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Vuoden 2013 paketointi:
Mistä Mun talous -verkostossa on kyse?
Mun talous -verkoston ensimmäinen syksy päättyy kiireisissä, mutta huikean
innostuneissa tunnelmissa. Verkoston toiminta alkoi syksyllä työryhmien
kokoontumisilla. Osanotto verkostoon on ylittänyt odotuksemme.
Työryhmistä on noussut verkoston toimintaideoita, joita nyt lähdetään yhteistyöllä toteuttamaan.

Mun talous -verkostolla onkin jo paljon mielenkiintoista tulevaa toimintaa esiteltävänä ensi vuodelle, vaikka
verkostoa alettiin kokoamaan vasta keväällä 2013. Tällöin alkoi Suomen Setlementtiliiton, Nuorisosäätiön,
Nuorisoasuntoliiton sekä Takuu-Säätiön yhdessä koordinoima Mun talous -hanke, jonka tavoitteena on
monialaisen nuorten talousosaamista edistävän verkoston kokoaminen. Ideana on, että verkosto jatkaa

toimintaansa vuonna 2017 päättyvän hankkeen jälkeenkin keskustelun ja toiminnan foorumina.

Mun talous -verkostosta halutaan tehdä foorumi, jossa eri organisaatiot voivat kohdata toisensa ja ideoida
keinoja nuorten auttamiseksi mahdollisimman avoimessa ja tasavertaisessa ympäristössä. Ensimmäinen
vuosi on kulunut lähinnä yhteisten tavoitteiden ja toiminnan käytäntöjen hahmottelussa, mikä tulee vielä
tietysti jatkumaan tulevina vuosinakin. Pyrimme kuulemaan tässä prosessissa mahdollisimman paljon
verkoston jäsenten mielipiteitä, jotta yhteistyölle voidaan luoda toimivat puitteet.

Mun talous -verkostossa onkin pohjimmiltaan kyse yhteistyöstä. Verkoston tarkoituksena on koota
talousosaamisen edistämisestä kiinnostuneiden tahojen voimat yhteen, sillä yhteistyön kautta verkoston
jäsenten viesti sekä vaikuttavuus tehostuvat. Verkostossa on tällä hetkellä mukana 49 jäsenorganisaatiota.
Jäsenet tuovat verkostoon moninaista asiantuntijuutta, laajat omat verkostonsa sekä moninaiset toiminnan
muodot. Tämä luo pohjan erilaisille ja innovatiivisille yhteistyömahdollisuuksille nuorten auttamiseksi.

Haluamme tässä vaiheessa kiittää suuresti kaikkia Mun talous -verkoston jäseniä siitä, että olette antaneet
verkostolle aikaanne osallistumalla sen rakentamiseen. Toivomme, että lähdette innolla mukaan
yhteistyömahdollisuuksien ideoimiseen ja Mun talous -verkoston kehittämiseen ensi vuonnakin, jotta
verkostosta voidaan tehdä jäsentensä näköinen. Toivomme myös, että koette saavanne verkoston
toimintaan osallistumisesta sitä mitä siltä toivottekin, olkoon se sitten inspiraatiota nuorten auttamiseen,
uusia yhteistyökumppaneita tai asiantuntijuuden kehittämistä. Kertokaa siis meille verkoston toimintaan ja
sen kehittämiseen osallistumalla minkälaisen Mun talous -verkoston haluatte nähdä ensi vuonna!

Mun talous -verkoston toiminta vuonna 2014
Työryhmätyöskentelyä ja verkostoitumisen tiivistämistä
Mun talous -verkoston työryhmät jatkavat tapaamisiaan ensi vuonna tammi- ja helmikuussa. Verkoston
taustalla oleva hanke saa ensi vuonna lisämiehitystä, joten työryhmätapaamisia ja verkoston muuta
toimintaa pystytään vuonna 2014 tukemaan hankkeen kautta yhä paremmin. Teemme alkukevään aikana
myös kyselyn verkoston toiminnasta jäsenillemme, jotta voimme edelleen kehittää verkoston toimintaa.
Vuoden 2014 aikana verkoston jäsenille tullaan työryhmätyöskentelyn lisäksi järjestämään esimerkiksi
verkostoitumiseen tähtääviä aamupalatilaisuuksia sekä talousosaamista kuluttajuuden näkökulmasta
tarkasteleva suurseminaari myöhemmin syksyllä 2014.
Ensi vuonna verkoston näkyvimpiä toimia tulevat olemaan työryhmätyöskentelystä nousseet ideat
kannanottojen julkaisusta sekä ”Puhu rahasta”-teemaviikon suunnittelu ja järjestäminen.

Kannanotoilla huomio tärkeisiin aiheisiin – Vielä ehdit allekirjoittaa!
Mun talous -verkoston työryhmien keskusteluissa esitettiin toive muutamien tärkeiksi koettujen aiheiden

nostamisesta julkiseen keskusteluun. Työryhmissä on tämän pohjalta valmisteltu kannanotot sosiaalisesta
luototuksesta sekä verkkopankkitunnuksien muuttamisesta peruspalveluksi. Kannanotot tullaan julkaisemaan
ensi vuoden alussa, ja ne toimitetaan aiheista päättäville tahoille.
Ehdit vielä allekirjoittaa kannanotot halutessasi. Kannanoton voi allekirjoittaa koko organisaation nimissä tai
sen voi allekirjoittaa myös asiantuntijana, jolloin allekirjoitukseen tulee nimi ja työpaikka. Voit allekirjoittaa
kannanotot 31.12.2013 mennessä ilmoittamalla allekirjoittamisesta Mun talous -hankkeen projektipäällikölle
Pinja Hirvilammille (sähköposti: pinja.hirvilammi(at)setlementti.fi, puh. 050 431 7909).
Voit tutustua kannanottoihin sivuillamme: linkki.

Teemaviikolla talousosaamista kouluihin – Seuraava tapaaminen 27.1.
Mun talous -verkosto suunnittelee ensi vuodelle kouluille suunnattua teemaviikkoa ”Puhu rahasta”.
Teemaviikon tarkoituksena on kannustaa nuoria puhumaan avoimemmin raha-asioista, jotta esimerkiksi
velkaantumista tai muita omaan talouteen liittyviä ongelmia voitaisiin paremmin ehkäistä. Teemaviikon
aikana opettajat voivat eri oppitunneilla käydä läpi aiheen pohjalta suunniteltuja tehtäviä ja oppilaat voivat
esimerkiksi ottaa osaa teemaviikon aikana mahdollisesti järjestettävään kilpailuun.
Mun talous -verkoston jäsenet voivat halutessaan osallistua teemaviikon suunnitteluun, materiaalin
tuottamiseen ja teemaviikosta tiedottamiseen. Teemaviikon seuraava suunnittelukokous on Suomen
Setlementtiliiton tiloissa maanantaina 27.1.2014 klo 13.00-15.00.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä linkistä: linkki. Lisätietoa tilaisuudesta saat Mun talous -verkoston
nettisivuilta: linkki.

Vierailu yrityskylään
Maaliskuussa Mun talous -verkoston jäsenille on tiedossa tutustumismahdollisuus Taloudellisen
tiedotustoimisto TAT:in koordinoimaan Yrityskylä-oppimisympäristöön. Yrityskylä-opintokokonaisuus on
tarkoitettu peruskoulun kuudesluokkalaisille. Yrityskylässä tutustutaan yhteiskuntaan, työelämään ja
yrittäjyyteen pienoiskaupungissa, jossa oppilaat saavat tietyn ammatin kautta harjoitella yhteiskunnan osana
olemista sekä kansalaisen että kuluttajan näkökulmasta.
Tiedotamme vierailusta ja mukaan ilmoittautumisesta lisää alkuvuonna, kun vierailun tarkka ajankohta sekä
muut yksityiskohdat ovat tarkentuneet.

Verkoston jäsenten kirjeet
Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan joulutervehdys Mun talous verkoston jäsenille

Joulutervehdys Mun talous -verkoston jäsenille!
11.12.2013

On ollut hienoa huomata, että nuorten talousosaaminen kiinnostaa monia eri tahoja, ja että olette
lähteneet innolla mukaan verkoston toimintaan. Verkoston myötä olemme saaneet hyvän startin
nuorten talousosaamisen parantamiseksi ja asian esille nostamiseksi. Uskommekin, että verkoston
voima tulee tulevina vuosina parantamaan nuorten taloudellista osaamista ja sitä kautta
edistämään heidän pärjäämistään elämässä.
Koemme muiden verkoston jäsenien tavoin, että eri alojen yhteiskunnan toimijoilla on vastuu
tarjota luotettavaa ja asiallista tietoa nuorille, sillä nuorten taloudenhallintaan liittyy monia
haasteita. Nuoret ovat vähäisen kokemuksensa vuoksi heikossa asemassa, koska heiltä puuttuu
tietotaito oman talouden pyörittämiseen. Ongelmia syntyy myös siksi, koska nuorten tulot ovat
yleensä menoja suuremmat. Lisäksi nuorten ottamat pikavipit ovat lisääntyneet huolestuttavasti.
Meillä Turvassa on vietetty kuluvana vuonna nuorten vuotta, joten olemme halunneet myös kantaa
kortemme kekoon. Osana nuorten vuotta olemme toteuttaneet nettisivuston, joka tarjoaa
monipuolista tietoa nuoren oman talouden hallintaan. Sivusto kantaa nimeä JangMani ja se löytyy
osoitteesta jangmani.fi: linkki.
Toteutimme JangMani-sivuston yhteiskunta- ja yritysvastuullisena kampanjana, joten kyseessä ei
ole markkinointitoimenpide vaan puhtaasti Turvan tarjoama palvelu nuorille. Sivusto toteutettiin
yhteistyössä Demolan (linkki) kanssa: viiden hengen opiskelijoista koostuva tiimi suunnitteli
sivuston pohjan projektityönä kevään 2013 aikana.
Sivusto tarjoaa ennen kaikkea tietoa, jotta nuori kykenisi tekemään vastuullisia taloudellisia
päätöksiä. Sivustolta nuori saa lisäksi selkeää ja tarpeellista tietoa eri elämäntilanteiden, kuten
omilleen muuttamisen, opiskelun aloittamisen ja työelämään siirtymisen, mukanaan tuomiin
taloudellisiin kysymyksiin. Kohderyhmänä ovat yli 18-vuotiaat nuoret.
Teemme mielellämme Mun Talous -verkoston jäsenten kanssa yhteistyötä hyvän asian puolesta,
joten ollaan yhteydessä! Lisäksi JangMani-sivustolta (linkki) löytyy erilaisia materiaaleja, kuten logo
ja bannereita, joita voi vapaasti hyödyntää.
Haluamme kiittää kuluneesta vuodesta ja toivomme, että tuleva vuosi tuo tullessaan uusia, hyviä
yhteistyömuotoja ja ennen kaikkea lisää tietoa ja taitoja oman taloutensa kanssa kamppaileville
nuorille.
Ystävällisin terveisin,
Janica Lamberg
viestintäassistentti
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
040 178 6630
janica.lamberg(at)turva.fi
Kati Iharanta
tiedottaja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
040 178 8313
kati.iharanta(at)turva.fi

Kuluttajaliiton tervehdys Mun talous -verkoston jäsenille

Joulutervehdys Mun talous -verkoston jäsenille!
14.12.2013

Hyvät Mun talous -verkoston jäsenet. Teette hyvää työtä.
Nuorten vahva taloudellinen osaaminen luo hyvinvoinnille

perustaa ja myönteistä tulevaisuutta.
Myös Kuluttajaliiton työssä keskeinen avainalue on kuluttajan
talous. Vahvistimme äskettäin toimintaamme. Perustimme
uuden asiantuntijatiimin talouden asioita valmistelemaan.
Vuoden 2014 aikana seuraamme kuluttajan ostovoiman
kehittymistä ja hintoja. Kiinnitämme erityisesti huomiota
asioihin, joissa on kuluttajan talouden kannalta kielteistä
kehitystä. Haluamme vaikuttaa kehityksen suuntaan. Asuminen
ja kodin hankinnat, elintarvikkeet ja ravitsemus, liikkuminen,
terveys ja kulttuuri ovat jokaiselle tärkeitä.
Ensi vuonna Kuluttajaliitto aloittaa asumisasioiden chatneuvonnan. Sillä pyrimme saamaan erityisesti nuoria kuluttajia
kyseisen neuvonnan piiriin. Nykyinen asumisasioiden puhelin- ja
sähköpostineuvonta jatkuu tulevanakin vuonna.
Kuluttajaliiton lakimiestasoinen asumisasioiden neuvonta on
kaikille avoin ja maksuton, sillä se on RAY:n tuella tapahtuvaa
toimintaa.
Kun rahat ovat tiukalla, mistä on mahdollista tinkiä? Mistä
nuoret tinkivät?
Kulutuskulttuurimme houkuttaa helposti ylikulutukseen, vaikka luotolla. Ihmisten velkaantuminen
on huolestuttavalla uralla. Etenkin kulutusluottojen osuus on noussut. Nämä luotot ovat kalliita ja
suuri riski käyttäjälleen. Monien kohdalla ne johtavat maksuhäiriöihin ja vippikierteeseen.
Tarvitaan sovittelua, sosiaalista tukea ja selviytymisratkaisuja. Nuoren kohdalla ylivelkaantumisen
seurauksena saadut maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja hyvän elämän
rakentamisen mahdollisuuteen.
Siksi on erittäin tärkeää aloittaa talouskasvatus mahdollisimman varhain: päiväkodissa, esikoulussa
ja koulussa. Myös vanhemmilla on vastuu lastensa talouskasvatuksesta. Miten se toteutuu?
Kuluttajaliike tarjoaa aikuisille foorumin, jossa omaan talouteen liittyvistä asioista voi keskustella.
Mun talous-verkostossa kohdataan nuoria. Nuoret voivat osaltaan valmentaa vanhempiaan.
Vanhemmat jälkikasvuaan.
Yhteisöllinen lähestymistapa on vaikuttavaa. Siinä on Mun talous-verkoston voima, jossa myös
Kuluttajaliitto voi olla mukana. Tulevasta yhteistyöstä ja sen yksityiskohdista voimme keskustella
vuoden vaihteen jälkeen.
Rauhallista Joulun aikaa kaikille!
Leena Simonen
Puheenjohtaja
Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry

Mun talous -hankkeen väen joulutoivotus Mun talous -verkoston
jäsenille

Suomen Setlementtiliiton, Takuu-Säätiön, Nuorisoasuntoliiton sekä Nuorisosäätiön yhdessä koordinoiman
Mun talous -hankkeen väki toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille Mun talous -verkoston
jäsenillle!
Odotamme innolla ensi vuotta ja Mun talous -verkoston kehittämistä. Yhdessä voimme toimia yhä
vahvemmin nuorten puolesta!

Korjauksena alla olevaan ohjeistukseen uutiskirjeen tilauksen lopettamisesta:
Jos et halua tulevaisuudessa saada Mun talous -verkoston uutiskirjettä, lähetä asiasta sähköposti
projektipäällikkö Pinja Hirvilammille osoitteeseen pinja.hirvilammi(at)setlementti.fi.

Suomen Setlementtiliitto ry:n postitusrekisteri.
Mikäli et enää jatkossa halua uutiskirjettämme,
voit lähettää viestin osoitteeseen:
tiedotus@setlementti.fi

