
 
 

 
 
 

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -keskustelutilaisuus 
 
Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin ja sen kansalaistoimintaryhmä, Kuka kuuntelee köyhää -
verkosto sekä Työttömien Keskusjärjestö järjestävät 12.11.2019 klo 9-11.30 köyhyyttä kokeneiden kuulemis-
tapahtuman Helsingin Työkanava HeTy ry:ssä, osoite Katajanokanlaituri 4, K6, 2. krs (tila on esteellinen).  
Haluamme kutsua Sinut mukaan tilaisuuteen etsimään yhdessä köyhyyttä kokeneiden kanssa ratkaisuehdo-
tuksia köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi.  
 
Tilaisuudessa työskentely tapahtuu luottamuksellisissa pienryhmissä, joihin osallistuu köyhyyttä kokeneita 
ihmisiä, kansanedustajia sekä järjestäjien edustajia. Keskustelun pohjana toimivat osallistujien kokemukset 
köyhyydestä Suomessa. Ryhmät tekevät ratkaisuehdotuksia köyhyyttä kokeneiden kertomuksissa esiin 
nousseisiin ongelmiin. Tilaisuuden päätteeksi ryhmät esittelevät omat ratkaisuehdotuksensa yleisölle 
avoimessa osuudessa, johon kutsutaan myös mediaa. Ryhmien ratkaisuehdotuksista tehdään myöhem-
min julkaisu. Toivomme, että jokaisesta eduskuntaryhmästä osallistuu vähintään kaksi edustajaa. Huoleh-
dithan, että oma eduskuntaryhmäsi on paikalla. 
 
Ryhmäkeskustelujen aiheina ovat:  

• perusturvan riittävyys 

• työyhteiskunnan murros; työttömien ja työssäkäyvien köyhyys 

• luukulta luukulle palvelujärjestelmä 

• köyhyyden seurannaisvaikutukset hyvinvointiin 

• yksinelävien köyhyys ja asunnottomuus 

• lapsiperheköyhyys 
 

Ilmoittaudu johonkin näistä teemaryhmistä, niin saat etukäteen köyhyyttä kokeneen kertomuksen tutus-
tuttavaksesi.  
 
Tapahtuman tarkoituksena on luoda vuorovaikutusta päättäjien ja kansalaisten kesken. Tarkoituksena on, 
että köyhyyttä kokeneet ihmiset pääsevät kertomaan kokemuksistaan ja kehitysehdotuksistaan päättäjille 
suoraan, ei välittäjien kautta. Kuulemistapahtuman avulla etsimme innovatiivisia ratkaisuja köyhyyden vä-
hentämiseen ja sen vaikutusten lieventämiseen sekä edistämme kansalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa.  
 
EAPN-Fin on jo 18 vuoden ajan koonnut delegaation Brysselissä vuosittain pidettävään komission tukemaan 
EU:n köyhyyttä kokeneiden tapaamiseen (European Meetings of People experiencing Poverty), joka kokoaa 
32 Euroopan maan delegaatiot yhteen. Tavoitteenamme on, että jatkossa Suomessa järjestetään vuosittain 
vastaavanlainen kansallinen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtuma.  
 
Tervetuloa! 
 
EAPN-Fin ja kansalaistoimintaryhmä, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto sekä Työttömien Keskusjärjestö  
 
Ilmoittautuminen: anna.jarvinen@soste.fi  4.11. mennessä. Kerro samalla mahdolliset erityisruokavaliosi. 
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Tilaisuuden ohjelma (2,5 h) 
 
9.00-9.10  Tilaisuuden avaus ja ryhmätyöskentelyn esittely 
 
9.10 – 9.55  Pienryhmätyöskentely 
 
10.00 - 10.05   Yleisötilaisuuden avaus ja kahvit 
 
10.05 - 11.05   Työryhmien ratkaisuehdotukset 
 
11.05 - 11.30  Keskustelu 
 
11.30  Tilaisuus päättyy 
 
 
 
 
 
Lisätietoa:  
Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston viestintävastaava 
Linnéa Partanen, linnea.m.partanen@helsinki.fi, puh. 050 441 4440 
 
EAPN-fin varapuheenjohtaja 
Anna Järvinen, anna.jarvinen@soste.fi, puh. 050 586 5677 
 
HeTy:n ja kansalaistoimintaryhmän edustaja  
Jaana Saikkonen, jaana.saikkonen@hety.fi, puh. 040 0661227 
 
 
 
 
 
 
EAPN-Fin - Suomen köyhyyden vastainen verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toi-
miville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Se pyrkii tuomaan esiin köyhien ja syrjäytyneiden omaa ääntä sekä 
lisäämään päättäjien ja kansalaisten ymmärrystä köyhyyden syistä ja seurauksista. EAPN-Finin kansalaistoi-
mintaryhmä koostuu köyhyyden erikoisasiantuntijoista, jotka edustavat köyhyyttä kokeneita kansalaisia.  
www.eapn.fi  
 
Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on sekä puoluepoliittisesti että aatteellisesti riippumaton yhden asian 
liike. Tarkoituksena on synnyttää keskustelua köyhyydestä ja esittää konkreettisia ehdotuksia köyhyyden 
vähentämiseksi.  www.kukakuunteleekoyhaa.fi  
 
Työttömien Keskusjärjestö on työttömien edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on työttömyyden vähen-
täminen Suomessa. Järjestö pyrkii parantamaan työttömien toimeentuloa sekä edistämään heidän fyysistä 
ja sosiaalista hyvinvointiaan.  www.tyottomat.fi  
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