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Mun talous nyt myös Facebookissa
Mun talous -verkostolle perustettiin oma Facebook-sivu kesäkuussa. Sivuilla julkaistaan nuoriin ja
omaan talouteen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja kirjoituksia sekä verkoston tulevia tapahtumia. Käy
tykkäämässä Mun talous -verkoston FB-sivuista www.facebook.com/muntalous ja jaa sivua
eteenpäin myös työyhteisössäsi. Linkki Facebookiin löytyy myös Mun talous -verkoston
verkkosivuilta.

Mun talous -visa SuomiAreenassa
Onko aikuisilla riittävä ymmärrys nuorten raha-asioista? Tämä testataan hauskassa ja viihdyttävässä
visailussa, jossa SuomiAreenan lavalle astuu poliitikkoja, opettajia ja järjestöjen edustajia. Visan
juontaa toimittaja ja stand up -koomikko Lotta Backlund. Visailujoukkueiden suoritukset arvioi
nuorten raati.
”Mun talous – mitä olet aina tahtonut tietää rahasta!” Visailu nuorten taloustiedoista
Porissa perjantaina 18.7. klo 12.15–13.30 (BePOP-lava). Tapahtumakutsu Facebookissa.
Mun talous -hanke on tänä kesänä ensimmäistä kertaa mukana SuomiAreena -tapahtumassa. Visailun järjestävät Mun talous -hankkeen taustaorganisaatiot yhdessä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan kanssa. Nuorten arvosteluraadissa on mukana SAFARI – matka yhteiskunnalliseen tekemiseen -leirin ja OSNU2013 – Osallistuvat nuoret ry:n nuoria.

Ilmoittaudu mukaan työryhmien yhteistapaamiseen
Mun talous -verkoston työryhmät kokoontuvat ensimmäiseen yhteistapaamiseen Walkerskahvilaan aamiaisen ja työryhmätyöskentelyn merkeissä keskiviikkona 17.9. klo 9-12. Verkoston
jäseniltä tulleiden toiveiden pohjalta järjestettävä tilaisuus mahdollistaa työryhmien välisen vuorovaikutuksen, ideoiden vaihtamisen ja työskentelyn yhteisen kehittämisen. Tapaaminen järjestetään
alle 18-vuotiaiden kohtaamispaikassa, Aseman Lapset ry:n Walkers-kahvilassa, joka avaa ovensa
työryhmän jäsenille aamupäivän ajaksi. Mikäli kuulut johonkin työryhmään tai kehittämistoimikuntaan, ilmoittaudu mukaan!
Aamiaistarjoilujen vuoksi pyydämme sitovia ilmoittautumisia perjantaihin 5.9. mennessä. Tästä
linkistä pääset ilmoittautumaan. Lisätietoja projektikoordinaattori Saara Autiolta,
saara.autio@nal.fi, puh. 045 7733 0307.

Nuori kuluttaja -seminaari marraskuussa
Mun talous -hanke järjestää verkostolle ilmaisen seminaarin Nuori kuluttaja -teemalla torstaina
27.11. Helsingissä. Seminaari-ilmoittautuminen avataan ja seminaarin puhujat julkistetaan syksyllä.

Hyvää kesää!
Mun talous -tiimi lomailee kesällä seuraavasti:
Essi Lindberg
Paula Paloheimo
Saara Autio
Ville Kujanpää

21.7.–6.8.
27.6.–3.8.
7.7.–3.8.
21.7.–3.8.

Setlementtiliiton, Takuu-Säätiön, Nuorisoasuntoliiton ja Nuorisosäätiön yhteisen Mun talous hankkeen väki toivottaa aurinkoisia ja rentouttavia kesäpäiviä kaikille verkoston jäsenille! Syksyllä
tapaamme jälleen Mun talous -verkoston kehittämistyön parissa.

