Uutiskirje 1/2014
















Verkoston jäsenen kirje: Oppimisvaikeuksien vaikutusta nuorten talousvaikeuksiin tulisi selvittää
(Erilaisten oppijoiden liitto)
Mun talous -hanke YLEn Min Morgon aamu-tv:ssä
Henkilöstömuutoksia hankkeessa
Mun talous -verkostohankkeen projektikoordinaattorit aloittivat työnsä – lue Nuorisoasuntoliiton
Saaran, Nuorisosäätiön Essin ja Takuu-Säätiön Paulan kirjeet
Yrityskylä opettaa kuudesluokkalaisille talouden ja työelämän pelisääntöjä
Mun talous -verkosto esillä Allianssi-risteilyllä
Mun talous -verkoston aamiaistilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa
Mun talous -hankkeen taustaorganisaatiot kommentoivat uutta Opetussuunnitelmaa
SuomiAreena 2014: ”Mun talous – mitä olet aina tahtonut tietää rahasta!” – visailu nuorten
taloustiedoista
Nuori kuluttaja -seminaari marraskuussa
Puhu rahasta -teemaviikko pilotoidaan keväällä 2015
Mun talous -verkoston säännöt muutettiin toimintaperiaatteiksi
Mun talous -verkoston työryhmien kannanotot lähetettiin helmikuussa
Lausunto talousopetuksen merkityksestä opetus- ja kulttuuriministeriöön
Lähetä meille palautetta siitä, mitä haluat lukea tulevissa uutiskirjeissä

Verkoston jäsenen kirje
Oppimisvaikeuksien vaikutusta nuorten talousvaikeuksiin tulisi selvittää (Erilaisten oppijoiden liitto)
Erilaisten
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huolestunut
yhteydestä

tunnistamattomien
nuorten

ja

taloudenhallinnan

hoitamattomaksi
ongelmiin.

jääneiden

Tutuimmillaan

oppimisvaikeus ilmenee eriasteisena lukemisen tai luetun ymmärtämisen vaikeutena tai hitautena, mutta
saattaa yhtä usein liittyä yleisiin hahmottamisen tai matemaattisen hahmottamisen vaikeuksiin – joskus taas
oppimisvaikeuden taustalla on lukuisia päällekkäisiä ja limittäisiä tekijöitä.
Erilaisten oppijoiden liitto pitää toivottavana, että oppimisvaikeuksien ja talousongelmien yhteyttä selvitetään
nykyistä laajemmin, jotta oppimisvaikeudet ja erilainen oppijuus voidaan ottaa huomioon niin taloustaitojen
opetuksessa kuin talousvaikeuksissa oleville suunnatuissa palveluissa. ”Ei varmastikaan motivoi nuorta

selvittämään omaa kriisiytynyttä talouttaan, jos saatavilla oleva apu on lähinnä kirjallisia ohjeistuksia ja
kapulakielen sävyttämää byrokraattista ohjeistusta erilaisten kirjallisten materiaalien hankkimisesta”,
toiminnanjohtaja Varpu Taarna arvelee.
Oppimisvaikeudet ovat yhteiskunnassa varsin yleisiä, mutta yhteistä niille on, että kun ongelma on
tunnistettu ja saatu kartoitettua, on siihen saatavilla apua ja ratkaisumahdollisuuksia. Nykyään on huikea
määrä erilaisia apuvälineitä ja opetus- ja oppimistekniikoita, joilla erilaisen oppijan tarpeisiin voidaan vastata.
Erilaisten

oppijoiden

liiton

mielestä

yhdenvertaisuuden

periaatteen

toteutuminen

myös

oppimisvaikeustaustaisten huomioimisessa on ensiarvoisen tärkeää.
Erilaisten oppijoiden liitto on mukana Mun talous -verkostossa, jotta erilainen oppijuus ja
oppimisvaikeuksisten näkökulma tulisi työryhmien työssä huomioiduksi. Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa
apua ja neuvontaa arkisin klo 11–18 lukiasioissa Lukipuhelinpalvelun kautta numerossa 045 256 1916 sekä
ohjattua tukea ja neuvontaa apuvälineisiin liittyen. Apuvälinekeskukseen voi varata ajan soittamalla
numeroon 045 256 1916.
Jari-Pekka Hietsilta
Nuorisosihteeri
Erilaisten oppijoiden liitto

Mun talous -hanke YLEn Min Morgon aamu-tv:ssä
Mun talous -hanke oli esillä YLEn aamu-tv:ssä 20. toukokuuta. Verkoston jäsenet Johan Hultkranz ja Eva
Storgårds esittelivät verkoston tavoitteita laajasti Min Morgon -aamuohjelmassa.
Katso YLE Areenasta, mitä Johan ja Eva puhuivat.

Henkilöstömuutoksia hankkeessa
Mun talous -hankkeen projektipäällikkö Pinja Hirvilammi ei enää työskentele Setlementtiliitossa. Uuden
projektipäällikön rekrytointi on käynnistetty. Ilmoitus on julkaistu Setlementtiliiton verkkosivuilla. Hakuaika
päättyy 5. kesäkuuta ja haastattelut pidetään viikolla 24. Uuden projektipäällikön toivotaan aloittavan työnsä
viimeistään elokuun alussa.

Mun talous -hankkeen projektityöntekijänä Suomen Setlementtiliitossa on aloittanut Ville Kujanpää
Lue Villen tervehdys verkostolle:
Olen koulutukseltani liikuntatieteiden maisteri ja pääaineeni olen opiskellut liikunnan yhteiskuntatieteitä.
Aloitin projektityöntekijänä Suomen Setlementtiliitossa 31. maaliskuuta. Setlementtiliitto toimii seitsemällä
toimialalla,

joita

ovat

Asumisen

palvelut,

Monikulttuurinen työ,

Kansalaistoiminta,

Opinto-

ja

kulttuuritoiminta, Lapsi- ja nuorisotyö, Seniori- ja vanhustyö sekä Vaikeat elämäntilanteet. Setlementtiliitto
koordinoi Lapsi- ja nuorisotyön toimialalle sijoittuvaa Mun talous -hanketta, jonka projektityöntekijänä
toimin puolet työajastani. Toinen puolikas työajastani jakautuu Sukupuolisensitiivisen nuorisotyön
kehittämishankkeelle, joka on toinen Lapsi- ja nuorisotyön toimialalla tällä hetkellä käynnissä olevista
hankkeista. Tähän mennessä olen työskennellyt pelkästään Mun talous -hankkeessa ja näin jatkuu ainakin
toukokuun loppuun asti.
Mun talous -hankkeessa toimin tällä hetkellä Oppimateriaali ja yhteistyö oppilaitosten kanssa -työryhmän
fasilitaattorina. Lisäksi osallistun muiden projektikoordinaattoreiden tapaan kaikkeen hankkeeseen liittyvään
päivittäiseen toimintaan, kuten SuomiAreena 2014 -tapahtuman ja Puhu rahasta -teemaviikon suunnitteluun.
Olen viimeksi työskennellyt Jyväskylässä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa (KIHU) urheilun
yhteiskuntatieteiden projektitutkijana vuosina 2008–2013. Nuorisotyö ja järjestötoiminta ovat minulle uusia
alueita. Hyppäsin mukaan hankejunaan melko hektisessä vaiheessa ja uutta informaatiota on alussa pitänyt
omaksua läkähdyttävään tahtiin. Olen kuitenkin viihtynyt työssäni hyvin ja tekemistä riittää paljon, joten
ainakaan ei tarvitse viettää päiviä peukaloita pyöritellen. Erityisesti pidän työssäni siitä, että pääsen jatkuvasti
tapaamaan monia uusia ihmisiä ja verkostoitumaan. Odotan innolla tulevia haasteita, joita tulen työssäni
kohtaamaan.

Mun talous -verkostohankkeen projektikoordinaattorit aloittivat työnsä –
lue Nuorisoasuntoliiton Saaran, Nuorisosäätiön Essin ja Takuu-Säätiön Paulan kirjeet
Saara Autio, Nuorisoasuntoliitto ry
Työskentelen projektikoordinaattorina Nuorisoasuntoliitto ry:n (NAL) Helppo olla – rästejä nolla projektissa

toukokuun

2014

loppuun.

Projektissa

pyrimme

nuorten

taloudellisten

ongelmien

ennaltaehkäisyyn ja taloudenhallinnan tukemiseen. Syksyllä aloitin toimimisen Mun talous -verkostossa, jossa
olen Asumiseen liittyvä talousosaaminen -työryhmän fasilitaattorina. Lisäksi osallistun Puhu rahasta teemaviikon

suunnitteluun

ja

toteutukseen.

Nuorisoasuntoliiton projektikoordinaattorina.

Kesäkuun

alusta

aloitan

Mun

talous

-hankkeessa

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Aikaisemmin olen
työskennellyt yksityisellä ja julkisella sektorilla erilaisissa tehtävissä, viimeisimpänä varhaiskasvatuspalveluita
kehittävässä hankkeessa Koillismaalla. Nuorisoala ja järjestötyö ovat minulle uusia aluevaltauksia, joiden
myötä olen tutustunut moneen eri toimijaan ja työskentelytapaan. Monialainen Mun talous -verkosto on
tarjonnut loistavan väylän oman työni, verkostojeni ja osaamiseni rikastamiseen.
Nuorten asumiseen liittyvä taloudenhallinta on ollut suhteellisen vähän esillä julkisessa keskustelussa, vaikka
ongelmien on arvioitu tutkimusten mukaan kohdentuvan erityisesti nuoriin. Suomen Asiakastiedon mukaan
lähes

40

%

maksamattomista

todennäköisimmin

juuri

kotoaan

vuokrista

aiheutuneista

muuttaneille.

NAL:n

maksuhäiriöistä

tulee

paikallisyhdistykset

alle

30-vuotiaille,

tarjoavat

asukkailleen

asumisohjausta ja -neuvontaa, jossa yhtenä työmuotona on puuttuminen asukkaiden vuokravelkoihin.
Helppo olla – rästejä nolla -projektin selvityksen (2012) mukaan nuorten taloudellisten ongelmien ja
velkaantumisen taustalla on yhä enemmän taloudenhallinnallista osaamattomuutta ja huolettomuutta sekä
haastavia elämäntilanteita. Nuoren taloudenhallinnan puutteet saattavat johtaa asunnon sekä luottotietojen
menettämiseen ja pahimmillaan syrjäytymiseen, kun vuokravelka estää uuden vuokrasopimuksen solmimisen.
Asumisen onnistuminen on yksi niistä tekijöistä, jotka edesauttavat nuoren itsenäistymistä ja oman talouden
tasapainoa. Nuorten taloudenhallintataitojen tukeminen ja kehittäminen on erityisen tärkeää itsenäisen
elämän rakentamisen ja yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta. Mun talous -hanke ja siinä mukana
olevat toimijat ovat tarttuneet ajankohtaiseen ja kauaskantoiseen aiheeseen, ja toivonkin, että verkostosta
muodostuisi eri alojen edustajille vakiintunut tapa toimia yhdessä yhteisen tavoitteen edistämiseksi.

Essi Lindberg, Nuorisosäätiö
Aloitin työt Mun talous -hankkeen projektikoordinaattorina Nuorisosäätiön palveluksessa maaliskuun
puolessa välissä. Koulutustaustaltani olen maiseman- ja kulttuurintutkija (FM).
Viime vuodet olen työskennellyt kuntien palveluksessa ja yliopistokentällä ulkoisen rahoituksen
kehittämishankkeissa
kulttuuriympäristöjen

taide-,
parissa.
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siirtymistäni
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kampanjakoordinaattorina monikulttuurisessa lastensuojelujärjestö Yhteiset Lapsemme ry:ssä, jossa
suunnittelin ja johdin vuoden kestäneen rasisminvastaisen näkyvyyskampanjan. Kampanjassa nostettiin esiin
lasten ja nuorten omia kokemuksia rasismista sekä rohkaistiin heitä puuttumaan arjen rasistisiin tilanteisiin.
Mun talous -hankkeessa suunnittelen Mun talous -verkoston toimintaa yhdessä hankkeen muiden
työntekijöiden kanssa ja fasilitoin Nuorten löytäminen ja tavoittaminen -työryhmää. Lisäksi vastaan osana
SuomiAreena 2014 -tapahtumaa järjestettävän Mun talous-visailun tuotannosta. Olen myös aktiivisesti
mukana Puhu rahasta -teemaviikon pilotoinnissa.

Nuorisosäätiön omassa Mun talous -osahankkeessa kehitän talousvelkaisille asukkaille ja asukkaiksi hakeville
nuorille kohdennettuja tukipalveluita. Kehittämistehtävä liittyy Nuorisosäätiön asumisen palveluiden
kokonaisuuteen, jota pyritään täydentämään uusilla ennaltaehkäisevillä ja talousvaikeuksien yli auttavilla
palveluilla. Osahankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on nuorten vuokrarästien väheneminen ja rahankäytön
hallinnan lisääntyminen.
Toivon, että yhteistyön tiivistyessä Mun talous -verkostossa hyvät käytännöt ja olemassa olevat nuorten
talousosaamista edistävät materiaalit

saadaan leviämään mahdollisimman laajalle,

ja että uusia

kehittämiskokeiluja voidaan toteuttaa ja niistä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin. Itseäni
kiinnostaa monipuolinen yhteistyö verkoston jäsenten kanssa, erityisteemoina nuorten tavoittamisen keinot
ja välineet, velkaantuminen ja sen ennaltaehkäisy sekä nuorten asumiseen liittyvä talousosaaminen.

Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö
Olen koulutukseltani valtiotieteen maisteri ja pääaineenani olen lukenut sosiaalipolitiikkaa. Takuu-Säätiössä
olen työskennellyt vuodesta 2007 lähtien. Viimeiseksi olen työskennellyt maksuohjelman muutosta
tarvitsevien asiakkaiden kanssa.
Takuu-Säätiössä nuorten osuus on verrattain vähäinen. Osittain tämä saattaa johtua siitä, että vaikka velkaa
olisi kertynyt ja järjestelyn tarve olemassa, ei muu elämäntilanne ole vielä vakiintunut. Nuorilla saattaa
esimerkiksi olla liian pienet ja epävarmat tulot tai jostakin syystä he eivät saa kulutustaan hallintaansa.
Velkaantumisen taustalla ovat samankaltaiset syyt kuin muissakin ikäryhmissä: elämäntilanteiden muutokset
kuten parisuhde-ero, työttömyys ja opiskelu tai pienituloisuus. Nuorten kohdalla merkityksellistä saattaa
olla myös vanhemmilta saatu henkinen ja taloudellinen tuki sekä opittu käyttäytyminen. Vanhemmilta opitaan
taloudenhallinnan malleja, ja jos vanhemmat osaavat tukea nuorta antamalla hyvän esimerkin
taloudenhallinnasta, saattaa nuoren velkaantumisriski olla pienempi. Takuu-Säätiössä tuntuma on, että
nuorilla on ehkä muita ikäryhmiä suurempi kynnys hakeutua viranomaispalveluiden piiriin ja näin ollen
avunsaanti viivästyy.

Yrityskylä opettaa kuudesluokkalaisille talouden ja työelämän pelisääntöjä
Mun talous -verkoston jäsenillä oli mahdollisuus vierailla Helsingin Yrityskylässä perjantaina 14. maaliskuuta.
Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden
opintokokonaisuus, joka huipentuu vierailuun Yrityskylä-oppimisympäristöön. Yrityskylä-oppimisympäristö
on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena

osana yhteiskuntaa. Yrityskyliä on tällä hetkellä eri puolilla Suomea ja tänä lukuvuonna opintokokonaisuus
tavoittaa jopa puolet peruskoulun kuudesluokkalaisista.
Yrityskylän tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä omasta roolistaan osana yhteisöä ja yhteiskuntaa
sekä tarjota tietoa yhteiskunnan toimintaperiaatteista ja toimijoista. Oppilaat oppivat vuorovaikutus- ja
medialukutaitoja, yritteliäisyyttä ja omatoimisuutta, talouden ja työelämän käsitteitä sekä teknologian
käyttöä.
Vaikka Mun talous -verkoston työ kohdistuu pääasiassa jonkin verran vanhempiin nuoriin, perusta nuorten
talousosaamiselle rakennetaan jo ala-aste iässä. Yrityskylä tarjoaa verkoston jäsenille innovatiivisen
esimerkin siitä, miten talousasioita, työelämän pelisääntöjä, kuluttajuutta ja kansalaisuutta voidaan lapsille ja
nuorille opettaa. Yrityskylässä vierailleiden kuudesluokkalaisten intoa seuratessa voi olla varma siitä, että
vierailu Yrityskylän-oppimisympäristössä jää pysyvästi oppilaiden mieleen.

Mun talous -verkosto esillä Allianssi-risteilyllä
Mun talous -hanke oli mukana 15.–16. huhtikuuta Allianssi ry:n järjestämässä risteilyseminaarissa, joka
kokosi yhteen noin 1 300 nuorison parissa työskentelevää ammattilaista. Risteilyllä oli yhteensä noin 60
esitystä ja 30 näytteilleasettajaa. Mun talous -hankkeella oli oma näyttelyhuone laivan kannella 12, jossa
hankkeen työntekijät esittelivät verkoston toimintaa kaikille asiasta kiinnostuneille.
Risteilyn toisena päivänä hankkeelle oli varattu yksi laivan luentosaleista puolentoista tunnin ajaksi. Aluksi
hankkeen johtoryhmään kuuluvat Juha Pantzar (Takuu-Säätiö) ja Tiina Irjala (Nuorisoasuntoliitto)
esittelivät hanketta, jonka jälkeen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori Olli-Pekka
Ruuskanen piti yleisölle luennon aiheesta ”Uskalla puhua rahasta”. Luennossaan Ruuskanen käsitteli sitä,
miten yhteiskunnan muuttuessa ja perinteisten turvaverkkojen poistuessa hatarin perustein tehdyt ratkaisut
kostautuvat entistä voimakkaammin. Varsinkin taloudellisilla päätöksillä on yhä suurempi vaikutus yksilön
elämän kannalta. Vanhemmat, opettajat ja roolimallit kainostelevat usein kertoa nuorille rahasta ja sen
käytöstä, tehden samalla heille karhunpalveluksen. Ruuskasen viesti oli, että meidän kaikkien pitää uskaltaa
puhua rahasta enemmän ja syvällisemmin. Ruuskasen esityksen jälkeen yleisöllä oli useita kysymyksiä
aiheeseen liittyen ja asian tiimoilta käytiin hedelmällistä keskustelua.

Mun talous -verkoston aamiaistilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa
Parikymmentä Mun talous -verkoston jäsentä osallistui Fazer Café:ssa perjantaina järjestettyyn
aamiaistilaisuuteen perjantaina 9. toukokuuta. Tilaisuus oli nimensä mukaisesti aamiaisen, vapaan keskustelun
sekä nuoriin ja talousosaamiseen liittyneen teemapuheenvuoron ympärille rakennettu kokonaisuus.

Aamiaistilaisuuden puhujana oli Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Liisa Peura-Kapanen. Nuoria ja
talousosaamista käsitelleessä puheenvuorossaan hän esitteli vuonna 2012 päättyneen TOKATA-hankkeen
keskeisiä tuloksia. Puheenvuoro käsitteli muun muassa nuorten talousosaamisen tilannetta Suomessa,
talousopetusta kouluissa sekä nuorten näkemyksiä siitä, mitä on otettava huomioon silloin, kun nuorille
viestitään talousasioista.
Tilaisuuden puheenvuoroa seurasi vilkas keskustelu, josta keskeisimpänä teemana esiin nousi tarve
aikaansaada Suomeen talousosaamisen kansallinen strategia, joka tukisi myös taloustiedon ja -taidon
opetuksen integroimista kouluopetukseen. Toinen tärkeä keskustelussa esiin noussut teema liittyi Mun
talous -hankkeen Puhu rahasta -teemaviikon suunnitteluun. Yksimielisiä oltiin muun muassa siitä, että mikäli
opetusmateriaaleista halutaan saada nuoria puhutteleva ja nuorten arkea koskettava kokonaisuus, on nuoret
otettava mukaan opetusmateriaalin tuottamiseen.
Tilaisuuden osallistujilta kerätyn palautteen perusteella kehitämme eteenpäin tulevien Mun talous verkoston tapahtumien ja tilaisuuksien sisältöjä.
Palautteet ja puhujatoiveet tuleviin tapahtumiin: Essi Lindberg (essi.lindberg@nuorisosaatio.fi, 0400
256 640)

Mun talous -hankkeen taustaorganisaatiot kommentoivat uutta Opetussuunnitelmaa
OPS 2016 perusopetuksen perusteluonnosten kommentointi oli avoinna 15.4.–15.5. Mun talous -hankkeen
taustaorganisaatiot Nuorisoasuntoliitto ry, Nuorisosäätiö, Suomen Setlementtiliitto ry ja Takuu-Säätiö
kirjoittivat uutiskirjeen liitteenä olevan kommentin perusteluonnosten lukuun 3: Perusopetuksen tehtävä ja
tavoitteet. Kaikki perusopetuksen perusteluonnosten kommentit ovat luettavissa 16. kesäkuuta asti täällä.

SuomiAreena 2014: ”Mun talous – mitä olet aina tahtonut tietää rahasta!” -visailu
nuorten taloustiedoista
Porissa perjantaina 18.7. klo 12.15–13.30 (BePOP-lava)
Mun talous -hanke järjestää yhteistyössä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n kanssa SuomiAreena 2014 tapahtumassa 18. heinäkuuta klo 12.15–13.30 nuorten talousosaamiseen liittyvän visailun, jossa
kansanedustajat, järjestökentän toimijat sekä porilaiset opettajat ottavat mittaa nuorten taloustiedoista ja taidoista. Kisaamassa nähdään muun muassa kansanedustajat Antti Kaikkonen (keskusta) ja Sampsa
Kataja (kokoomus).

Leikkimielisen visailun juontaa stand-up koomikko Lotta Backlund ja visailijoiden vastauksia paikan päällä
arvostelee nuorista koottu raati. Visailun taustamateriaalina käytetään porilaisille toisen asteen opiskelijoille
toukokuussa toteutettua kyselyä, jonka aiheena oli opiskelijoiden oman talouden hallinta.
Mun talous -hanke kutsuu kaikki verkoston jäsenet mukaan seuraamaan Mun talous -visaa kesäiseen Poriin.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tule kuulemaan keskustelua nuorten talousosaamisesta ja kannustamaan oma
suosikkijoukkueesi voittoon!
Lisätiedot: Essi Lindberg (essi.lindberg@nuorisosaatio.fi, 0400 256 640)

Nuori kuluttaja -seminaari marraskuussa
Mun talous -hanke järjestää marraskuun lopulla seminaarin teemalla Nuori kuluttaja. Seminaari pidetään
pääkaupunkiseudulla. Mikäli sinulla on toiveita seminaarin sisältöihin liittyen, voit ottaa yhteyttä
projektityöntekijä Ville Kujanpäähän (ville.kujanpaa@setlementti.fi, 050 591 6252).

Puhu rahasta -teemaviikko pilotoidaan keväällä 2015
Puhu rahasta -teemaviikon aikataulua on päätetty muuttaa. Uuden suunnitelman mukaan teemaviikko
pilotoidaan keväällä 2015 ja toteutetaan valtakunnallisesti keväällä 2016. Pilotointiin otetaan mukaan
kolmesta viiteen erityyppistä koulua eri puolilta Suomea.
Idea teemaviikosta syntyi Oppimateriaali ja yhteistyö oppilaitosten kanssa -työryhmän kokouksessa.
Teemaviikko pilotoidaan 9.-luokkalaisilla. Myöhemmin sitä on tarkoitus laajentaa toisen asteen opiskelijoille.
Teemaviikon pääviestit ovat:


Raha- ja talousasiat ovat välttämättömiä asioita, joiden hoitamisesta on otettava itse vastuuta. Rahaasioiden hoitoon saa kuitenkin aina tukea – myös vaikeissa tilanteissa.



Nuoren on hyvä keskustella omaan talouteen liittyvistä asioista lähipiirinsä kanssa. Omaan lähipiiriin
kuuluvia voi myös tukea keskustelemalla aiheesta.



Vastuullinen kuluttajuus on osa oman talouden hallintaa

Teemaviikon sivusto on avattu. Sitä täydennetään ja sen graafista ilmettä kehitetään. Haluamme erityisesti
kiittää Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus VERKE:n porukkaa heidän avustaan. Puhurahasta.fi -sivustolla
tarjotaan nuorten oman talouden hallintaan liittyvää materiaalia opetuskäyttöön eri oppitunneille.
Materiaalin on tarkoitus olla luotettavaa, helposti saatavilla olevaa ja nuoria innostavaa.

Tällä hetkellä on käynnissä materiaalien keräysvaihe. Materiaalin tarjoamiseen ja tuottamiseen sitoutuneet
organisaatiot lähettävät tehtävät projektikoordinaattoreille kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Toivomme
myös ruotsinkielistä materiaalia. Kesän aikana tehtäviä työstetään yhdessä kommentoiden. Syyskuussa
materiaalit lähetetään pilottikoulujen opettajille kommentoitaviksi. Haluamme korostaa sitä, että
teemaviikon onnistumisen yksi keskeisimmistä tekijöistä on jäsenorganisaatioiden meille lähettämä
materiaali.
Mikäli organisaatiosi ei ole vielä mukana teemaviikon toteutuksessa, mutta haluaisitte osallistua, pyydämme
olemaan yhteydessä projektityöntekijä Ville Kujanpäähän (ville.kujanpaa@setlementti.fi, 050 591 6252)

Mun talous -verkoston säännöt muutettiin toimintaperiaatteiksi
Hankkeen kehittämistoimikunta vahvisti toukokuun kokouksessaan verkoston sääntöjen muokkauksen.
Sääntöjä kutsutaan tästä lähtien toimintaperiaatteiksi. Toimintaperiaatteista poistettiin verkoston
rakenteeseen liittyvät osat, jotta kokonaisuus on mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä.
Toimintaperiaatteisiin voit tutustua Mun talous -verkoston verkkosivuilla.

Mun talous -verkoston työryhmien kannanotot lähetettiin helmikuussa
Verkoston työryhmistä nousi syksyllä 2013 kaksi kannanottoa, jotka osa verkoston jäsenistä on
allekirjoittanut. Molemmat kannanotot lähetettiin suomeksi ja ruotsiksi helmikuussa 2014.
Sosiaalisen luototuksen kannanotto lähetettiin valtionvarainministeriöön, oikeusministeriöön, sosiaali- ja
terveysministeriöön sekä työ- ja elinkeinoministeriöön.
Kannanotto verkkopankkitunnuksista lähetettiin eri eduskuntapuolueille.
Voit tutustua kumpaankin kannanottoon verkkosivuillamme

Lausunto talousopetuksen merkityksestä opetus- ja kulttuuriministeriöön
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoja liittyen ehdotuksiin, joita lukiokoulutuksen yleisiä
valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelevan työryhmä oli julkaissut joulukuussa 2013. Lähetimme
lausunnon verkoston jäsenen HYOL:n avustamana sekä useiden verkoston jäsenten allekirjoittamana.
Lausunnossa totesimme, että lukion tuntijakoa uudistettaessa tulee pitää huolta siitä, ettei opiskelija voi

jatkossa käydä lukiota saamatta lainkaan talousopetusta. Talousopetuksessa painopisteen tulee olla
muuttuneessa yhteiskunnassa yhä tärkeämmäksi käyneessä henkilökohtaisen taloudenhallinnan opetuksessa.
Lue koko lausunto kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme

Lähetä meille palautetta siitä, mitä haluat lukea tulevissa uutiskirjeissä
Mun talous -tiimi on kasvanut ja aiomme jatkossa lähettää uutiskirjeemme useammin.
Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia uutiskirjettä koskien. Voit lähettää ehdotuksesi
projektityöntekijä Ville Kujanpäälle (ville.kujanpaa@setlementti.fi, 050 591 6252)

