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Hyvää marraskuuta kaikille! 
 
Kellot on käännetty talviaikaan ja Etelä-Suomessa on tänään perjantaina nautittu kauniista 
aurinkoisesta päivästä syksyn sateiden jälkeen.  
  
Jälleen katsellessani Facebook-ryhmämme kirjoituksia, toimeentulo ja toimeentulotukiasiat 
puhuttavat ihmisiä yhä edelleen. Tänään on kirjoitettu vanhusten peloista, kun Kelalta on 
tullut kirje, että pitäisi siirtyä asumaan nykyistä edullisempiin asuntoihin, mikäli on 
toimeentulotuen asiakas. Toinen viime aikoina puhuttanut asiakokonaisuus on mediassa 
esiin nousseet kysymykset työttömyydestä ja työttömien kohtelusta eri tahoilla.  
 
Lokakuussa 24.10. järjestettiin yhteistyössä EAPN-Finin, Uutta ry:n ja Eduskunnan 
köyhyysryhmän kanssa työssäkäyvien köyhyyttä käsittelevä tilaisuus. Näistä kustakin 
kerrotaan erikseen, tuonnempana tässä uutiskirjeessä.  
 
Vielä tänä syksynä, marraskuussa pureudumme edelleen toimeentulotukiasioihin ja siihen 
liittyvään Kela -siirtoon. Siinä riittää asiaa moneen tilaisuuteen. Takuueläkkeellä olevien 
henkilöiden elämään paneudumme joulukuussa. Näistä tuonnempana. 
 
Ensi vuonna verkostomme täyttää 10 vuotta. Ensi vuosi tuo tullessaan uutta ja vanhaa. 
Joulukuun kirjeessä palaan tähän juhlavuoteen. Saattaa olla, että pyydämme teiltä 
muistoja vuosien varrelta. Palaan siihen joulukuussa 2018 tai tammi-/helmikuussa 2018.  
 
Joulukuun Uutiskirjeessä kerrotaan muutoinkin enemmän ensi vuodesta, koska tästä 
uutiskirjeestä tulee muutoinkin pitkä.  
 

Epävirallinen köyhyysviikko marraskuussa 
 
Tämän uutiskirjeen liitteenä on vielä erillinen kolmen tilaisuuden mainossivu. 
Marraskuussa 20.11. alkavalla viikolla on lukuisia tilaisuuksia usealla eri 
järjestäjä taholla. Erityisesti Hyvinvointivaltion vaalijat ry – HYVA järjestää 
monia kiinnostavia tilaisuuksia, joista tässä kirjeessä on vain yksi. Lisätietoa 
saat. http://www.hyvinvointivaltio.fi/ 
 
1.Tulevat tilaisuudet 
 
1.1.  Kuunteleeko Kela Sinua toimeentulotuessa? 
Aika: Torstaina 23.11 klo 17-19   
Paikka: Helsingin Työkanava HeTy ry, Katajanokanlaituri 4, 2 krs, Helsinki.  
 
Onko palveluissa edelleen ruuhkaa? Saatko toimeentulotukipäätöksen  

http://www.hyvinvointivaltio.fi/
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nyt ajoissa? Kela teki oman arvionsa alkuvuoden ruuhkista ja muista toimeentulotukeen 
liittyvistä ongelmista.  Kelan sisäinen arviointi (9.6.2017) sekä Kelan valtuuston 
edellyttämä puolueeton arviointi ovat luettavissa www.kela.fi/ajankohtaista   
 
Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto jatkaa omaa arviointikeskusteluaan. 
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan kokemuksista toimeentulotukiasioissa 
Kelassa. 
 
Tilaisuuden järjestää Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto ja Helsingin Työkanava HeTy ry. 
Paikalle kutsuttu Kelan valtuutetut, ja ainakin kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) 
on jo lupautunut. Lisäksi kutsutaan Kela-siirrosta vastanneita henkilöitä Kelasta ja 
kunnista.  
 
SINUN ÄÄNESI ON TÄRKEÄ  
 
Haluatko kertoa tilaisuudessa huonoista tai hyvistä kokemuksistasi Kelan toiminnasta 
toimeentulotuen myöntämisessä?  
Ota yhteyttä Kuka kuuntelee köyhää Facebook -sivujen kautta yksityisviestinä Jouko 
Karjalaiseen tai Juha Saldeniin tai sähköpostilla jouko.karjalainen@thl.fi, 
juha.salden@gmail.com 
  
Lisätietoa saat:  www.kukakuunteleekoyhaa.fi 
 
 
1.2. Kuka kuuntelee köyhää takuueläkeläistä? 
 

Illan aihe nousee Invalidiliiton vuoden 2017 Vammaisten päivän teemasta. 
 
HUOMAA TILAISUUSPÄIVÄMÄÄRÄ, se poikkeaa virallisesta YK:n vammaisten päivästä 
ja alun perin tilaisuudelle suunnitellusta päivämäärästä.  
Aika: 4.12 klo 16.30–19.00  
Paikka Helsingin Invalidien Yhdistys ry toimintakeskus Voudintie 6 Helsinki  
 
OHJELMA 
16.30-17.00 kahvi 
17.00-17.10 Tilaisuuden avaa Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtaja 
Justus Mollberg 
17.10-18.00 Paneelikeskustelu. Keskustelemassa takuueläkkeellä eläviä 
kokemusasiantuntijoita. Paneelin vetää Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmän jäsen Pirkko 
Justander 
18.00-19.00 köyhyystutkija Maria Ohisalo kertoo miltä tuntui elää viikko 
 takuueläkeläisen tuloilla. 
Lopuksi keskustelua. 

www.kukakuunteleekoyhaa.fi
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Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittaudu 29.11.2017 mennessä toimisto@hiy.fi tai 09 
7206240 kerro ilmoittautumien yhteydessä ruokavaliosi sekä millä apuvälineellä tulet sekä 
tuotko oman avustajan 
 
Tiedustelut pirkko.j@luukku.com tai 050 525 42 83 kello 19 jälkeen. 
 
Järjestäjät: Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto ja Helsingin Invalidien yhdistys ry 
 
 
2 Muiden tulevat tilaisuudet 
 
2.1.Suomalainen köyhyys ja media - #Suomi100 : 
 Sosiaalitoimittajat ry järjestää keskustelutilaisuuden 
Aika: 7.11.2017 klo 15-18 
 Paikka: SOSTE, kokoustila Jungmanni  Yliopistonkatu 5, 6.krs 
 
2.2. Diakoniarahaston 50 v-tilaisuus  
 
Tervetuloa Kirkon diakoniarahaston 50-vuotisjuhlaan! 
 
 Aika: ti 14.11.2017 klo 15–18 
 Paikka: Helsingin tuomiokirkon krypta (Kirkkokatu 18, Helsinki) 
 
Ohjelmassa on lyhyitä puheenvuoroja, musiikkia, kakkukahvit sekä paljon vapaata 
keskustelua. Tilaisuuteen voi saapua ja sieltä voi lähteä oman aikataulunsa mukaan. 
Juhlaan ovat erityisen tervetulleita diakonian parissa suoraan tai yhteistyön kautta 
työskentelevät, avustusta saaneet ihmiset sekä kaikki diakoniasta kiinnostuneet. 
 
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset 7.11.2017 mennessä 
osoitteessa https://www.lyyti.in/Kirkon_diakoniarahasto_50v. 
 
2.3. Miten määritellään kohtuullisen elämän minimi viitebudjetti 
Aika: 21.11.2017 klo 17.00 -19.00  
Paikka: Annantalon auditoriossa, Annankatu 30 Helsinki 
Järjestäjä Hyvinvointivaltion vaalijat ry. 
Anna-Riitta Lehtinen ja Kristiina Aalto Kuluttajatutkimuskeskuksesta kertovat, miten 
erilaisille kotitalouksille on määritelty tavallisten suomalaisten ryhmäkeskustelujen avulla 
viitebudjetit. Saamme tietää, millaista kulutusta kohtuulliseen/säälliseen elämään kuuluu? 
Lisäksi he kertovat, millaisia eroja eri maiden minimi viitebudjeteissa on. 
Linkistä voi perehtyä asiaan 
etukäteenhttps://helda.helsinki.fi/…/152360/Mita_elaminen_maksaa.pdf… 
 
 

https://www.lyyti.in/Kirkon_diakoniarahasto_50v.
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2.4.Seminaari: Suomi 100 – köyhyyden kehitys  
22.11.2017 klo 15–18, paikka: Eduskunta 
Tilaisuuteen on pakollinen ilmoittautuminen 16.11. mennessä. 
Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja suomalaisen köyhyyden kehityksestä ja 
perusturvan tasosta sekä pohditaan sitä, miten perusturvaa tulisi kehittää köyhyyden 
vähentämiseksi. 
 
Ohjelma: 
15.00 Tilaisuuden avaus 
kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtaja 
15.05 Suomalaisen köyhyyden kehitys 
professori Veli-Matti Ritakallio, Turun yliopisto 
15.35 Viitebudjetit ja köyhyyden mittaaminen 
tohtorikoulutettava Lauri Mäkinen, Turun yliopisto 
 
15.55 Perusturvan riittävyyden arviointi 
tutkija Susanna Mukkila, THL 
16.10 Euroopan neuvoston sosiaalikomitean näkemys Suomen perusturvasta 
puheenjohtaja Yrjö Mattila, Suomen sosiaalioikeudellinen seura 
16.25 Miten päätöksenteon vaikuttavuusarviointia tulisi kehittää? 
johtava tutkija Pertti Honkanen, Kela 
16.40 Kahvitauko 
17.00 Paneelikeskustelu: Suomalaisen perusturvan kehittäminen köyhyyden 
vähentämiseksi 
Panelistit ilmoitetaan myöhemmin 
17.50 Päätössanat 
puheenjohtaja Tiina Saarela, EAPN-Fin 
 
Seminaarin järjestävät Eduskunnan köyhyysryhmä, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen 
vastainen verkosto EAPN-Fin, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys  ry ja Suomen EMIN-
verkosto 
 
2.5 Kunnioittavasti köyhyydestä tunnustuksen jakotilaisuus.  
 
 pidetään 27.11. klo 15 alkaen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksenjakotilaisuus. 
Ilmoittaudu tilaisuuteen 16.11. mennessä erja.saarinen@soste.fi ja ilmoita mahdollinen 
dieetti.  
 
Osallistuminen ja juttujen lähettäminen tunnustuspalkintoraadille 2.11.2017 mennessä.  
Ohjeet: 
http://www.eapn.fi/kokemustoiminta/kunnioittavasti-koyhyydesta/ 
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3. Menneet tilaisuudet 
   
3.1. Seminaari: Työssäkäyvät köyhät (Yhteistyö tilaisuus) 
Aika: Tiistai 24.10. klo 12.30-15.30  
Paikka: Eduskunta, Pikkuparlamentin Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 
 
Työssäkäyvillä on Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna ollut matala köyhyysriski. 
Töissä käyvien, mutta samalla köyhyysrajan alapuolella elävien määrä kuitenkin lisääntyy. 
Työssäkäyviä köyhiä on Suomessa arviolta jo yli puoli miljoonaa. Ilmiön taustalla on muun 
muassa pätkä- ja vuokratöiden yleistyminen. Seminaarissa keskusteltiin työssäkäyvien 
köyhyydestä ja pyrittiin etsimään vastauksia ilmiöön liittyviin ongelmakohtiin. 
 
Puheenjohtaja: Jouni Kylmälä, EAPN-Fin Kansalaisryhmän PJ 
 
12.30  Avaussanat kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), eduskunnan 
köyhyysryhmän pj. 
12.45  Työssäkäyvän köyhyys: Mitä ansiotyölle on tapahtumassa kun sillä ei pärjää? 
yliopistonlehtori Mikko Jakonen, Jyväskylän yliopisto           
13.05  Keskustelu: Kokemuksia työssäkäyvien köyhyydestä 
13.50  Kahvitauko 
14.15  Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen – miten etuusjärjestelmä vastaa 
tulevaisuuden työelämän haasteisiin? 
neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti, STM 
14.30  Keskustelu: Työssä käyvän köyhän pärjääminen 
Kansanedustajat ratkovat kokemusasiantuntijoiden esittämiä kysymyksiä 
15.00  Keskustelua ja kysymyksiä 
15.20  Päätössanat Sari Essayah, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja  
 
KENELLE: kaikille teemasta kiinnostuneille 
LISÄTIETOJA:  Jouni Kylmälä, 040 846 7486, kylmala.jouni@gmail.com, Anna Järvinen, 
050 586 5677, anna.jarvinen@soste.fi 
 
JÄRJESTÄJÄT:  Eduskunnan köyhyysryhmä, EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja 
syrjäytymisen vastainen verkosto, Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto, Uudenmaan 
Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö Uutta ry 
 
Tilaisuudesta tulee vielä  3K-verkoston sivulle muistio ja nyt jo voit lukea joitakin esityksiä, 
osuuksia tästä tilaisuudesta osoitteesta:  http://www.eapn.fi/seminaari-tyossakayvat-
koyhat/ 
 
 
 
 
 

http://www.eapn.fi/seminaari-tyossakayvat-koyhat/
http://www.eapn.fi/seminaari-tyossakayvat-koyhat/
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4. Tulevien tilaisuuksien suunnittelua 
 
Tule mukaan ideoimaan, valmistelemaan ja toteuttamaan tilaisuuksiamme! Mukanaolo voi 
toteutua monella tavalla ja sitoutua voi vaikka toimenpide kerrallaan tai jonkun muun 
määrämitan verran. 
 
Ota yhteytä alla oleviin yhteyshenkilöihin, jos koet toimintamme järkeväksi tai etenkin siinä 
tapauksessa, ettei se ole sitä. Katsotaan, osaammeko vastata haasteeseesi! 
 
Yhteyshenkilöt: Jouko Karjalainen, jouko.karjalainen@thl.fi tai Tuula Paasivirta, 
tuula.paasivirta@pp.inet.fi 
 
Seuraava kokous: 
Kirkkohallitus 27.11. klo 16.30.  
 
Olet tervetullut mukaan, mutta ilmoittaudu Tiina Saarelalle (tiina.saarela@evl.fi) tai 
Tuulalle, koska kokoustiloissa ei voi liikkua ilman ilmoittautumista, eikä niihin pääse 
sisälle.  
 
 
5. Tervetuloa EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmään! 

EAPN-Fin kutsuu mukaan kansalaistoimintaryhmäänsä niitä henkilöitä, joilla on / on ollut 
omakohtaisia kokemuksia köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan ja jakamaan omia köyhyyteen 
ja pienituloisuuteen liittyviä kokemuksiaan. 

Ryhmän tarkoituksena on nostaa köyhyyttä kokeneiden viestiä yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja edistää päätöksenteossa heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien 
kokemusten huomioimista.   

Ryhmän seuraava varsinainen tapaaminen pidetään pe 8.12. klo 13–16 (Sosten tiloissa, 
Yliopistonkatu 5, 6.kerros). 

Ryhmän tapaamisia on tarkoitus olla muutaman kuukauden välein ja niihin valitaan eri 
teemoja ryhmän kiinnostuksen mukaan. Ryhmän keskusteluissa esiin nousseista 
teemoista voidaan järjestää esim. seminaareja tai toteuttaa muuta vaikuttamistoimintaa. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (kahvitarjoilun vuoksi ilmoittaudu 3.12. mennessä): Soste 
ry/EAPN Fin Erja Saarinen erja.saarinen@soste.fi   puh 050- 433 4202 ja Jouni Kylmälä 
kylmala.jouni@gmail.com, 040 846 7486.  

MUTTA VOIT TULLA MYÖS AEURAAVAAN TILAISUUTEEN  

erja.saarinen@soste.fi%20%20
mailto:kylmala.jouni@gmail.com
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20.11. Työssäkäyvät köyhät -tilaisuus HeTyssä klo 13-15  (Katajanokanlaituri 4). 
Kuulumisia Brysselin PeP-tapaamisesta lokakuulta. Järjestäjä EAPN-Finin 
kansalaistoimintaryhmä.  ILMOITTAUDU kylmala.jouni@gmail.com  

7. Facebook-keskustelu, Instagram, Twitter ja kotisivut  
 
Löydät meidät ja ryhmän ”Kuka kuuntelee köyhää” myös Facebookista 
https://www.facebook.com/groups/127526893678/ 
 
Meillä on myös uusitut kotisivut: 
 
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/     uudet suvut  
 
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/gpEasy/     Vanhat sivut  
Kotisivuilta löydät kokous- ja tapahtumamuistiot ja ajankohtaiset tiedot sekä nämä 
uutiskirjeet, ja Facebook-sivuilla voidaan käydä keskustelua ajankohtaisista asioista ja 
siellä on myös ajankohtaista tiedotusta. Kotisivuille siirretään myös ajanoloon 
taannehtivasti verkoston kokousmuistioita. 
 
Olemme myös Instagramissa, hakuotsikko 3kverkosto ja Twitterissä: Twitter @3KVerkosto 
 
8. Osoitemuutokset, listalta poistuminen tai listaan liittyminen 
 
Mikäli et halua näitä tiedotteita enää, ilmoita siitä osoitteeseen tuula.paasivirta@pp.inet.fi  
Samaan sähköpostiin voit ilmoittaa, mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu.  
Toisaalta uudet ihmiset voivat myös ilmoittautua postituslistaan tuula.paasivirta@pp.inet.fi  
 
 
Hyvää syksyä, 

 
Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston puolesta 
Tuula Paasivirta 

kylmala.jouni@gmail.com%20
https://www.facebook.com/groups/127526893678/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/gpEasy/

