkaasi niin paljon kuin 
mahdollista. Markkinoilla tulee ole-
maan paljon loistavia diilejä tarjolla, 

mutta käteinen on kuningas. Pankeil-
la ei välttämättä ole mahdollisuus lai-

nata valtaosaan diilejä. 

2. Tarkista velkavipusi. Paljonko velkaa 
on suhteessa omaisuuteen? Pidä ve-

lan määrä konservatiivisella tasolla ja 

varaudu yllätyksiinkin. 

3. Vältä sijoittamasta pankki- ja rahoi-
tussektorin yhtiöihin. Ei siis pankke-

ja, ei vakuutusyhtiöitä, ei rahoittajia. 

4. Kerää käteistä ja pidä se eri valuu-

toissa. Pohdi hajautusta esimerkiksi 
Kanadan dollariin, Singaporen dolla-

riin ja Sveitsin frangiin. 

5. Vältä öljy- ja kaasusijoituksia. Suuret 
geopoliittiset ja taloudelliset muutok-

set saattavat aiheuttaa valtavia hin-
nanmuutoksia, joita me tavalliset si-
joittajat emme pysty etukäteen en-

nakoimaan. 

6. Jos sinulla on työpaikka, pidä se. Se 
on tärkeä tulonlähde aikoina, jolloin 

muutos luo sattumanvaraista jälkeä. 
Emme ole vielä nähneet tämän kriisin 
loppua eikä sen loppumisesta ole il-

massa mitään merkkejä. 

7. Tee itsestäsi korvaamaton työssäsi. 
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Hankkiudu tilanteeseen, jossa vain 

sinä voit tehdä jonkin yhtiölle todel-
la tärkeän asian. Näin olet parem-

massa suojassa yt-neuvotteluiden 

aikana. 

8. Hajauta säästöjäsi arvometalleihin 

kuten kultaan ja hopeaan. Tee koti-
läksysi metalleista. Älä osta sokeas-
ti. Jos ostat, hajauta ostamista ajal-

lisesti. 

9. Vältä sitä, että kaikki omaisuutesi 
on noteerattu euroissa, Englannin 

punnassa tai USA:n dollarissa. Näil-
lä valuutoilla on vakavia rakenteelli-
sia ongelmia, jotka saattavat aihe-

uttaa pahaa jälkeä. 

10. Jos olet yrittäjä, opettele myymään 

palvelujasi suoraan. Moni yrittäjä 
karsastaa myyntityötä. Kaikki ter-

veellinen tulovirta yhtiöösi tulee 
kuitenkin asiakkailta, ja usein no-
pein tapa nostaa tuloja on myydä 

enemmän, paremmin ja useammal-
le. 

 
Tuottoakin tärkeämpää on se, ettei häviä 
paljoa rahaa. Niin sanotusti normaaleina 

aikoina pelisäännöt ovat erilaiset, mutta 
tänä päivänä rakenteelliset kriisit uhkaa-

vat niitäkin, jotka toimivat turvallisilla 
alueilla. Sekin loppuu aikanaan, mutta 
kriisin loppu ei ole lähivuosien tapahtu-

malistalla. 
 

Osakemarkkina on laskenut vuoden huipuista merkittävällä tavalla kaikkialla maail-
massa. Osa voi nähdä tämän oston paikkana, mutta toistaiseksi laskun luonne näyt-

täisi siltä, että reaalitalouden ongelmat tulevat antamaan vielä lisäpontta tälle korja-
usliikkeelle. Suurista markkinoista vahvimpia ovat olleet USA:n indeksit. Aktiivisesti 

seuraamamme S&P 500 -indeksi on laskenut noin 10 % vuoden huipuista. Tätäkin 
merkittävämpää on 1370 pistetason alapuolelle painuminen. Tämä taso on ollut tär-
keä huipun rajataso jo 90-luvun lopusta lähtien. Näiltä tasoilta alastulo on tarkoitta-

nut merkittävää korjausliikettä ja kurimusta sijoittajille. 
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S&P 500 -indeksi näyttäisi muodostavan vaarallisen oloista bear flag -muodostelmaa, 

josta alaspäin murtautuminen antaisi reilusti lisää tilaa jatkopudotukselle. Ei kuiten-
kaan ole itsestään selvää, että tästä mennään alaspäin. Nykyisten tasojen välittö-

mässä läheisyydessä alapuolella on vahva tukitaso, joka toimi lokakuussa vastus-
tasona estäen ylöspäinmeno. Nyt se pyrkii jarruttamaan laskua, ja on olemassa mah-
dollisuus, että pienetkin hyvät uutiset saavat kovasti laskeneen markkinan ponnista-

maan tällaiselta tukitasolta. Olisin kuitenkin hyvin varovainen jokaisen markkinoille 
laitettavan tai siellä pidettävän euron kanssa, sillä Euroopan ongelmat ovat todellisia 

ja suuria. Ei ole perusteltua ajatella, että osakemarkkina olisi pitkään huomioimatta 
hidastuvaa taloutta sekä kasvavia velkaongelmia. 
 

Tarkasteltaessa Nasdaq Composite -indeksin kuukausikuvaajaa näemme hyvin harvi-

naisen kuukausikuvaajan negatiivisen divergenssin (A, B ja C) olevan muodostumas-
sa hinnan sekä MACD-histogrammin välille. Tämä vihjaa siitä, että paratiisissa on on-
gelmia tiedossa. Compqx-indexsi on aina tuon tuostakin nousun jälkeen painunut 

kuukausikuvaajan arvoalueelle ja hieman sen alapuolelle (keltainen ja punainen vii-
va, kohdat merkitty nuolilla). Olisi varsin luonnollista odottaa tämänkin liikkeen to-

teuttavan tätä kaavaa. Suurena poikkeuksena nähdään vuoden 2007 - 2009 lasku-
markkina, joka jaksoi painua huomattavasti syvemmälle. Ilkeämielinen voisi ajatella 
tämän liikkeen jaksavan aina noin 2000 pisteen tietämille, jolloin lasku ja pohjan-

muodostus olisivat suhteessa vuoden 2003 ja 2009 pohjiin. Tämä ei kuitenkaan ole 
tällä hetkellä ensimmäinen uskomuksemme markkinan tulevasta kehityksestä. 

 
Euroopassa kannattaa katsoa kotipörssimme lisäksi markkinaan pelkoa lisäävien mai-
den pörssejä. Espanja ja Italia ovat kasvavien velkaongelmien polttopisteessä euros-

ta todennäköisesti irtautuvan Kreikan lisäksi. Espanjan IBEX-indeksi on painunut 
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melko rumasti vuoden 2009 pohjien alapuolelle. Tämä on kovin karua kertomaa siitä, 

kuinka markkinat arvottavat nykyisen tilanteen ja tulevaisuudennäkymät. 

Italian MIB-indeksi on painunut viime kesän pohjien alapuolelle ja hätyyttelee Espan-

jan tapaan 2009 romahduksen pohjia. Tästä kuvasta on vaikeaa löytää kovasti posi-
tiivista ensi katsomalta. On kuitenkin muistettava, että pohjat löytyvät juuri silloin, 
kun maailma näyttää siltä, että huominen on peruttu. Toistaiseksi USA:n markkina ei 

ole painunut tätä tukeville tasoille, mutta Euroopassa alakulo ja epäusko tulevaan on 
käsin kosketeltavaa. Aktiivisen sijoittajan on nyt hyvä olla tarkkana markkinoilla ja 

etsiä pohjan muodostuksen merkistöä. Syvälle painuneet indeksit rallattelevat pai-
neen helpotuttua yleensä hyvin railakkaasti. En yllättyisi 15 – 20 % nopeasta nou-
susta siinä vaiheessa, kun Kreikan ero eurosta vahvistuu. Tämä ei kuitenkaan välttä-
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mättä tarkoita uuden nousukauden alkua. Tässä vaiheessa lienee täysin turhaa edes 

palata ajatukseen, että nykyinen markkinaympäristö palkitsee aktiivista sijoittajaa ja 
tuuppii nenuun ”osta ja pidä” -ajatuksella markkinoilla olevaa. Mikäli osakemarkki-

noilta mielii saada muutakin kuin viihdearvoa, on oltava jokseenkin aktiivinen ja hy-
vin harkitsevainen sijoittaja. Suuret vaihtelut koituvat helposti hyvin kalliiksi. 
 

Saksan DAX-indeksi on pärjännyt selkeästi eteläisiä ongelmapesäkkeitä vahvemmin 
vaikka kalpeneekin USA:n indekseille. DAX on laskenut lähelle 6200 pisteen tasoa, 

joka toimii nyt tärkeänä tukitasona ja on toiminut aikaisemmin keskeisenä vastus-
tasona tälle indeksille. Mikäli tämän tason alle mennään voimalla, on seuraavana lu-
pa odottaa viime vuoden puolella kovasti huomioimamme 5600 tasolla olevan aukon 

(GAP) testaamista. Pienetkin hyvät uutiset voivat lingota DAX-indeksin mukavaan 
nousuun aina kohti vuoden huippuja. Niiden saavuttaminen on kuitenkin hyvin epäto-

dennäköistä, ja kovaa nousua kannattaneekin käyttää positioiden myymiseen sekä 
uusien lyhyiden positioiden avaamiseen aggressiivisen ostamisen sijaan. Yläpuolella 
keskeisinä vastustasoina lähes kosketusetäisyydellä on 6600 pisteen taso. DAX-

indeksin käytöksestä kannattaa huomata kuinka laskeva trendin on kehittynyt. Al-
kuun laskukulma oli loivempi ja toukokuun koittaessa lasku on kiihtynyt. Tämä ker-

too myyjien intensiteetin kasvusta ja pelon lisääntymisestä. Pelon ollessa kovimmil-
laan voimakas pomppu on lähimmillään. 

 
Helsingin pörssin luonnetta kuvaava OMXHPI (kuva seuraavalla sivulla) on valunut 
elokuun 2011 pohjille. Tämä ei ole itse asiassa mikään yllätys kun huomioidaan Hel-

singin pörssin periferialuonne, josta raha pakenee ennen suurempia vaihtokeskuksia.  
Nyt on syytä seurata tarkasti, mitä näillä tasoilla tapahtuu. Yksi vaihtoehto on rivak-

ka nousu kohti yläpuolella olevaa vastustasoa ja rojahdus uusiin pohjiin. Mikäli heik-
koutta nousun jälkeen alkaa ilmetä, on syytä reagoida nopeasti. Mikäli kuitenkin las-
kemme alla olevan pohjan alapuolelle ja nopeasti palaudumme sen yläpuolelle takai-

sin, on melko selvää, että ylemmät tasot tulevat kutsumaan meitä. Pörssi joka ei 
suostu laskemaan, nousee—ja sama pätee valitettavasti myös toisinpäin. 
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Tällä hetkellä on keskeistä muistaa, että suuret trendit eivät helpolla muutu. Nyt las-
keva trendi on vahvoilla, ja suurehkotkin nousut kuuluvat vakavasti otettavaan las-

kevaan trendiin. Laskumarkkinan aikaan nousut ovat tyypillisesti huomattavasti voi-
makkaampia kuin pitkäkestoisen nousumarkkinan aikaan. 
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TLT antaa meille hyvän kuvan USA:n pitkien valtionlainojen hinnasta ja kysynnästä. 

Nousu maaliskuun 110 tukitasolta on tuonut TLT:n takaisin 2011 huipuille ja vahvalle 
vastustasolle. Nyt on erityisen mielenkiintoista nähdä, onko seuraavana vuorossa 

120 tasolla olevan aukon täyttäminen, mikä antaisi tilaa osakemarkkinoiden nousul-
le. Vai ollaanko tässä tekemässä läpimurtoa vastustason yläpuolelle, mikä tarkoittaisi 
sitä, että raha ei etsi tuottoa vaan epätoivoisesti hetkellistä paikkaa, jossa pääoma 

säilyisi edes melko hyvin? Nousu näiltä tasoilta ylöspäin kuitenkin tekee sijoituksen 
TLT ETF:ään kuten itse valtion velkakirjoihinkin hyvin riskipitoiseksi, sillä lähes nolla-

korkoa tuottavat velkakirjat ovat herkkiä rajuille laskuille. Nykyinen taso kuvastaa jo 
itsessään pelon ilmapiiriä, ja pienikin helpotus saa rahan karkaamaan näistä velkakir-
joista. Jos jotain pitäisi arvailla, niin veikkasin alla olevan aukon täyttämistä ennen 

kuin yläpuolella olevaa vastustasoa mahdollisesti kokeillaan. 
 

Kulta on korjannut merkittävällä tavalla elokuun huipuista tehden tällä hetkellä tutta-

vuutta nousevan trendiviivan kanssa. Emme olisi lainkaan yllättyneitä, vaikka kulta 
korjaisi vielä lähemmäksi alempaa trendiviivaansa ennen uuden nousun alkua, aivan 
kuten kävi keltaisella merkityssä kohdassa vuonna 2008 – 2009. Mikäli kultaa mielii 

osaksi sijoituksiaan hankkia, voi heikkouden jatkumista käyttää hyväkseen ja pikku-
hiljaa tehdä ostoksia. 2008 - 2009 pohjien kautta piirretyn trendiviivan alittamisen 

kuitenkin pitäisi kilauttaa hälytyskelloja. 
 
Kaiken kaikkiaan on erityisen todennäköistä, että osakemarkkinoille on tänä vuonna 

luotu merkittävä pidemmän aikavälin huippu, jonka ylittäminen suurimuotoisesti on 
hyvin epätodennäköistä keskipitkällä aikavälillä ilman mittavaa uuden rahan paina-

mista. Huippujen muodostus on pitkäkestoista ja voi pitää sisällään vuoden 2007 hui-
pun kaltaisen kovan rallin tämänkaltaisen laskun jälkeen ennen kuin suuri liike alas-
päin alkaa. Vuonna 2007 saatiin nähdä voimakas ralli vielä syntyneiden huippujen 

yläpuolelle (nro 1) sen jälkeen, kun indeksi oli painunut 40 viikon liukuvan keskiar-
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von tuntumaan (nro 2). Historia ei tietenkään kerro, mitä tuleman pitää, mutta ei tu-

le heti kättelyssä innostua liikaa, vaikka indeksit lähtisivätkin kesän lämpimien päivi-
en innoittamina hetkelliseen hurjaan nousuun. Suuri kokonaiskuva kuitenkin puoltaa 
suuren huipun muodostuksen syntymistä. Keskeistä on pyrkiä säilyttämään olemassa 

olevaa varallisuutta sillä markkinoita ei voi pakottaa nousuun. Taitava sijoittaja voi 
hyödyntää laskuja myymällä lyhyeksi osakkeita, mutta juuri näiltä tasoilta tämänkin 

strategian riskit ovat merkittävät. 
 

Yhteenvetona voidaan todeta markkinoiden olevan edelleen haastavassa tilassa, ja 

pohjan muodostukseksi haluamme nähdä nousuyrityksen ja pohjien onnistuneen uu-

delleentestauksen, josta voidaan ponnistaa. Tällaisen pohjan muodostus vaatii usein 

viikkoja tai kuukausia. Paluu suureen ja kestävään nousumarkkinaan on todennäköi-

sesti melko pitkällä tulevaisuudessa, ja sijoittajina meidän on totuttava ajatukseen 

nopeista suurista nousuista ja laskuista, jotka vaativat omaa aktiivisuutta.  
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