Mun talous -verkoston sähköinen uutiskirje

Luet juuri Mun talous -verkoston toista uutiskirjettämme. Mielellämme otamme palautetta vastaan siitä, miten
saisimme uutiskirjettä kehitettyä ja minkälaisista aiheista haluaisit lukea. Viestin voi lähettää sähköpostiin
pinja.hirvilammi@setlementti.fi

Hyvää syksyä!
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Katso videoesitys Mun talous -verkostosta
Nuorille Nyt! -kampanja
Käteisen käyttöön saattaa tulla rajoituksia
Velkajärjestelyistä yksityisen yrityksen kautta tullut paljon huonoja kokemuksia
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Mun talous, mun opetus – Seminaari talousosaamisesta kouluissa
Verkoston seuraava tilaisuus pidetään 7.11. Haaga-Helian Pasilan tiloissa.

Kutsu nuorille suunnatun tietovisan kysymysten suunnitteluun teemasta nettiostaminen
Pidämme kaikille Mun talous -verkoston jäsenille tarkoitetun avoimen tilaisuuden tiistaina lokakuun 22.
päivä klo 14–16 Setlementtiliitossa, osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros.
Tilaisuudessa suunnitellaan nettiostamiseen liittyvän tietovisan kysymykset. Peli on tarkoitus suunnata
n.15–18 -vuotiaille nuorille ja kysymyksiä on noin 10. Kysymyksistä toivotaan sellaisia, että ne ovat
opettavaisia että viihdyttäviä. Pelin kysymysten suunnittelun jälkeen EHYT ry toteuttaa pelin.
Laitathan viestiä saapumisestasi projektityöntekijä Maria Tiaiselle sähköpostiin
maria.tiainen@setlementti.fi, niin osaamme varata oikeat määrät kahvitarjoiluihin.
Peli on Mun talous -verkoston yhteinen tuotos, joten toivomme mahdollisimman monta mukaan.
Lämpimästi tervetuloa!

Katso videoesitys Mun talous -verkostosta
Olemme tehneet esittelyn verkostosta ja sen toiminnasta. Käy katsomassa se klikkaamalla tästä

Nuorille Nyt! -kampanja
YLE on useiden yhteistyökumppaneiden kanssa käynnistänyt 10-viikkoisen kampanjan tavoittaakseen
nuoria, yrittäjiä ja vapaaehtoisuudesta kiinnostuneita aikuisia. Kampanja on asettanut tavoitteekseen
yhteistyökumppaniensa kanssa tarjota 10 000 työ-, oppisopimus-, kesätyö- tai harjoittelupaikkaa nuorille
sekä aktivoida 2 000 uutta aikuista vapaaehtoistyöhön.
Mun talous -hankkeen projektikoordinaattori osallistui kampanjaan kirjeellä nuorille

Käteisen käyttöön saattaa tulla rajoituksia
Työ- ja elinkeinoministeriö on perustanut työryhmän pohtimaan tulisiko käteisen käyttöä rajoittaa.
Ministeriö on avannut aiheesta myös avoimen kyselyn kansalaisille sivulla Otakantaa.fi, missä vastaajat
voivat tuoda esiin mielipiteitään ja kokemuksiaan käteisen käytöstä. Lue lisää

Velkajärjestelyistä yksityisen yrityksen kautta tullut paljon huonoja kokemuksia
Pikavipit eivät ole ainoa räikeä keino hyväksikäyttää taloudellisessa ahdingossa olevaa ihmistä. Nyt
viimesijaiseen velkojen järjestelykeinoon eli yksityishenkilön tuomioistuimen vahvistamaan velkajärjestelyn
alueelle on alkanut ilmaantua yrityksiä, jotka pyrkivät toimimaan välikätenä velkaantuneiden
velkajärjestelyjen hoidossa. Vahvasti suositellaan, että tällaista tulisi välttää. ”Huonoja kokemuksia on tullut
selvittäjiltä useita”, kertoo Turun johtava velkaneuvoja Petra Einiö. Lue lisää

Nuortenlinkki.fi
Nuorille on avattu uusi elämänhallintaa tukeva sivusto nuortenlinkki. Sivusto kattaa laajasti eri aiheita ja
myös nuoren taloudenhallintaa käsitteleviä teemoja.
Voit käydä tutustumassa sivustoon klikkaamalla tästä

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 loppuvuonna 2013. Otamme mielellämme vastaan uutisideoita sekä -materiaalia.
Verkosto on uusi ja siksi kannustamme ja toivomme, että levitätte uutiskirjettä eteenpäin sellaisille henkilöille, joita
teemat nuorten talousosaaminen sekä velkaantuminen kiinnostaa. Kiitos!

