Mun talous -verkoston sähköinen uutiskirje
Luet juuri ensimmäistä uutiskirjettämme. Voit lukea uutiskirjeen ruotsiksi suomenkielisen osion jälkeen. Mielellämme
otamme palautetta vastaan siitä, miten saisimme uutiskirjettä kehitettyä. Viestin voi lähettää sähköpostiin
pinja.hirvilammi@setlementti.fi
Hyvää kesää!

Uutiskirjeen sisällöt:









Uusi Mun talous -verkoston tapahtuma marraskuussa, osallistu ja vaikuta
Mun talous -verkoston uudistuneet työryhmät
Tutkimukset taloudellisesta lukutaidosta ja ylivelkaantumisesta sekä nuorten velkaongelmista
käynnistyvät
Uusi nuorille suunnattu taloustaitopeli
Mun talous - hankkeella on uusi logo
Mun talous - Min Ekonomi, verkosto on kaksikielinen
Kehittämistoimikunnan jäsenet
Seuraava uutiskirje

Mun talous -verkoston tapahtuma marraskuussa, osallistu ja vaikuta!
Mun talous -verkostolle suunnitellaan tapahtumaa marraskuun alkuun. Aiheena on taloudesta opettaminen ja
talousosaamisen levittäminen. Suunnittelutyö on vasta aluillaan ja kutsumme verkoston jäsenet mukaan
suunnittelemaan tapahtumaa. (Lue lisää)

Mun talous -verkoston uudistuneet työryhmät
Iiris-keskuksessa saadun palautteen mukaan Mun talous -verkoston työryhmien nimiä on muokattu ja kaksi ryhmää
(Työttömät ja velkaantuneet nuoret sekä Talousvaikeuksien yli auttavat palvelut ) on yhdistetty. Lue lisää

Tutkimukset taloudellisesta lukutaidosta ja ylivelkaantumisesta sekä nuorten velkaongelmista
käynnistyvät
Suomessa on talousosaamista tutkittu vähän. Siksi verkostolle on tullut iloisena uutisena, että Panu Kalmin ja OlliPekka Ruuskasen tutkimushanke: taloudellinen lukutaito ja ylivelkaantuminen on saanut rahoituspäätöksen Suomen
Akatemialta. Tutkimushanke aloittaa syksyllä 2013 ja jatkuu syksyyn 2017 asti.Lue lisää
Toinen verkoston toimintaan liittyvä tutkimushanke on myös saanut rahoituksen. Kuluttajatutkimuskeskus aloittaa
yhteistyössä nuorten velkaongelmien tutkimisen. Lue lisää

Uusi nuorille suunnattu taloustaitopeli
Danske Bank ja Suomen lasten ja nuorten säätiö ovat avanneet suomalaisnuorten käyttöön uuden verkkopelin, jossa
15- 17-vuotiaat nuoret voivat testata taloustietojaan ja pohtia erilaisia ratkaisuja ostos- ja säästämistilanteissa. Lue
lisää

Mun talous -hanke sai logon
Logokilpailun voittaja on valittu. Uusi logo otetaan käyttöön juhannuksen jälkeen. Katso uuden logon ilme ja Lue lisää

Mun talous - Min Ekonomi, verkosto on kaksikielinen

Mun talous -verkosto tulee toimimaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Uutiskirjeet julkaistaan sekä suomeksi että
ruotsiksi. Lisäksi sivuille tullaan lisäämään oma ruotsinkielinen osuutensa kesän 2013 aikana. Tästä suuri kiitos kuuluu
verkoston kehittämistoimikunnan jäsenelle Finlandssvenskt samarbetsforum r.f.:lle.

Kehittämistoimikunnan jäsenet
Ohjausryhmä on valinnut kehittämistoimikunnan jäsenet. Jäsenien valinnassa painotettiin jäsenten monialaista ja
aktiivista edustusta suunnittelemaan ja ohjaamaan verkoston toimintaa. Lue lisää

Seuraava uutiskirje
Otamme mielellämme vastaan uutisia Mun talous –uutiskirjeeseen sekä sivuston uutisiin. Uutiskirjeen materiaalit ja
muut uutiset voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen pinja.hirvilammi@setlementti.fi
Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä 2013. Materiaalit siihen pyydetään lähettämään elokuun loppuun mennessä.
Verkosto on uusi ja siksi kannustamme ja toivomme, että levitätte uutiskirjettä eteenpäin sellaisille henkilöille, joita
teemat nuorten talousosaaminen sekä velkaantuminen kiinnostaa. Kiitos!

Uutiskirjeen voi tilata sekä perua lähettämällä viestin projektikoordinaattori Pinja Hirvilammille:
pinja.hirvilammi@setlementti.fi

Mun talous – Min ekonomi toivottaa kaikille lukijoillensa hyvää kesää!
Nyhetsbrev åt Min ekonomi –nätverket
Nyhetsbrevets innehåll:
 Nytt Min ekonomi –nätverksevenemang i November, delta och inverka
 Förnyade arbetsgrupper i Min ekonomi –nätverket
 Undersökning om ekonomisk läskunnighet och överskuldsättning startar
 Nytt ekonomikunskapsspel åt unga
 Min ekonomi fick logo
 Mun talous - Min Ekonomi, nätverket är tvåspråkigt
 Utvecklingskommitténs medlemmar
 Nästa nyhetsbrev
Nytt Min ekonomi –nätverksevenemang i november, delta och inverka!
Ett nytt evenemang för Min ekonomi –nätverket planeras till början av november. Temat kommer att vara
undervisning i ekonomi och spridning av ekonomikunskap. Planeringen av evenemanget är ännu i startfasen och vi
välkomnar alla nätverksmedlemmar med i arbetet. Vi tar emot idéer om vad ni vill höra och uppleva. Förutom
föreläsningar och presentationer planerar vi också workshops – vi välkomnar förslag om teman och funktioner för
dessa. Idéer och förslag kan skickas till projektkoordinator Pinja Hirvilammi, pinja.hirvilammi@setlementti.fi.

Förnyade arbetsgrupper i Min ekonomi –nätverket
Utgående från respons från evenemanget i Iris-centret har arbetsgruppernas namn omarbetats och två arbetsgrupper
sammanslagits (Arbetslösa och skuldsatta unga & tjänster för hantering av ekonomiproblem).

De nya arbetsgrupperna är:

1.
2.
3.
4.
5.

Undervisningsmaterial och samarbete med läroverk
Arbetslösa och skuldsatta unga & tjänster för hantering av ekonomiproblem
Åtkomlighet av unga under utslagningshot
Nätbaserat material och elektroniska verktyg
Ekonomikunskap berörande boende

Deltagarna i arbetsgrupperna kommer att få ett meddelande under Juni med beskrivning av medlemmarna samt en
doodle-kalenderförfrågning för arbetsgruppernas möten.
Vad gör arbetsgrupperna?
Arbetsgruppernas grundarbete går ut på att kartlägga det egna temaområdets befintliga verksamhet och aktörer i
Finland. Arbetsgruppernas målsättning är att sammanställa och sprida information kring temaområdena så att
informationen blir lätt tillgänglig för de som behöver den samt för att öka effektiviteten av de tjänsteproducerade
parterna. Arbetsgrupperna kommer även att kartlägga utvecklingsområden och samarbetsmöjligheter i sin
verksamhet.
Arbetsgrupperna sammankallas under hösten 2013 åtminstone en gång. Det är också möjligt att bli medlem i
arbetsgrupperna senare. Anhållan om att bli medlem i en arbetsgrupp kan skickas till projektkoordinator Pinja
Hirvilammi, pinja.hirvilammi@setlementti.fi.

Undersökning om ekonomisk läskunnighet och överskuldsättning startar
Ekonomikunskap/ekonomisk färdighet har inte ännu forskats i mycket i Finland. Därför gläder det nätverket att Panu
Kalmis och Olli-Pekka Ruuskanens forskningsprojekt Taloudellinen lukutaito ja ylivelkaantuminen har erhållit
finansieringsbeslut från Finlands Akademi. Forskningsprojektet påbörjas hösten 2013 och fortsätter till hösten 2017.
Forskningen granskar sambanden mellan ekonomisk läskunnighet och ekonomiskt beteende. Forskningsgruppen
undersöker huruvida personer med god ekonomisk läskunnighet med mindre sannolikhet överskuldsätts jämfört med
personer som har svårt att förstå ekonomiska ärenden och frågor. Forskningen fokuserar också på om ekonomisk
läskunnighet kan utvecklas och förbättras med undervisning. Forskningsprojektet sammanställer ett nationellt
representativt material om ekonomisk läskunnighet i Finland, och erbjuder för första gången ett internationellt
jämförbar data om finländska konsumenters ekonomiska läskunnighet.
Forskningsgruppen samlar också experimentellt material om sambandet mellan ekonomisk undervisning och
ekonomiskt beteende samt om hur försäkringar kan hindra överskuldsättning. Forskningsgruppen gör även inriktade
interventioner hos unga konsumenter med särskild risk för skuldsättning. Här forskas det huruvida ekonomisk
undervisning minskar deras skuldsättning.
Läs mera om ämnet i professor Panu Kalmis artikel Taloudellinen lukutaito ja sen kritiikki:
https://www.dropbox.com/s/ilnrujw56up4ql1/kalmi.pdf

Nytt ekonomikunskapsspel åt unga
Danske Bank och Barn och Ungdomsstiftelsen har öppnat ett nytt internetspel i vilket 15-17-åringar kan testa sin
ekonomikunskap och fundera på olika lösningar i köp- och insparningssituationer.
Spelet, som Danske Bank har lanserat i alla nordiska länder, har adapterats till Finland i samarbete med Barn- och
ungdomsstiftelsen. Frågorna och uppgifterna är således anpassade till den finländska verksamhetsomgivningen och
kulturen.

Spelet är en del av Taloustaito-programmet hos Danske Bank, som sedan år 2008 har erbjudit barn och ungdomar
samt lärare och föräldrar material för inlärning av mångsidiga ekonomiska färdigheter. Spelet finns på adressen
http://www.dreamonthegame.fi.

Min ekonomi fick logo
du kan se den nya logotypen som kommer att tas i bruk i nära framtid genom att klicka härifrån

Mun talous - Min Ekonomi, nätverket är tvåspråkigt
Mun talous – Min ekonomi –nätverket kommer att vara tvåspråkigt. Nyhetsbreven utges både på finska och på
svenska. Under sommaren 2013 kommer nätsidorna också att kompletteras med en egen svenskspråkig sektion. Ett
stort tack för att detta är möjligt går till föreningen Finlandssvenskt samarbetsforum r.f., som är medlem i
utvecklingskommittén.

Utvecklingskommitténs medlemmar
Styrgruppen har valt medlemmarna till utvecklingskommittén. I valet av medlemmar eftersträvades en mångsidig och
aktiv representation för planering och utveckling av nätverkets verksamhet. Läs mera.
Utvecklingskommittén består av representanter från följande organisationer.
FINE (Ordförande i arbetsgruppen: Undervisningsmaterial och samarbete med läroverk)
Kuka kuuntelee köyhää (Ordförande i arbetsgruppen: Arbetslösa och skuldsatta unga & tjänster för hantering av
ekonomiproblem)
Nuorten keskus ry (Ordförande i gruppen: Åtkomlighet av unga under utslagningshot)
Verke (Ordförande i gruppen: Nätbaserat material och elektroniska verktyg)
Marttaliitto (Ordförande i gruppen: Ekonomikunskap berörande boende)
Specialmedlemmar i utvecklingskommittén:
inlandssvenskt samarbetsforum r.f.
Arbets- och näringslivsministeriet
Konkurrens- och konsumentverket
Nordea Bank Finland
Vilken utvecklingskommitté?
Min ekonomi –nätverket är uppbyggt enligt lökmodellen, där den innersta kärnan utgörs av utvecklingskommittén.
Denna kommitté ansvarar för planering av verksamheten och sammanställer den för temaområdena centrala
kunskapen och informationen. Nästan varje medlem i utvecklingskommittén fungerar som ordförande för någon av
arbetsgrupperna. Arbetstagarna i Min ekonomi –projektet kommer att bistå utvecklingskommitténs representanter i
organiseringen och substansplaneringen av arbetsgruppsmötena.
Medlemmarna i utvecklingskommittén presenterar den egna arbetsgruppens verksamhet i utvecklingskommitténs
möten och förhandlar om nätverkets verksamhet och dess styrning. Utvecklingskommittén framför även offentliga
ställningstaganden angående ungas ekonomikunskap och skuldsättning.
Under 2013 sammankallas utvecklingskommittén två gånger. Under de kommande åren sammankallas
utvecklingskommittén åtminstone tre gånger i året.

Nästa nyhetsbrev

Mun talous – Min ekonomi –nyhetsbrevet berättar om aktuella nyheter och händelser.
Vi tar gärna emot nyheter till Min ekonomi –nyhetsbrevet och till webbsidorna. Material för nyhetsbrevet och övriga
nyheter kan skickas till pinja.hirvilammi@setlementti.fi.
Nästa nyhetsbrev utkommer under hösten 2013. Material till detta brev ombeds skickas senast innan slutet av
augusti.
Detta nyhetsbrev får spridas vidare!
Nyhetsbrevet kan beställas eller annuleras genom att skicka e-post till projektkoordinator Pinja Hirvilammi,
pinja.hirvilammi@setlementti.fi.

Mun talous – Min ekonomi önskar alla sina läsare god sommar!

