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Verkoston jäsenen kirje: Velkaantuneet nuoret ja Helsingin kaupungin palvelut
(Helsingin kaupunki, Talous- ja velkaneuvonta)
Helsingin kaupungin nuorille tarkoitettuja palveluita tarjoavat monet kaupunginvirastot ja laitokset. Helsingin
kaupungin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.hel.fi. Yleisneuvontapiste – virkainfo – löytyy
kaupungintalolta ja osoitteesta www.virka.fi. Palvelua saa myös eri kielillä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonnassa saa apua kunnan, valtion ja järjestöjen palveluista muun muassa
soittamalla ma–pe 8–16 (puh. 09 3104 4000).
Kun nuori (täysi-ikäinen) haluaa apua taloustilanteeseensa, hän voi varata ajan Talous- ja velkaneuvonnan
ajanvarauksesta ma–to 9–12 (puh. 09 3104 3887). Ajanvaraus tehdään nuorelta etukäteen pyydettävien
perustietojen perusteella talousneuvojalle tai talous- ja velkaneuvojalle. Talous- ja velkaneuvontatoimissa voi
myös asioida toimiston aukioloaikana ma–pe klo 8.15–16 osoitteessa Hämeentie 31 A, 4krs.
Talous- ja velkaneuvonnassa tapaamisella/tapaamisilla arvioidaan nuoren maksukykyä ja kartoitetaan velkoja.
Tämän jälkeen käydään läpi miten velkaantumiseen voi vaikuttaa tapaamishetkellä ja miten velkojen hoito voi
tapahtua tulevaisuudessa. Jos nuoren on mahdollista hakea velkoihin järjestelyä, häntä avustetaan kuten
muitakin talous- ja velkaneuvonnan asiakkaita. Usein nuori myös ohjataan muiden tarvitsemiensa palveluiden
piiriin.
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Kaupungin nuorten palveluita järjestetään usein yhteistyössä valtion ja järjestöjen kanssa erilaisina hankkeina
ja/tai organisaatioon liitettynä.
Talous- ja velkaneuvonnassa käydään läpi nuoren maksukyky ja tarkistetaan nuoren mahdollisuus
toimeentulotukeen. Tarpeen mukaan nuori ohjataan hakemaan apua oman alueen sosiaalityöstä. 18–24 vuotiaiden palvelut on usein eriytetty muusta palvelusta.
Asumisen ongelmissa – häätö, asunnottomuus, vuokravakuudet – nuori ohjataan eteenpäin
asumisneuvontaan, asuntohakuun tai toimeentulotukeen. Keskustelun avulla pyritään tukemaan nuorta
asumiseen liittyvissä ongelmissa.
Nuoren maksukykyä arvioitaessa esiin nousevat väistämättä kysymykset opiskelusta ja työnteosta.
Seuraavassa näihin liittyviä nuorten palveluita:


Respa on Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden hanke, joka on tarkoitettu alle 30-vuotiaille
työttömille. Uravalmentaja auttaa nuorta työllistymään ja tarpeen mukaan ohjaa muihin palveluihin.



Helsingin kuntakokeilu hankkeeseen pitkäaikaistyöttömät (500 päivää työmarkkinatukea) tulevat
TE-toimiston kautta. Tavoitteena on katkaista passiivinen työttömyys ja saada työtön työllistymään
avoimille työmarkkinoille tai päästä pitkäaikaiseen koulutukseen.



Duurissa pitkäaikaistyöttömät saavat moniammatillista tukea työllistymiseen. Duurissa
työskentelee sosiaalityöntekijä, TE-hallinnon työntekijä, terveydenhoitaja ja psykologi, joiden avulla
työtön voi selvittää omat mahdollisuutensa opiskeluun ja työllistymiseen.

Joulun odotuksin,
Jaana Vartia, talous- ja velkaneuvoja, opintovapaalla
Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveysvirasto/Talous- ja velkaneuvonta

Suomalaisten taloudellinen lukutaito korkealla tasolla
Suomalaisten taloudellinen lukutaito on kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla. Osaaminen on kuitenkin
jakautunut epätasaisesti. Nuoret ja pienituloiset ovat erityisiä riskiryhmiä, kun taas korkeasti koulutetuilla,
suurituloisilla ja yrittäjillä on korkeampi taloudellinen lukutaito. Miehillä on naisia parempi taloudellinen tietämys,
mutta taloudellisen käyttäytymisen osalta miesten ja naisten välillä ei ole merkittävää eroa. Ongelmat taloudellisessa
käyttäytymisessä ja asenteissa selittävät ylivelkaantumista enemmän kuin oma taloudellinen tietämys.
Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmin ja Tampereen yliopiston vakuutustieteen
professori Olli-Pekka Ruuskasen vuonna 2014 toteuttamassa tutkimuksessa* on tarkasteltu ensimmäistä
kertaa suomalaisten taloudellista osaamista kansainvälisesti vertailukelpoisilla kysymyksillä, joita voidaan
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verrata OECD:n aiemmin koordinoimiin tutkimuksiin. Suomessa tutkimukseen otettiin lisäksi mukaan myös
vakuutustietämys.
”Taloudellinen lukutaito on kasvavan kansainvälisen mielenkiinnon kohteena niin talouspolitiikassa kuin
tutkimuksessa. Sillä viitataan kuluttajien kyvykkyyteen ymmärtää henkilökohtaisen tai kotitalouden
taloudenhoitoon liittyviä asioita, ja soveltaa tietämystään käytäntöön”, professori Kalmi sanoo.
Tulosten perustella suomalaisten taloudellinen tietämys, taloudellinen käyttäytyminen ja vakuutustietämys
ovat kaikki keskimäärin hyvällä tasolla. Taloudellisen lukutaidon katsotaan koostuvan kolmesta osa-alueesta:
tietämyksestä, käyttäytymisestä ja asenteista.
Suomalaiset vastaavat taloudellista tietämystä mittaaviin kysymyksiin (esim. koron määrittely ja laskeminen)
useammin oikein kuin vastaajat muissa maissa. Toisaalta joissakin kysymyksissä, kuten inflaation
määrittelyssä, menestyttiin heikommin. Myös taloudellinen käyttäytyminen, kuten laskujen ajallaan
maksaminen ja talouden suunnittelu on Suomessa muihin maihin verrattuna parempaa. Taloudellisista
käytännöistä kotitalouden budjetin laatiminen ja asiantuntijaneuvojen käyttäminen rahoitustuotteiden
valintaan voisivat olla yleisempiä.
Myös vakuutustietämys korkealla tasolla
Suomessa tutkimuskokonaisuuteen otettiin mukaan myös vakuutustietämys. Vakuutuksiin liittyvää tietämystä
mitattiin moniulotteisella kysymyspatterilla, josta osa liittyi vakuutuksen periaatteisiin ja osa tuotteiden
omaisuuksiin.
Vakuutus on monimutkainen tuote: sen tarjoama suoja, ehdot, hinnoittelu, korvauksen haku ja mahdollinen
valitusmenettely ovat usein haasteellisia kuluttajille. Lisäksi vakuutustuotteet eivät usein kiinnosta kuluttajia
kovinkaan paljon.
”Oletimme näistä syistä verrattain alhaista vakuutusasioiden osaamista. Tulokset kuitenkin kumosivat
ennakko-oletuksemme, sillä vastaajien keskimääräinen vakuutustietämys oli hyvin korkealla tasolla. Kuvaavaa
on, että yli 80 prosentilla oli enemmän kuin puolet oikeita vastauksia”, professori Ruuskanen sanoo.
Kun vakuutustietämystä verrattiin yleiseen taloudelliseen tietämykseen, samoilla vastaajilla oli sekä vahva
taloudellinen ymmärrys että hyvä ymmärrys vakuutuksista. Vastaajien oma subjektiivinen käsitys omasta
vakuutusasioiden osaamisesta oli myös korkea. Neljä viidestä väitti tietävänsä vakuutusturvansa
korvauspiirin. Kaksi kolmesta uskoi osaavansa verrata eri vakuutustuotteiden ominaisuuksia ja
vakuutusmaksua keskenään sekä ymmärtävänsä vakuutusehtojen sisällön. Korrelaatio oman käsityksen ja
vakuutustietämyksen välillä oli myös verrattain korkea. Lähes puolet vastanneista ilmoitti vertailevansa
vakuutustuotteita.
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Koska vertailukelpoiset tulokset puuttuvat muista maista, ei suomalaisten osaamista vakuutusasioissa voida
suhteuttaa muihin maihin. Osaaminen on kuitenkin korkealla tasolla.
Taloudellisella tietämyksellä ja ylivelkaantumisella ei yhteyttä
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ylivelkaantumisen ja talouslukutaidon yhteyttä.
”Hieman yllättäen osoittautui, että taloudellisella tietämyksellä ja ylivelkaantumisella ei ole yhteyttä. Sen
sijaan ongelmat taloudellisessa käyttäytymisessä ja asenteissa selittävät ylivelkaantumista hyvin, samoin se,
jos kokee oman talousosaamisen huonoksi”, Ruuskanen jatkaa.
Toinen tärkeä havainto on se, että taloudellinen tietämys ei kovin voimakkaasti korreloi taloudellisen
käyttäytymisen kanssa, kun taas taloudelliset asenteet ovat taloudelliseen käyttäytymiseen selvästi
voimakkaammassa yhteydessä. Nämä havainnot merkitsevät sitä, että pelkästään tiedolliseen sisältöön
keskittyvä koulutus ei yksinään pysty ratkaisemaan ongelmia taloudellisessa käyttäytymisessä.
Lisätietoja:
Professori

Panu

Kalmi,

Vaasan

yliopisto

(taloudellinen

tietämys,

käyttäytyminen

ja

asenteet),

puh. 044 712 3049.
Professori Olli-Pekka Ruuskanen, Tampereen yliopisto (vakuutustietämys, riskiryhmät, ylivelkaantuminen),
puh. 040 190 9781.
* Taloudellinen lukutaito Suomessa -haastattelututkimus on tehty vuoden 2014 aikana noin 1 500 kuluttajalle.
Tutkimusta ovat johtaneet Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi ja Tampereen yliopiston
vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen. Tutkimusprojektia ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, FINE,
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö, Liikesivistysrahasto, Vaasan Aktia-säätiö, ja Pörssisäätiö.

Nuori kuluttaja -seminaari: Talousongelmista voidaan oppia pois – nuorten
talousosaaminen uimataitoon verrattava perustaito
Mun talous -verkosto järjesti Nuori kuluttaja -seminaarin Helsingissä torstaina 27.11. Seminaarissa kuultiin
puheenvuoroja nuorten kuluttamisesta ja keskusteltiin siitä, millaisia taitoja nuoret kuluttajina tarvitsevat. Seminaarin
puhujat ja yleisö olivat yhtä mieltä siitä, että nuorten taloustaitojen opetus kouluissa on tällä hetkellä liian vähäistä.
Jokaisella nuorella tulisikin tulevaisuudessa olla oikeus saada opetusta arkielämän taloustaidoista, rahankäytöstä ja
kuluttamisesta.
Seminaarin avasi kansanedustaja Kristiina Salonen. Salosen mukaan nuorten talousosaamisen merkitys
korostuu entisestään taloudellisesti vaikeina aikoina, jonka vuoksi aiheeseen on tänä päivänä kiinnitettävä
erityistä huomiota. Tutkimusten mukaan suomalaisten nuorten talousosaaminen ei tällä hetkellä ole riittävän
korkealla tasolla ja nuorten tulisi tulevaisuudessa saada tukea oman talouden hallintaan nykyistä helpommin:
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”Talousosaaminen on uimataitoon verrattava perustaito. Peruskoulussa jokainen lapsi opetetaan uimaan,
miksei heille opeteta samalla tavoin myös taloustaitoja?” Salonen kysyy.
Vaikka kouluilla on tärkeä rooli taloustaitojen opettamisessa, nuorten talousosaamisen vahvistaminen ja
tukeminen eivät voi olla yksin koulun asia. Vastuu nuorten talousosaamisesta kuuluu koko yhteiskunnalle ja
vaatii eri tahojen yhteistyötä. Salonen pitää Mun talous -verkoston perustamista hyvänä askeleena eteenpäin
yhteistyön vahvistamisessa.
MMT Minna Autio Helsingin yliopistosta totesi puheenvuoronsa alussa nuorten olevan aikuisten ikuisen
moralisoinnin kohteena myös kuluttamisen suhteen. Nuorten kuluttamisen ajatellaan yleensä olevan
hedonistista tai innovatiivista, esimerkiksi ympäristötietoisuutta tai eettisyyttä korostavaa. Nuorten ei
katsota olevan kuluttajina harkitsevia ja rationaalista, vaikka itsekontrolli on keskeinen osa myös nuorten
kuluttamista.
”Puhe nuorten kuluttamisesta ja todellisuus ovat eri asioita. Kuluttajuus on aina moniäänistä. Voimme olla
hedonistisia toisten asioiden, kuten harrastusten suhteen ja hyvin rationaalisia toisten, esimerkiksi autoilun
suhteen”, Autio sanoi.
Aution mukaan nuorten kuluttajuus on paitsi identiteetin rakentamista, myös kasvua ja opettelua.
Talousvaikeudet kasautuvat helposti tietyille henkilöille, jotka eivät kykene hallitsemaan omaa
rahankäyttöään. Nämä henkilöt ovat oppineet talousongelmiin, mutta voivat oppia myös niistä pois. Tämän
vuoksi tarvitaan talous- ja kuluttajakasvatusta, jota ei edelleenkään oteta kouluissa riittävän vakavasti.
Ennen lounastaukoa kuulimme seminaarissa vielä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun Mun talous kurssin nuorten kokemuksia kuluttajuudesta. Juho Mikkonen nosti esiin ajatuksen siitä, että jokaisella
nuorella olisi hyvä olla vanhempi kaveri, joka neuvoo ja auttaa talousasioissa. Vera Mielonen kertoi, että
niukan lapsuuden jälkeen kuluttamisesta tuli hänelle tärkeä tapa rakentaa omaa identiteettiään. Varsinainen
käännekohta kuluttamiseen tuli Mielosen täytettyä 18 vuotta, jonka jälkeen kukaan ei enää kontrolloinut
hänen rahankäyttöään tai elämäänsä. Tämän seurauksesta kuluttaminen karkasi käsistä, jota seurasi häpeä
siitä, ettei pystynyt hallitsemaan itseään ja omaa ostamistaan. Mielonen kuitenkin puuttui tilanteeseen ajoissa:
tällä hetkellä hän on vegaani ja absolutisti sekä vuoden vaateostolakossa. Vahvat periaatteet auttavat häntä
ottamaan oman elämänsä ja kuluttamisensa hallintaan.
”Jokaisen nuoren tulisi saada talous- ja kulutusopetusta koulussa. Peruskoulun 9. luokka on tähän hyvä
ajankohta, sillä silloin on mahdollista tavoittaa vielä koko ikäluokka”, Mielonen painotti kertomuksensa
lopussa.
Isobar Finlandin strategiajohtaja Timo Paloheimo puhui seminaariyleisölle nuorten segmentoinnista
markkinoinnissa. Paloheimon mukaan nuoret suhtautuvat markkinointiin ja mainontaan intohimoisemmin
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sekä kriittisemmin kuin vanhemmat sukupolvet. Lisäksi nuoret ovat markkinoinnin näkökulmasta vaativa
kohderyhmä.
”Taloudenhallinnan näkökulmasta nuoret ovat fiksuja eikä markkinoinnilla saada nuoria ostamaan tuotteita,
joita he eivät tarvitse”, Paloheimo sanoo.
Takuu-Säätiön Minna Backman kertoi, että noin 15 % Takuu-Säätiön takaushakemuksista tulee alle 30vuotiailta. Nuoruutta leimaavat usein tulojen epävarmuus ja elämäntilanteiden muutokset, jotka altistavat
talousvaikeuksille. Velkaantumisen taustalla takausta hakeneilla nuorilla on esimerkiksi talouden
hallitsemattomuutta, työttömyyttä tai pätkätyötä, yksinhuoltajuutta, toisen puolesta velkaantumista sekä
erilaisia riippuvuuksia tai sairauksia. Nämä eivät silti ole pelkästään nuorille tyypillisiä ongelmia, vaan samoja
syitä esiintyy hakijoilla iästä riippumatta. Lisäksi on hyvä huomioida, etteivät nuoret ole yksi yhtenäinen
ryhmä, vaan hyvin heterogeeninen joukko. Vaikka osalla nuorista on talousongelmia, suurin osa heistä
hallitsee talouttaan hyvin.
Iltapäivällä nuorten kuluttamista käsiteltiin paneelikeskustelussa, jossa puheenjohtajana toimi Juha Pantzar
(toiminnanjohtaja, Takuu-Säätiö) ja osallistujina olivat Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen (kaupallinen neuvos,
työ- ja elinkeinoministeriö), Jenni Rotonen (bloggaaja, Pupulandia-blogi), Veera Römer-Paakkanen
(MMT, dosentti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu) sekä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun Mun
talous -kurssin opiskelijat.
Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että pääosin nuoret oppivat rahankäyttöä kotona, sillä kouluissa opetus
käytännön taloudenhallinnasta on liian vähäistä. Esimerkiksi kuukausiraha on hyvä keino opettaa nuoria
käyttämään rahaa, kuluttamaan järkevästi ja toimimaan omien resurssien puitteissa. Talousasioiden opetusta
ei silti voida jättää pelkästään vanhempien vastuulle, sillä esimerkiksi talousvaikeuksista kärsivissä perheissä
ei ole mahdollista opettaa nuorille oman talouden hallintaa. Tähän tarvitaan myös yhteiskunnan panosta.
Nuoret eivät ole yksi yhtenäinen joukko, vaan tähän joukkoon mahtuu eri-ikäisiä, erilaisia ja eri
elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Vaikka osalla nuorista on taloudenhallintaan liittyviä ongelmia, suurin osa
hoitaa talouttaan hyvin. Jokaisella nuorella tulee silti olla oikeus saada opetusta käytännön elämän
talousasioista, rahankäytöstä ja kuluttamisesta.

Rästiinnaulittu? – Mun talous mukana Kirkon kasvatuksen päivillä
Olipa kerran raha-ahdinko… Mitä jos siitä selviäisi? Voivatko velat kasvaa niin suuriksi, ettei niiden määrää
enää tiedä? Kuinka asioista saa kerrottua läheisille? Mistä voi hakea apua?
Mun talous -hanke järjestää keskiviikkona 14.1. Jyväskylässä Kirkon kasvatuksen päivillä Rästiinnaulittu? työpajan, jossa kuullaan tositarinoita nuorten velkaantumisesta ja rahavaikeuksista. Kirkon perhe- ja
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nuorisotyötä tekeville suunnatussa työpajassa pohditaan ryhmissä ratkaisuja tarinoiden velkatilanteisiin sekä
sitä, missä järjestyksessä ja millaisin keinoin velkatilanteista voi selvitä. Työpajan ohjaavat Mun talous hankkeen projektikoordinaattorit Essi Lindberg (Nuorisosäätiö) ja Paula Paloheimo (Takuu-Säätiö).

Puhu rahasta
Mun talous -verkosto pilotoi koulujen 9. luokkalaisille suunnatun Puhu rahasta -kampanjaan kuuluvan
teemaviikon tammikuussa 2015. Pilottikouluina ovat Vaisaaren koulu (Raisio), Laurin koulu (Mynämäki),
Ruukinkankaan koulu (Suomussalmi) ja Svenska normallyceum (Helsinki). Viikon aikana kouluille tarjotaan
eri oppiaineisiin sovellettavaa nuorten oman talouden hallintaan liittyvää materiaalia opetuskäyttöön. Lisäksi
nuorten talousosaamisen teemaa halutaan nostaa myös julkiseen keskusteluun.
Puhu rahasta -kampanjan tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä oman talouden hallinnasta sekä viestiä
perheille, että raha-asioista on hyvä puhua ja neuvoa on tärkeää kysyä, mikäli jokin asia askarruttaa.
Kampanjalla edistetään talousosaamisen opetusta kouluissa tarjoamalla opettajille luotettavaa, helposti
saatavilla olevaa ja nuoria innostavaa materiaalia nuorten oman talouden hallinnasta.
Kampanjan pääviestit:


Raha- ja talousasiat ovat välttämättömiä asioita, joiden hoitamisesta on itse otettava vastuuta.



Raha-asioiden hoitoon saa 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 tärkeä osa oman talouden hallintaa.

YLE uutisoi Puhu rahasta -kampanjasta 17.11. Uutisen voit lukea tästä linkistä.
Lisätietoja:
Mun talous -hankkeen projektipäällikkö Jukka Moilanen (jukka.moilanen(at)setlementti.fi, puh. 050 300
5020)

Mun talous -verkoston ensi vuoden teema on Nuorten kansallinen talouslukutaidon
strategia
Kulutuskäyttäytymisen ja finanssituotteiden jatkuvasti muuttuessa sekä työelämän epävarmuuden
lisääntyessä talouslukutaidon merkitys korostuu. Se on tärkeä osa kansalaistaitoja ja yhteiskunnallista
osallisuutta. Perheen ja koulun lisäksi valtion, luottomarkkinoiden, yritysten ja kolmannen sektorin on
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tiivistettävä yhteistyötä nuorten talousosaamisen edistämiseksi. Tämän tueksi tarvitaan nuorten
talouslukutaitoa edistävä kansallinen strategia. Sen tavoitteina ovat taloudellisen osaamisen edistäminen
elinikäisellä koulutuksella, luotettava ja riippumaton tieto, tuki ja työkalut, koulutuksen ja tiedonvälityksen
vaikuttavuus sekä alan toimijoiden välinen yhteistyö ja parhaiden käytäntöjen jakaminen.
Talouskriisin myötä finanssilukutaito on talouspolitiikassa kasvavan kansainvälisen mielenkiinnon kohteena.
Euroopan komissio on kehottanut Euroopan unionin jäsenmaita kehittämään kansallisen strategian
taloudelliseen koulutukseen. Nuorten talousosaamisen edistäminen on myös OECD:n tavoite. Muun muassa
Ruotsissa, Virossa ja Belgiassa nuorten talousosaamisen turvaamiseksi on jo laadittu kansallinen strategia.
Mun talous -verkosto on jo lähtenyt yhteistalkoisiin asian hyväksi ehdottamalla nuorten kansallisen
talouslukutaidon strategian ottamista seuraavaan hallitusohjelmaan. Verkoston yhteiskunnallisten ja
poliittisten vaikutusmahdollisuuksien hyödyntäminen on tärkeää, jotta Suomeen saataisiin nuorten
kansallinen talouslukutaidon strategia, jolla on riittävän korkea poliittinen hyväksyntä, sitoutuminen ja
valtakunnallinen koordinointi.
Nuorten talouslukutaidon kansallinen strategia on Mun talous -verkoston vuoden 2015 teema. Teeman
ympärillä järjestetään keväällä ja syksyllä 2015 erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joiden tarkempi ajankohta
ilmoitetaan myöhemmässä vaiheessa. Verkoston jäseniä kannustetaan keskustelemaan aktiivisesti
eduskuntavaalikevään aikana nuorten kansallisen talouslukutaidon strategian puolesta.

Mun talous on 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 ja jaa sivua eteenpäin myös työyhteisössäsi. Linkki Facebookiin löytyy
myös Mun talous -verkoston verkkosivuilta.

Lähetä meille uutiskirjeisiin liittyvää palautetta
Otamme mielellämme vastaan kehitys- ja juttuehdotuksia uutiskirjettä koskien. Voit lähettää ehdotuksesi
projektityöntekijä Ville Kujanpäälle (ville.kujanpaa(at)setlementti.fi, 050 591 6252).
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Joulutervehdys
Mun talous -hankkeen Jukka, Ville, Essi, Paula ja Saara haluavat toivottaa hyvää ja rauhallista joulua sekä
onnellista uutta vuotta kaikille Mun talous -verkoston jäsenille!
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