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        Helsingissä 30.12.2019 

 
KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ? -VERKOSTON  

UUTISKIRJE 4/2019 
 
Tervehdys sateisesta Helsingistä! Uusi toiminta Köyhän ääni maakunnissa -hankkeella on 
käynnistynyt useilla paikkakunnilla ja jatkuu kevään 2020 aikana. 
 
Voit seurata meitä näissä kanavissa: 
Verkossa: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/ 
Instagramissa: 3kverkosto (jossa meillä on 266 seuraajaa) 
Facebookissa: Kuka kuuntelee köyhää? (jossa meillä on 6322 seuraajaa) 
Twitterissä: 3KVerkosto (jossa meillä on 217 seuraajaa) 
Uutiskirjeessä: uutiskirje lähetetään sähköpostilistalla oleville neljä kertaa vuodessa. 
 

Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hanke 
 

Edellisen uutiskirjeen jälkeen olemme järjestäneet tilaisuuksia  
 

• Orimattilassa 8.11.2019: Kuka kuuntelee köyhää? / 3K tutuksi, yhteistyössä 
Orimattilan seurakunnan kanssa. 

• Turussa 27.11.2019: Kuka kuuntelee köyhää?  -keskustelutilaisuus TULOT ON – 
TULOTON. Aiheena köyhyydestä johtuvat arjen haasteet eri tukien viidakossa. 
Yhteistyössä Varsinais-Suomen Sininauha ry:n, Takuusäätiön ja Turun ja Kaarinan 
srk yhtymä/diakoniakeskuksen kanssa. 

• Jyväskylässä loka-marraskuussa 2019 neljä eri kertaa: Ole vaikuttava kansalainen 
-koulutus; Aiheena kansalaisvaikuttamisen taitojen oppiminen vaikuttamiseen 
liittyvien kokemusten kuuleminen. Yhteistyössä Työväen Sivistysliiton, Jyvässeudun 
työllistämisyhdistys ry:n ja JST ry:n Työttömien Sirpakka toiminnan kanssa. 

 
Tulevat tilaisuudet 
 

• Puumala; 22.1.2020 klo 16.30: Kuka kuuntelee köyhää Puumalassa? -
keskustelutilaisuus pidetään Puumalan kunnantalon valtuustosalissa (os. Keskustie 
14, 52200 Puumala). Tilaisuudessa keskitytään Puumalan paikallisiin aiheisiin, 
joiden materiaali on kerätty syksyn 2019 aikana. Panelisteina toimivat eri tahot 
Puumalasta ja ESSOTE:lta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Harri Kautonen. 
Tilaisuus on yleisölle avoin.  
 Lisätietoja antaa Kuka kuuntelee köyhää? -yhteyshenkilö Nina Korhola  
p.050 521 6633 (ma, ke, to klo 9.30-13.30) 
 

http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/
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• Tampere; 29.1.2020 klo 17-19: Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelutilaisuus 
Nalkalan Setlementtitalolla, Nalkalankatu 12 Tampere. Aiheena on köyhyys ja 
asuminen Tampereella. Tilaisuus on yleisölle avoin. Lisätietoja antaa Reetta 
Mäkipää reetta.makipaa@setlementtitampere.fi 
 

• Turku; tammikuu 2020. Päivämäärä ja aika tarkentuvat myöhemmin: Kuka 
kuuntelee köyhää? -keskustelutilaisuus jossa alustavana aiheena on TULOT ON – 
TULOTON, osa 2. Lisätietoja antaa aluekoordinaattori Hannu Vesterinen 
hannu.vesterinen@vs-sininauha.fi 
 
 

• Nurmes; kevät 2020. Päivämäärä ja aika tarkentuu myöhemmin: Uudenlainen 
Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelutilaisuus, joka toteutetaan ”livenä” verkossa ja 
yhteydessä Joensuuhun. Ihmiset voivat seurata tilaisuutta omalta tietokoneeltaan 
reaaliaikaisena. Helsingissä tilaisuuden seuraamiseen järjestetään katsomo 
Kirkkohallituksen tiloissa. Aiheena Siirtomaa-Suomi ja maaseudun köyhyys. 
Tilaisuus on yleisölle avoin. Lisätietoja: Jouko Karjalainen 
jouko.karjalainen@saunalahti.fi ja Veli-Matti Hurskainen vmh@softa.fi 
 

• Jyväskylä kevättalvella 2020. Päivämäärä ja aika, sekä yhteyshenkilö tarkentuvat 
myöhemmin. 
 

• Helsinki; 12.3.2020 Seminaari. Toimeentulotukiseminaari Kelan pääkonttorissa, 
Helsingissä. Toivomme köyhyyttä kokeneilta omakohtaisia toimeentulotuki tarinoita. 
Lisätietoa alempana. 
 
 

Valtakunnalliset köyhyys asiat 
 
Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä (Pilotti PEP);  
 
järjestettiin 12.11.2019 Helsingissä. Köyhyyttä kokeneet kertoivat päättäjille omakohtaisia 
tarinoita köyhyydestä. Köyhyyttä kokeneet ja päättäjät pohtivat yhdessä ongelmiin 
ratkaisuja. 
 
Järjestäjinä Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, Suomen köyhyyden vastainen verkosto 
EAPN-Fin, kansalaistoimintaryhmä, sekä Työttömien Keskusjärjestö  
 
Tästä tapahtumasta löytyy kotisivultamme laaja infopaketti: 
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2019/11/koyhyytta-kokeneet-ja-
kansanedustajat-samassa-poydassa-12-11-2019/ 
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Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus journalisteille 

 
EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, 
jotka ovat tehneet juttuja köyhyydestä taloudellisia ja sosiaalisia syitä analysoiden ja 
köyhyyttä kokeneita ihmisiä kunnioittaen. Tunnustuksen saajan päättää köyhyyttä 
kokeneista ihmisistä koostuva raati. 
 
Vuoden 2019 tunnustuksen sai Köyhyyden anatomia -kokonaisuus. Sen ovat 
tehneet toimittaja Seppo Heikkinen ja ohjaaja Sami Kieksi. Juttu on osa Yle 
Oppimisen syksyn Some deep story -köyhyyspakettia. Onnea! 
 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/25/kunnioittavasti-koyhyydesta-tunnustus-yle-
oppimiselle 
 

 
Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto toivoo köyhyyttä kokeneiden 
omakohtaisia tarinoita toimeentulotuesta 
 

Tarinoita työstetään työpajoissa helmi-maaliskuussa 2020. Tavoitteena on 
tarinoiden esitteleminen Toimeentulotukiseminaarissa 12.3.2020, Kelan 
pääkonttorissa, Helsingissä. Tilaisuus on yleisölle avoin ja esteetön. Tilaisuudesta 
tiedotamme myöhemmin Fb- sivullamme ja kotisivullamme. 
Lisätietoja yhteyshenkilöiltä: jouko.karjalainen@saunalahti.fi 
arja.tyynela@3kverkosto.fi 
 

Muut asiat 

 
• EAPN-Fin; nimi vaihtuu: EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 25.11.2019. 

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä ja 
varapuheenjohtajaksi Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiöstä. 
Puheenjohtaja- ja hallituksenjäsen-valintojen lisäksi verkoston nimi päätettiin 
lyhentää Suomen köyhyyden vastaiseksi verkostoksi. 
Aika ajoin on keskusteltu Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen 
verkoston nimen muuttamista Suomen köyhyyden vastaiseksi verkostoksi. 
Pitkää nimeä on haluttu lyhentää, mutta syrjäytymistä on myös pidetty 
epäonnistuneena sanavalintana. Syrjäyttäminen olisi oikea sanamuoto. 

 

• Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto työstää infovideoita toiminnastaan. Videot 
valmistuvat alkutalvesta 2020.  
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Osoitemuutokset, uutiskirjelistalta poistuminen tai uutiskirjelistaan 
liittyminen 
 

Mikäli et halua näitä tiedotteita enää, ilmoita siitä osoitteeseen 
arja.tyynela@3kverkosto.fi 
Ilmoita myös, jos osoitteesi muuttuu tai olet uusi tilaaja.  
 
 

 

Hyvää uutta vuotta 2020! 
 
 
 
Kuka kuuntelee köyhää? – verkoston ja Köyhän ääni maakunnissa -hankkeen 
puolesta, 
 
Elina Aaltonen 
viestintävastaava 
elina.aaltonen@3kverkosto.fi 

 
Uutiskirjeen osoitelähde: Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston uutiskirjeen tilaajarekisteri. Käytämme keräämiämme 
yhteystietoja yhteydenpitoa varten tilaisuuksien järjestämiseen ja niiden viestintään. Vastaanotamme ja käytämme tietoja 

tilaisuuksien järjestämisen ja kehittämisen edellyttämään tarkoitukseen. Emme luovuta tietoja 3K-toiminnan ulkopuolelle.  
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