
Miten päästä alkuun sijoittamisessa? Uutuuskirja Sijoittajaksi 7
päivässä auttaa ottamaan tarvittavat askeleet ensimmäisen
sijoituksen tekemiseksi
Merja Mähkä ja Unna Lehtipuu ovat intohimoisia yksityissijoittajia sekä suosittuja puhujia ja kouluttajia sijoitustilaisuuksissa. He kohtaavat
usein samat kysymykset ja huolet: Miten juuri minä voisin aloittaa sijoittamisen? Mitä tarvitsen alkuun päästäkseni? Voinko menettää rahani
pörssiromahduksessa?

Sijoittamisen taidot kannattaa opetella viimeistään nyt, kuuluu Sijoittajaksi 7 päivässä -kirjan sanoma. Kirja esittelee seitsemän päivän
ohjelman, jonka suoritettuaan lukija on valmis tekemään ensimmäisen sijoituksensa joko suoraan osakkeisiin tai rahastoon. Hän osaa avata
arvo-osuustilin ja tuntee sijoittamisen tärkeimmät periaatteet. Kirjassa annetaan reilusti tilaa myös tunteille ja sijoittamisen psykologialle, sillä
hermojen hallinta on välttämätöntä fiksujen valintojen tekemisessä.

Miksi sijoittaminen kuuluu kaikille?

”Työelämän muuttuessa rahaan liittyvät taidot ovat tärkeämpiä kuin ne koskaan ovat olleet. Omaan eläkkeeseen ja työelämän aikaiseen
taloudelliseen liikkumavaraan kannattaa yrittää vaikuttaa”, sanovat Merja Mähkä ja Unna Lehtipuu.

”Tieto rahataitojen kasvavasta merkityksestä piiskasi meitä eteenpäin, kun mietimme, tarvitseeko maailma vielä yhtä sijoituskirjaa. Meidän
mielestämme tarvitsee: nimenomaan aloittelijalle suunnattua kirjaa, joka auttaa ottamaan ensimmäisen askeleen tai tarkistamaan, että on
hyvällä kurssilla omien ensimmäisten sijoitusten kanssa.”

”Lähestymme sijoittamista aloittelijan silmin, ei sijoittamisen teorian kautta. Siksi esimerkiksi tuotoista puhutaan jo sijoitusmatkan ensimmäisenä
päivänä. Nehän ne eniten kiinnostavat.”

Sijoittamisen perusteet helposti omaksuttavassa muodossa

Ensimmäisenä päivänä selviää, miksi jokaisen kannattaa sijoittaa. Toisena päivänä opetellaan avaamaan arvo-osuustili. Sen jälkeen
perehdytään hajauttamiseen eli siihen, miten varaudutaan riskeihin ja pidetään ne kurissa. Neljäntenä päivänä ohjelmassa ovat osakkeet ja
viidentenä sijoitusrahastot.

Viikon toiseksi viimeinen päivä omistetaan mielen valmistamiseen: entä jos kurssit romahtavat, entä jos pinnani ei riitä, entä jos teen virheitä?
Viimeinen seitsemäs päivä keskittyy varmistamaan onnistumisia. Sen aiheena ovat sijoitussuunnitelma, megatrendit ja vastuullisuus.

Seitsemän päivän ohjelman ohessa myös muut tavalliset sijoittajat jakavat omia kokemuksiaan sijoittamisesta. Kirjasta löytyy lisäksi useita eri
teemoihin liittyviä vinkkilistoja. Toisaalta: kaikki turha on karsittu pois, jotta lukija pääsisi äkkiä vauhtiin.

Kirjoittajat

Merja Mähkä on yksityissijoittaja ja sijoituskolumnisti. Hänen mielestään sijoittaminen kuuluu hyvään elämään, sillä sijoittamisen avulla
elämästä voi rakentaa oman näköisen. Merja sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin sekä lapselleen. Hän työskentelee viestintäyrittäjänä.
Sijoittajaksi seitsemässä päivässä on hänen toinen tietokirjansa. Esikoisteos Ihanasti hukassa ja miten sieltä pääsee pois kertoi 1,5 vuoden
maailmanympärimatkan toteuttamisesta.

Unna Lehtipuu on sijoitusbloggaaja, viisinkertainen tietokirjailija, suurperheen äiti ja viestintäyrittäjä. Unnan tavoite on saada musta vyö
elämän tärkeimpien pääomien sijoittamisessa, mitä hän pohti jo kirjassaan Timanttipesula – sijoita elämäsi fiksusti. Omia sijoituksia Unnalla on
osakkeissa, rahastoissa, metsässä ja kiinteistöissä. Unna on myös perustajaosakas Talouskoulu Pantterissa, jossa hän toimii sivutoimisesti
talousvalmentajana ja puhujana.
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