
         Olemme avanneet ilmaisen palautenumeron 

            0800 94016 

Soita meille ja anna palautetta ruoka-avusta koronakevään aikana.  

ilmaiset palautepuhelut 

0800 94016 

ilmaiset tekstiviestit 

050 331 4323 

info@3kverkosto.fi 

 

.Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto / Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hanke 

http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi 

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on sekä puoluepoliittisesti että aatteellisesti 
riippumaton yhden asian liike. Tarkoituksena on synnyttää keskustelua köyhyy-
destä ja esittää konkreettisia ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Kuka kuun-
telee köyhää? -verkosto järjestää keskustelutilaisuuksia, joissa kohtaavat asian-
osaiset, erityisasiantuntijat sekä muut asiantuntijat ja päättäjät. 
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