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Oma Onni – Taloustietoa nuorilta nuorille
Tieto kulkee parhaiten vertaisten välillä. Oma Onni -ohjelmassa vain muutamaa vuotta ysiluokkalaisia
oppilaitaan vanhemmat merkonomi- ja datanomiopiskelijat jalkautuvat peruskouluihin jakamaan
taloustietoa ja taidot käyttää elävää verkko-oppimisympäristöä, jonka he ovat itse toteuttaneet.
Oma Onni – talenttia talouteesi on yhdeksäsluokkalaisille suunnattu yhteistyöohjelma nuorten oman
taloudenhallinnan parantamiseksi.
”Asiantuntija voisi kertoa, että tämä se totuus on. Mutta meillä nuoret kertovat nuorille”, kertoo hankkeen
toinen vetäjä Ari Autio.
Hauskinta hankkeessa onkin se, että sitä tekevät nuoret, 18–19-vuotiaat Koulutuskeskus Sedun merkonomija datanomiopiskelijat. Koska Oma Onni -ohjelma on pyörinyt jo kolme vuotta, on ehtinyt käydä niinkin,
että projektiin on hakeutunut opiskelemaan nuori, joka on itse ollut mukana opetuksessa, ”koska se oli niin
kivaa”.
Hanketta toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla yhteistyössä Kuortaneen ja Töysän Säästöpankkisäätiöiden
kanssa. Kun toimintaa suunnitellaan laajennettavaksi Tampereen ja miksei Espoonkin alueelle, ovat
uudetkin yhteistyökumppanit tervetulleita.
Verkko-oppimisympäristö on nykyaikaa, ja niinpä Oma Onnikin löytyy netistä. Siellä nuoret muutenkin
viihtyvät, ja siksi oppiminenkin on hyvä viedä sinne.
”Me emme vain tehneet verkkosivuja ja jättäneet niitä sinne”, Autio sanoo.
Nuorten mukaan saaminen vaatii jatkuvaa kehitystä ja koukuttamista. Hankkeen vetäjät puhuvat
jalkauttamisesta. Olennainen osa hanketta ovatkin kouluvierailut. Yhteistyökouluihin otetaan yhteyttä ja
sovitaan sopiva aika hankkeen käynnistämiselle. Vielä kukaan ei ole kieltäytynyt.
Yhdeksäsluokkalaiset suorittavat syyskuussa alkutestin, jotta tiedetään, miltä tasolta heidän
talousosaamisensa lähtee. Marras-joulukuussa Sedun merkonomi- ja datanomiopiskelijat jalkautuvat
peruskouluihin ja esittelevät Oma Onni -verkko-oppimisympäristön. Sen jälkeen loppu on kiinni opettajan ja
oppilaiden aktiivisuudesta. Lukuvuoden lopussa on palkintojenjakojuhla, jossa parhaiten lopputestissä
menestynyt luokka ja oppilas palkitaan.
Oma Onni -tunnit sijoittuvat koulussa yhteiskuntaopin tunneille, ja ne onkin otettu innostuneesti vastaan.
Hanke tarjoaa opettajalle täyden koulutuksen materiaaleihin ja verkko-oppimisympäristöön. Haasteena on
saada nuoret innostettua käyttämään Oma onni -verkko-oppimisympäristöä myös kotona, sillä yksi tai
kaksi tuntivierailua tietokoneluokassa ei vielä riitä. Siinä tulevat apuun nuoret opettajat. Merkonomi- ja
datanomiopiskelijat kehittävät verkkosivujen sisältöä vuosittain. He kehittelevä sinne opettavaisia
pelejä, sanakirjaa, laskureita ja vaikka mitä muuta, mikä voi saada nuoren innostumaan
taloudenhallinnasta. Hehän sen parhaiten tietävät, mikä olisi saanut heidät kiinnostumaan omasta
taloudestaan muutama vuosi aikaisemmin.
Lisätietoa: www.omaonni.fi
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