Näytteilleasettajat
Aseman Lapset
Bisnesnainen
Helsingin kaupunki, sosiaalinen luototus
Invalidisäätiö
Kirkko Helsingissä, Raha-asianeuvonta Rari
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet
Marthaförbundet
Mun talous
Nuori Yrittäjyys ry
NäytönPaikka
Perintäritari Oy
Planago / Money Flow Challenge
Pörssisäätiö
Sosped-säätiö / Pelirajat’on
Takuusäätiö
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
VaasaETT

Puhu rahasta -messut
KÄSIOHJELMA

					

28.11.2018, Kansallismuseo

Työpajat
Työpajoja on kuusi erilaista. Niistä jokainen toteutuu kahteen kertaan.
Työpajoihin ei ole ilmoittautumista. Mukaan pääsee jonotusjärjestyksessä.

Sijoittaminen on jokaisen mahdollisuus vaurastua
klo 9.30─9.50
klo 10.00─10.20
Tila: Kokoushuone, pohjakerros
Tervetuloa Pörssisäätiön työpajaan päivittämään tietojasi säästämiseen ja
sijoittamiseen liittyen! Ammattilaiselle tarjolla on välineitä, joilla tukea nuoren
motivaatiota huolehtia omasta taloudestaan, ja nuorille toimintaa, joka innostaa ottamaan oman talouden ohjat omiin käsiin. Omistajuus ei ole vain henkilökohtaisen vaurauden tavoittelua vaan hyväksi koko yhteiskunnalle.

Taloustaitohankkeen teemanurkat
klo 9.30─9.50
klo 10.00─10.20
Tila: Ateljee, 2. krs
Työpajassa voit valita itseäsi kiinnostavan teeman seuraavista vaihtoehdoista
1) taloussanasto, 2) minä rahankäyttäjänä, 3) säästäminen tai 4) jeesiä omaan
talouteen. Teemanurkissa pääset kokeilemaan Taloustaitohankkeen taloustaitovalmennuksissa käytettyjä toiminnallisia tehtäviä ja työkaluja.

TarkkaFyrkka -työpaja
klo 9.30─9.50
klo 10.00─10.20
Tila: Mansku, 1. krs.
Suomen Asiakastieto Oy:n TarkkaFyrkka on vuonna 2011 perustettu hanke,
jonka tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta oman talouden hoitoon.
TarkkaFyrkka -työpajassa tutustutaan luottotietojen merkitykseen sekä siihen
mitä maksuhäiriö tarkoittaa ja mistä eri syistä sellaisia henkilöille merkitään.
Työpajan lopuksi osallistuja voi tehdä aiheeseen liittyvän some-päivityksen,
esimerkiksi Twitteriin tai Instagramiin tunnuksella #TarkkaFyrkka.

					

#puhurahasta
500 euroa puhtaana käteen
klo 10.40─11.00
klo 11.10─11.30
Tila: Mansku, 1. krs.
Max. 20 hlöä
Työpajassa Rahat riittää -hankkeen mentalistit auttavat sinua taikomaan 500
euroa ylimääräistä rahaa vuodessa. Menemme mielesi sisään ja paljastamme,
kuinka huijaat itse itseäsi raha-asioissa. Tutustu taloutesi sopukoihin ja vältä
huijareiden ansat.

Eroon ruokahävikistä
klo 10.40─11.00
klo 11.10─11.30
Tila: Kokoushuone, pohjakerros
Mukaan mahtuu noin 6 hlöä kerralla
Marthaförbundetin työpajan teemana on ruokahävikki. Ruokahävikin vähentämisen lisäksi tarkastellaan, kuinka vähällä rahalla tehdään edullista ja terveellistä ruokaa. Myös ruoan säilytys ja parasta ennen -merkinnät käydään läpi.
Tämä käytännönläheinen aihe on tärkeä osa oman talouden hallintaa.
Tervetuloa mukaan!

Sinustako miljonääri?
klo 10.40─11.00
klo 11.10─11.30
Tila: Ateljee, 2. krs.
Tervetuloa pelaamaan uunituoretta Taloussankari-peliä Taloudellisen tiedotustoimiston työpajaan! Pelaamalla opit arkitalouden sudenkuopat ja saat parhaat vinkit säästämiseen ja sijoittamiseen. Hyvä taloudellinen tulevaisuus on
sinusta kiinni!

					

Talous tuuliajolla?

Seminaari talousosaamisen karikoista ja merimerkeistä
28.11.2018 klo 12.30−16.15, Kansallismuseo
Tilaisuuden juontaa toimittaja, FM Pauliina Jokinen
Ohjelma		
12.30 Seminaarin avaus
12.35 Nuorten aikuisten taloudellinen kyvykkyys
Mette Ranta, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
13.15 Kouluissa tapahtuva pelillinen talousopetus
Panu Kalmi, professori, Vaasan yliopisto
13.55 Kahvitauko
14.30 Tieteellisiä selityksiä rahankäytön kömmähdyksille
Markus Kanerva, erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia
15.10 Kuluttamisen vai säästämisen ilo? Havaintoja nuorten
aikuisten rahankäyttöön liittyvistä ilmiöistä.
Maria Kankkunen, YAMK-opiskelija, Laurea
15.30 Kestävä kulutus
Senja Laakso, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
16.15 Tilaisuus päättyy
Järjestäjät pidättävät oikeudet muutoksiin.
Seminaari on maksuton. Paikkoja on rajoitetusti, ja
tilaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu siihen ilmoittautuneille.

Lämpimästi tervetuloa!
Rahat riittää -hanke ja Mun talous -toiminta
kotitalouksien ja nuorten talousosaamisen puolesta

