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Lukijalle
Vieraillessani poikani perheessä neljä pojanpoikaani, jotka tuntevat
monikymmenvuotisen menestysteokseni Miten sijoitan pörssiosakkeisiin (17., kokonaan uudistettu painos vuonna 2020), ehdottivat, että
tekisimme yhdessä nuorille suunnatun sijoituskirjan.
Kun sana pörssi esiintyi jatkuvasti uutisvirrassa, pojat olivat alkaneet kysellä, mikä ihme se pörssi on. Saatuaan perustietoa osakesijoittamisesta he oivalsivat, että jokainen voi varallisuuttaan kasvattamalla kehittää mahdollisuuksiaan toteuttaa unelmiaan ihan omin
voimin. Aivan kuten isoisänsä, vanhin pojanpoikani Hugo hankki
ensimmäisillä kesätyöansioillaan pörssissä noteerattujen yhtiöiden
osakkeita.
Kirjan sisältö on yhdensuuntainen menestysteokseni kanssa.
Olennaista on löytää kannattavia kasvuyhtiöitä, ostaa niiden osak-
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keita ja antaa ajan kulua – vuosia. Omaisuustulot tuovat merkittävää
toimeentuloturvaa, luovat taloudellista riippumattomuutta ja mahdollistavat halutun elämänlaadun.
Haluan tällä kirjalla auttaa lukijoita parantamaan taloustaitojaan ja
ymmärtämään, miten jokainen voi, verraten pienilläkin tuloilla, kartuttaa pääomaansa, kunhan toimii viisaasti ja etenee pienin askelin.
Tämän kirjan tekemisessä olen saanut arvokasta asiantuntija-apua
useilta henkilöiltä, joille lausun kiitokset. Haluan kiittää Jukka
Ant-Wuorista, Tom Lindströmiä ja Erkko Uusitaloa, jotka ovat käsikirjoitusvaiheessa antaneet monta hyödyllistä tietoa ja neuvoa kirjan parantamiseksi. Kirjan taulukko- ja kuva-aineiston kokoamisessa
apuna ovat olleet Maarit Bystedt (Nasdaq Helsinki Oy),Vesa Engdahl
(Front Varainhoito Oy) ja Suvi Tuppurainen (Nordnet Bank Ab). Kirjan piirrokset on laatinut Lassi Kaikkonen. Kiitän kustantajaani Alma
Talent Oy ja ennen kaikkea kustannustoimittaja Hanna Virusmäkeä.
Hän on ammattitaidolla loihtinut käsikirjoituksen valmiiksi kirjaksi.
Kauniaisissa tammikuussa 2021
Seppo Saario
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