Kuka kuuntelee köyhää? - verkosto
sinun paikkakunnallesi?
Sopiiko 3K toiminta sinulle? Vastaa kysymyksiin:
➢ Haluatko vahvistaa köyhien osallisuutta?
➢ Haluatko saada toimivan työkalun kansalaisaktiivisuuden
lisäämiseen?
➢ Haluatko toimia köyhyyden vähentämiseksi?
➢ Haluatko vaikuttaa päättäjiin?
Jos vastasit vähintään yhteen kysymykseen ”Kyllä” niin ota
yhteyttä ja kysy alueesi Kuka kuuntelee köyhää? –toiminnasta.
Tulevia tapahtumia:
21.9.2020

klo 15-17
Kuka kuuntelee 21.9. leipäjonojen köyhää?
-tapahtuma mm;
Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu,
Jyväskylä, Kemi, Lahti, Los Angeles, Mäntyharju,
Oulu, Pori, Raahe, Rovaniemi, Tampere, Tornio,
Turku, Vantaa, Äänekoski

21.10.2020 Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa
pöydässä
Helsinki; Kirkkohallitus

Kuka kuuntelee köyhää? –verkoston Köyhän
ääni kuuluviin maakunnissa -hanke
Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on sekä puoluepoliittisesti että
aatteellisesti riippumaton yhden asian liike
Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto syntyi huhtikuussa 2008
Stakesissa järjestetyn ”Sanan valta, numeron voima - kuka
kuuntelee köyhää?”-seminaarin jälkeen. Kuka kuuntelee köyhää?
-verkosto kannattaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota, jonka
voima on ”tuntemattomien huolenpito tuntemattomista”.

Yhteistyötahojamme:
•
•
•

Suoja-Pirtti ry http://www.suoja-pirtti.fi/
Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin www.eapn.fi

Kuka kuuntelee köyhää? –verkoston Köyhän
ääni kuuluviin maaakunnissa -hanke
Kolmivuotinen STEAn (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus)
rahoittama hanke käynnistettiin keväällä 2018. Hankkeen tavoiteena
on juurruttaa Kuka kuuntelee köyhää? -toiminta vähintään
kymmenelle paikkakunnalle. Hankkeen avulla käynnistetään uusia
köyhyyttä kokeneiden paikallisryhmiä.
Verkosto järjestää eri puolilla Suomea mallinnettuja
keskustelutilaisuuksia, joissa köyhyyttä kokeneet, muut asiantuntijat ja
paikalliset päättäjät kohtaavat tasavertaisina. Tavoitteena on saada
köyhien ääni kuuluviin päätöksenteossa sekä vahvistaa ihmisten
autonomiaa ja toimintavalmiuksia. Keskustelujen pohjalta on esitetty
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi.

Työttömien keskusjärjestö ry www.tyottomat.fi

Yhteystiedot
Hankekoordinaattori Arja Tyynelä, arja.tyynela@3kverkosto.fi
p. 040 524 7537
Viestintävastaava Elina Aaltonen, elina.aaltonen@3kverkosto.fi

C/O Suoja-Pirtti, Kotkankatu 14-16 B 00510 HELSINKI

Hanketyöryhmä

Vuonna 2019 keskustelutilaisuuksia on ollut seuraavilla
paikkakunnilla: Hämeenlinna, Jyväskylä, Seinäjoki, Turku ja
Tampere.
Vuonna 2020 keskustelutilaisuuksia on suunnitteilla seuraaville
paikkakunnille: Puumala, Lahti, Forssa, Kaustinen, Kuopio, Porvoo,
Pohjois-Karjala
Seuraa tulevia tapahtumia verkkosivuillamme:
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress Ajankohtaista- ja
Aluetoiminta-sivuilla. Ota seurantaan ”Kuka kuuntelee köyhää”
Facebook ryhmä ja Instagram ”3kverkosto”.

Tiina Saarela, Jouko Karjalainen ja Arja Tyynelä
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/
Facebook: Kuka kuuntelee köyhää
Twitter: @3KVerkosto
Instagram: 3kverkosto
Youtube: Kuka Kuuntelee Köyhää verkosto

Tule mukaan!
Käytämme keräämiämme yhteystietoja yhteydenpitoa varten tilaisuuksien
järjestämiseen ja niiden viestitään. Vastaanotamme ja käytämme tietoja
tilaisuuksien järjestämisen ja kehittämisen edellyttämään tarkoitukseen. Emme
luovuta tietoja 3K-toiminnan ulkopuolelle.

