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Nuorisosäätiö aloitti nuorten talouskoulutukset
Mun talous -verkosto tapasi Pikatreffeillä
Takuu-Säätiön videoissa puhutaan raha- ja velkaongelmista
Näytä, että olet #HupparikansanPuolella
Suosittu Olipa kerran velka -koulutus järjestetään Turussa 13.10.
Puhu rahasta -seminaari järjestetään 12.11 Helsingissä, ilmoittautuminen avattu!
Seuraa Mun taloutta Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä!

Nuorisosäätiö aloitti nuorten talouskoulutukset
Nuorisosäätiön Mun talous -osahanke käynnisti syyskuun alussa pilottikokeilun nuorten talouskoulutuksista.
Koulutukset ovat osa Nuorisosäätiön asumisen palveluiden kokonaisuuden kehittämisprojektia.
Lue lisää täältä.

Tilaisuuden kouluttajina olivat Aki Haaro Nuorisosäätiöstä ja Paula Paloheimo Takuu-Säätiöstä.

1

Mun talous -verkosto tapasi Pikatreffeillä
Mun talous -verkoston perinteinen aamiaistapaaminen pidettiin tällä kertaa pikatreffien merkeissä kahvila
Ruplassa 23.9. Pikatreffeillä haettiin vastauksia muun muassa kysymyksiin, miten rahasta pitäisi puhua
nuorelle, millaisia hyviä käytäntöjä on olemassa nuorten talousosaamisen edistämiseksi ja millä tavoin
voisimme vaikuttaa nuorten asenteisiin raha-asioissa.
Lue lisää täältä.

Pikatreffit käynnissä.

Lopussa keskusteltiin vielä koko porukan kesken.

Takuu-Säätiön videoissa puhutaan raha- ja velkaongelmista
Takuu-Säätiö on julkaissut viisi videota, joissa säätiön työntekijät
kertovat, milloin raha- ja velkaongelmiin kannattaa hakea apua, antavat
vinkkejä velkaongelmien ratkaisemiseen sekä esittelevät Takuu-Säätiön
takausta ja Pienlainaa. Toivomme, että videoista on apua myös muiden
organisaatioiden asiakkaille.
Videot löytyvät säätiön YouTube-kanavasta.
Videoita saa jakaa ja linkittää vapaasti.
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Näytä, että olet #HupparikansanPuolella
Nuorisotyön viikkoa vietetään jälleen tällä viikolla. Nuorisotyön viikon ja siihen liittyvän
#HupparikansanPuolella-haasteen tavoitteena on nostaa esille nuorisotyön merkitys ja nuorisotyön tekijät.
Allianssi haastaa nuorisotyöntekijät ja nuorten kanssa toimivat tuomaan esille oman työnsä merkitystä
leikkauksia vastaan ja puolustamaan nuorisotyötä hallitusohjelmaan kirjatussa kuntien tehtävien
harkinnanvaraistamisessa.
Lue lisää:
http://www.alli.fi/nuorisotyonviikko
http://www.facebook.com/hupparikansanpuolella
https://www.facebook.com/events/1632953993613473/

Suosittu Olipa kerran velka -koulutus järjestetään Turussa 13.10.
Olipa kerran velka – asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta -koulutus järjestetään
Turussa tiistaina 13.10.2015 klo 10.00–15.00 Valtion virastotalon tiloissa (Itsenäisyydenaukio 2, 20800
Turku).
Lisää tietoa täältä.

Puhu rahasta -seminaari järjestetään 12.11. Helsingissä, ilmoittautuminen avattu!
Mun talous -verkoston Puhu rahasta -seminaari järjestetään Helsingissä (Voimatalo, Eurooppasali) torstaina
12.11. klo 12–16.
Seminaarin puhujina toimivat muun muassa erikoistutkija Leena Haanpää Turun yliopistosta, psykoterapeutti
Susanna Pekki-Erikkilä Psykoterapiakeskus Vastaamosta ja opetusneuvos Marjaana Manninen
Opetushallituksesta.
Tarkka ohjelma ja esitysten otsikot ilmoitetaan myöhemmin, mutta voit jo ilmoittautua seminaariin 30.10.
mennessä alla olevan linkin kautta.
Ilmoittautumiseen tästä linkistä.
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Seuraa Mun taloutta Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä!
Mun talous -verkoston Facebook-sivuilla julkaistaan nuoriin ja omaan talouteen liittyviä ajankohtaisia uutisia
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.
Meidät löydät myös Instagramista. Uusin aluevaltauksemme on Twitter. Seuraa meitä @muntalous.

Lähetä meille uutiskirjeisiin liittyvää palautetta
Otamme mielellämme vastaan juttu- ja kehitysehdotuksia uutiskirjettä koskien.
Voit lähettää ehdotuksesi projektityöntekijä Ville Kujanpäälle
(ville.kujanpaa@setlementti.fi, 050 591 6252).
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