
Yrityskylä saapuu Nordea Campukselle Helsingin Vallilaan
Nordean Suomen päätoimipisteeseen Helsingin Vallilaan avataan tänä syksynä yläkoulun 9.-luokkalaisille suunnattu Yrityskylä. Nordea
Campuksen Yrityskylässä vierailee tulevan vuoden aikana arviolta viisi tuhatta koululaista. Kymmenet vapaaehtoiset nordealaiset opastavat
nuoria yritystoiminnan ja kansainvälisen liiketoiminnan maailmaan.

Ensimmäiset oppilasryhmät saapuvat Yrityskylään lokakuun alussa. Virallisia avajaisia vietetään 1. marraskuuta.

- Nordea on sitoutunut pitkäjänteiseen yhteistyöhön Yrityskylän kanssa. Tilojen tarjoaminen on yksi hyvin luonteva tapa tukea tätä hienoa
oppimisympäristöä, sanoo Nordean liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen.

- Nordea haluaa olla mukana edistämässä nuorten taloustaitoja ja tukemassa yrittäjyyttä Suomessa. Haluamme varmistaa, että yhteiskunta voi
taloudellisesti hyvin - tässä jokapäiväisten taloustaitojen hallinnalla on aivan keskeinen rooli, hän jatkaa.

- Yrityskylä tuo työelämän lähelle nuoria käytännön harjoitusten kautta. Kun oppimisympäristö tuodaan Nordea Campukselle, nuoret pääsevät
samalla kokemaan käytännössä ihan oikean yrityksen tilat ja näkemään, millaista työelämä voi siellä olla, sanoo Yrityskylän johtaja Tiina-Maija
Toivola.

Nordealaiset vapaaehtoiset toimivat Yrityskylän ”pankkiireina” ja ovat mukana esimerkiksi säästämis- ja yritysneuvotteluiden
simulaatioharjoituksissa.

- Työntekijöidemme halukkuus osallistua campuksemme Yrityskylän toimintaan on ollut valtaisaa. Kaikki halukkaat ovat voineet kesän aikana
ilmoittautua mukaan, ja vapaaehtoispaikat täyttyivät hetkessä, Nordean Riikka Laine-Tolonen kertoo.

”Yrityskylä muovaa tulevaisuuden tekijöitä”

Vuoden 2018 aikana tuhannet 9.-luokkalaiset käyvät läpi Yrityskylän oppimiskokonaisuuden.

- On hienoa, miten monella nuorella on mahdollisuus tutustua Yrityskylän avulla talousasioihin.  Uskonkin, että meillä on todellinen
mahdollisuus päästä vaikuttamaan oppilaiden käsitykseen maailmantaloudesta ja yrittäjyydestä - ja olla mukana muovaamassa heistä
tulevaisuuden tekijöitä, Riikka Laine-Tolonen sanoo.

Laine-Tolonen on myös itse henkilökohtaisesti tiiviisti mukana nuorten talouslukutaidon edistämisessä.

- Paitsi että koen saavani mahdollisuuden auttaa pistämällä omaa osaamistani peliin, niin saan oppia nuorten maailmasta ja haasteista lisää.
Se tekee työstäni mielekästä, ja samaa sanovat Nordean sadat vapaaehtoistyössä mukanaolijat, hän toteaa.

Vapaaehtoistyö Nordeassa:

Nordea tekee pitkäjänteistä työtä talousosaamisen talouslukutaidon ja yrittäjyyden tukemiseksi. Jokaisella pankkilaisella on mahdollisuus
vapaaehtoistyöhön tämän vuoden aikana. Vuonna 2017 nordealaiset tekevät yli tuhat päivää vapaaehtoistyötä:

300 nordelaista on osallistunut koululaisryhmien ohjaamiseen Yrityskylässä  
100 nordealaista on mentoroinut nuoria Vamoksen Taloustaitohankkeessa 
100 yrityspuolen neuvojaa on mentoroinut kasvuyrityksiä
nordealaiset ovat yli 80 koulukäynnillään kohdanneet yli viisi tuhatta oppilasta ja opiskelijaa

Lisätietoja:

Riikka Laine-Tolonen, liiketoimintajohtaja, p. 050 343 0585

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, p. 050 448 1182

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta
finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 31 500 työntekijää ja konttoreita 600 toimipaikassa. Nordean osake noteerataan
Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


