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PodTask vastaukset

Löydät podcastin kaikki jaksot Spotifysta ja 

https://uskallayrittaa.fi/podcast-jaksot/.

Osio 1: (kesto 00:01-26.54)

1) Miten Jari kuvailee itseään?

V: Ensisijaisesti yrittäjäksi. Jari myös varoittaa ripustautumasta tiettyihin kuvailuihin ja kiinnittymästä 
niihin. Isä, yrittäjä, palvelija; eri rooleja, joista Jari löytää itsensä. 

2) Miksi juuri nyt on Jarin mielestä hieno hetki ryhtyä yrittäjäksi?

V: Instituutiot ja ”edellisen maailman valtiaat” menettävät osin otteensa. Nyt on mahdollista tehdä uusia
valtauksia.

3) Tarvetta seuraa aina kysyntä. Vai seuraako?

V: Ei välttämättä. Erotuksena Jarin vinkki: ”Tee vain juttuja, joilla on markkinat.” Lisäksi tulee rakentaa 
tarina, jotta yritys tunnistetaan.

4) Miten Jari kuvailee huomiotaloutta.

V: Huomio on äärimmäinen rikkauden muoto – mikään ei ole niin kallista kuin huomio. Jarin mukaan 
kaikki muuttuu tavalla toisella irrelevantiksi, jos ei ole huomiota. Huomio pitää jotenkin ansaita ja sitä 
pitää käyttää viisaasti.
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Osio 2: (kesto 26.55-40.00)

5)  Mikä motivoi Jaria?

V: Eteenpäin pääsy, jonkinlainen kasvu. Jari kokee, että. hänen tehtävä maailmassa on tehdä maailmasta
parempi paikka.

6) Mistä on Jarin mukaan kyse yrittäjyydessä?

V: Yrittäjyydessä on kysymys riskiposition luomisesta, jonka jälkeen tulee tehdä kaikkensa, että riski ei 
toteudu. Yrittämisessä on siis kyse varautumisesta. Riskin ei kuitenkaan tule olla mittaluokaltaan 
sellainen, että ei ole varaa menettää panoksia. Luodaan arvoa muille, joka pitää sisällään riskinottoa.

7) Mitkä ovat Jarin vinkit tämän hetken nuorille? Entä jos yrittäjyys kiinnostaa?

V: Kielitaito - maailma on osterisi. Ja matematiikka - ymmärrä numerosi. On tärkeää osata hahmottaa 
asioiden todennäköisyyksiä ja suhteita. 

8) Mitkä ovat Jarin vinkit nuorelle, joka on hukassa?

V: Ei mitään väliä. Jari kertoo oman elämänsä olevan jatkuvaa hukassa oloa. Mene, tee, osallistu. Tapaa 
ihmisiä. Jari vinkkaa keräämään sosiaalista pääomaa. Kun tunnet riittävästi ihmisiä, sinulle vääjäämättä 
avautuu tilaisuuksia.

9) Mikä oli sinulle keskeisin oppi tästä jaksosta?

V: Oma vastaus
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