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Hei! 
 
Vuosi on lopuillaan. Näin myös yhdeksäs köyhyysvuosi on päättymässä. Ensi vuosi 2018 
on verkostomme kymmenes toimintavuosi, juhlavuosi. Toimitamme voidaan katsoa 
alkaneen 2008 silloisessa Stakessissa (Nykyisin THL) Kuka kuuntelee köyhää 
seminaarista. Tätä kirjoittaessani muistoni kulkevat tuohon muistorikkaaseen seminaariin. 
Olin käyttämässä siellä pienen puheenvuoron. Yllättävän moni aktiivitoimija on ollut alusta 
saakka mukana.  
 
Erityisen paljon iloitsemme teistä, jotka olette tulleet matkan varrella mukaan ja olette 
olleet mukana joko lyhyen tai pidemmän jakson ja olette edelleen mukana.  
 
Juhlavuotta juhlitaan niin sanotusti työn merkeissä ja monenlaista tilaisuutta on tulossa niin 
pääkaupunkiseudulle kuin muuallekin. Tilaisuuksista infotaan ensi vuoden alkupuolella.  
tarkemmin.  
 

HANKEINFO ELI STEA- HANKE  
Kuten ainakin osa teistä on jo Facebook -ryhmästämme lukenut, olemme saaneet kolme -
vuotisen avustuksen Stea -hankkeena. Tämä tarkoittaa, että jalkaudumme maakuntiin 
hyvin suunnitellussa järjestyksessä. Tästä tiedotetaan tarkemmin ensi vuonna hankkeen 
alettua.  

 
Tässä on kuitenkin jo etukäteisinfona, teille tiedoksi eilisen ydinryhmämme kokouksen 
päätöksiä asiaan liittyen.  
1.  Stea- hankettamme varten ohjausryhmänä toimii normaali 3k- kuukausittain 
 kokoontuva ydinryhmä. 
2.  Perustetaan käytännön johtamiseen pieni projektiryhmä. Projektiryhmään valittiin tässä 
vaiheessa Tiina Saarela (pj), Irene Roivas, Anna-Maria Isola ja Jouko Karjalainen. 
3.  Projektiryhmä käynnistää sisäisen haun 
a)   hankevastaavan ja 
b)   kahden puolipäiväisen tiedottajan palkkaamiseksi 
4.  Työsuhteet ovat määräaikaisia (noin kalenterivuosi) 
5.  Hanke alkaa 1.3.2018 
 
YLEISINFOA JA LOPUSSA JOULUINEN VIESTI  
 
Seuraava uutiskirje tulee tammikuun lopulla tai helmikuun alkupuolella.  
 
Facebook -keskustelu, Twitter ja kotisivut  
 
Löydät meidät ja ryhmän ”Kuka kuuntelee köyhää” myös Facebookista 
https://www.facebook.com/groups/127526893678/ 
 

https://www.facebook.com/groups/127526893678/
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Meillä on myös kotisivut: 
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/      
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. Sivut ovat vielä muutosprosessissa.  
 
Olemme myös Twitterissä: Twitter @3KVerkosto ja Instagram 3kverkosto 
    
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 joulua ja onnellista uutta vuotta 
Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston puolesta 
Tuula Paasivirta 
 

Hyvää Joulua ja hyvää Uutta vuotta 2018 

 Toivottaa Kuka kuuntele köyhää? -verkoston  väki. 

Kiitos kuluneesta vuodesta.   
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