
Lahdessa viritellään keskustelua 
köyhien ja päättäjien kesken – 
"pahinta työttömyydessä on 
paperisota" 

Lahtelainen Mira Korhonen kertoo saavansa vertaistukea lähinnä ruokajonossa. 

Mira Korhonen ei ole tuntenut häpeää köyhyyden takia. Hänestä pahinta on 
byrokratia ja pomputtelu luukulta toiselle. KATJA LUOMA 

Chiméne Bavard 
   

Vuodesta 1992 pitkäaikaistyöttömänä ollut lahtelainen Mira Korhonen tietää, 
millaista on elää köyhänä Lahdessa. Hänelle on vuosien aikana tullut tutuksi 
jonottaminen papereiden kanssa Kelan ja TE-toimiston tiloissa tai ruokakassien 
perässä seurakuntien ruokajonoissa. 

– Olen tottunut taistelemaan paljon, mutta olen sitkeä eikä minua helposti 
nujerreta. Viime vuonna jouduin tosin kahdesti karenssiin virheen vuoksi ja 
silloin jouduin kerjäämään seurakunnilta ruokaa ja apua. Vuokranmaksuakin oli 
pakko siirtää, koska rahaa ei yksinkertaisesti ollut, Korhonen kertoo. 
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Nyt Korhonen haluaa alkaa ajamaan muidenkin kaltaistensa lahtelaisten 
köyhien asioita. Hän osallistui perjantaina kauppakeskus Triossa pidettyyn Kuka 
kuuntelee köyhää? -verkoston infotilaisuuteen. Poliittisesti ja aatteellisesti 
riippumattoman yhden asian liikkeen tarkoituksena on synnyttää keskustelua 
köyhyydestä ja esittää konkreettisia ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. 

– Kävin viimeisimmässä Lahden valtuustokokouksessa kutsumassa päättäjiä 
tänne mukaan. Lisäksi lähetin heille kutsuja sähköpostilla. Koronavirus taitaa 
nyt vähentää osallistujien määrää rankasti. Olen itsekin kiinnostunut politiikasta 
ja aion päästä seuraavissa vaaleissa valtuustoon, Korhonen sanoo. 

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto rantautui perjantaina pienellä porukalla 
Lahteen kertomaan toiminnastaan. KATJA LUOMA 
PAHINTA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDESSÄ ja siitä seuranneessa 
köyhyydessä on Mira Korhosen mielestä loputon byrokratia ja paperisota. 

– Koko ajan on haettava jotakin tukia, joista voi saada kielteisiä päätöksiä ja 
sitten rumba alkaa uudestaan. Mielestäni perustulomalli olisi kaikille parempi. 
Siinä saisi yhdeltä luukulta kaiken tarvitsemansa avun, Korhonen toteaa. 

Muuten Lahti on ollut pitkäaikaistyöttömällä hyvä kaupunki asua. Korhonen 
kertoo saaneensa tarvitsemansa palvelut ja hän on osallistunut monenlaisiin 
työttömille suunnattuihin tapahtumiin muun muassa Vauhdittamossa, Harjulan 
Setlementin Olopisteellä, Lahden Elokolossa ja monitoimikeskus Takataskussa. 
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Ruokajonoissa tulee keskusteltua monenlaisista aiheista muiden 
jonottajien kanssa. 

Pitkäaikaistyötön Mira Korhonen 
– Vertaistukea työttömien tai köyhien kesken ei ole oikein ollut. Toki 
ruokajonoissa tulee keskusteltua monenlaisista aiheista muiden jonottajien 
kanssa. 

KORHONEN ON niin innostunut Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston ideasta, 
että hän aikoo ryhtyä järjestämään päättäjien ja kaupunkilaisten yhteisiä 
vuorovaikutusiltoja myös itsenäisesti. Illoissa olisi vapaata keskustelua ennalta 
sovitusta teemasta ja paikalle on tarkoitus kutsua teemaan liittyvä asiantuntija. 

– Haluan, että keskustelu lähtee aidosti ihmisten parista eikä se ole ollenkaan 
ylhäältä alaspäin ohjattua. Ensimmäiseksi teemaksi olin ajatellut koronavirusta, 
mutta saa nähdä voidaanko se toteuttaa. 

Hankekoordinaattori Arja Tyynelä kertoi, että paikalliset luovat itse tapansa 
keskustella köyhyydestä päättäjien kanssa. "Emme tule tänne neuvomaan, mitä 
teidän tulee tehdä". KATJA LUOMA 
Korhonenkin on huomannut, että työttömien ja köyhien ihmisten aktivointi 
erilaisiin keskustelutilaisuuksiin on välillä hankalaa. Monet kuulemma sanovat, 
etteivät he jaksa osallistua mihinkään. Toisilla syynä voi olla vähäiset rahat tai 
liikkuminen. 
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– Monet pitkäaikaistyöttömät eivät usko itseensä, jos heitä on tarpeeksi kauan 
laitettu maanrakoon. Silloin heidän itsetuntoaan pitää vähän pönkittää. Minä en 
ole koskaan tuntenut häpeää köyhyydestäni. Enemmän olen miettinyt sitä, että 
meidän työttömien ja köyhien pitäisi yhdistyä ja saada äänemme paremmin 
kuuluville. 

PARI VUOTTA sitten pyöreät kymmenen vuotta täyttänyt Kuka kuuntelee 
köyhää? -verkosto syntyi seminaarista, jossa keskusteltiin köyhyyteen liittyvien 
numeroiden voimasta ja sananvallasta. Seminaarin jälkeen monelle tuli tunne, 
että köyhyydestä on ryhdyttävä keskustelemaan uudella tavalla köyhien ehdoilla. 

– Keskustelujen lisäksi olemme tehneet paljon toimenpide-ehdotuksia ja 
olemme usein vierailleet eduskunnan pikkuparlamentissa kuultavana. Meillä on 
hyvät yhteydet ruohonjuuritasolta aivan huipulle, hankekoordinaattori Arja 
Tyynelä kertoo. 

Pari vuotta sitten verkosto aloitti some-kampanjoinnin jälkeen jalkautumisen 
maakuntiin. Helsingin lisäksi aktiivista toimintaa on Tampereella, Turussa, 
Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Puumalassa. 

 


