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KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ? -VERKOSTON  

UUTISKIRJE 1/2020 
 
Hyvää alkanutta vuotta 2020.  Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto ja Köyhän ääni 
maakunnissa -hanke järjestää kevään aikana monia tapahtumia sekä maakunnissa että 
Helsingissä. 
 
Voit seurata meitä näissä kanavissa: 
Verkossa: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/ 
Instagramissa: 3kverkosto (jossa meillä on 277 seuraajaa) 
Facebookissa: Kuka kuuntelee köyhää? (jossa meillä on 6453seuraajaa) 
Twitterissä: 3KVerkosto (jossa meillä on 220 seuraajaa) 
Uutiskirjeessä: uutiskirje lähetetään sähköpostilistalla oleville neljä kertaa vuodessa. Linkki 
uusimpaan uutiskirjeeseen liitetään myös kotisivullemme, fb-sivullemme ja Instagramiin, 
josta linkistä voit lukea uutiskirjeen. 
 
 
 

Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hanke 
Tulevat kansalliset tapahtumat 

• Helsinki; Työpajat Kelan 12.3. seminaariin. Työstetään toimeentulotuki -aiheisia 
kokemuksia / tarinoita. Työpajoihin voi osallistua, vaikka ei osallistuisi seminaariin. 

- Torstai 27.2.2020 klo 13-15; Kirkkohallitus, Eteläranta 8 Helsinki; Henrik-tila. 
Ilmoittautuminen 26.2. mennessä. 

- Torstai 5.3.2020 klo 13-16; Kirkkohallitus, Eteläranta 8 Helsinki; Mikael-tila. 
Ilmoittautuminen 4.3. mennessä. 

 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut työpajoihin: hankekoordinaattori Arja Tyynelä  
arja.tyynela@3kverkosto.fi   
 

 
• Helsinki; torstaina 12.3.2020: Kuka kuuntelee köyhää? -seminaari Kelan 

päätoimitalossa klo 12 – 16, Nordenskiöldinkatu 12. Seminaarin aiheena on 
toimeentulotuki. Tilaisuudessa julkistetaan Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -
kirjoituskilpailun tulokset. Tapahtumassa mukana Sosiaalisen osallisuuden 
edistämisen koordinaatiohanke – Sokra. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua oheisesta 
linkistä ja muistaa ottaa henkilöllisyystodistus mukaan. 
https://www.lyyti.in/Kuka_kuuntelee_koyhaa_seminaari_8470 
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• Helsinki; lauantai 25.4.2020 klo 10.30 – sunnuntai 26.4.2020 klo 17.00:  
Suomen sosiaalifoorumi 2020. Kaksi päivää keskusteluja, työpajoja, tärkeimmät 
järjestöt ja verkostot.  

 
Foorumiin on vapaa pääsy. Suomen sosiaalifoorumi on osa maailmanlaajuista 
sosiaalifoorumi-liikettä. Sosiaalifoorumin pyrkimys on rakentaa yhteinen tila, jossa 
erilaiset kansalaisjärjestöt ja muut sosiaaliset liikkeet kohtaavat. 
 
Suunnitteilla on Kuka kuuntelee köyhää? - verkoston ja Joukkovoima- liikkeen 
kanssa tilaisuus toimeentulotuen tasokorotuksesta. 
 
Paikka: Helsingfors Arbis / Helsingin kaupungin ruotsinkielinen työväenopisto, 
Dagmarinkatu 3, 00100 Helsinki 
 

 

Tulevia tapahtumia maakunnissa 
 

• Turku; maanantai 9.3.2020 klo 17-18.30: Rahat tuli – Rahat meni; Kuka kuuntelee 
köyhää? -verkoston keskustelutilaisuus. Teemana ulosotto, tukityöllistäminen ja 
työllistymisen esteet; keskustelua alustaa kokemusasiantuntija. Tilaisuus on 
tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa köyhyyden ja hyvän yhteiskunnan kysymykset. 
Tavoitteena on oppia paremmin ymmärtämään köyhän todellisuutta. Tilaisuuteen 
osallistuu mm. kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Johannes Yrttiaho sekä 
Turun kaupungin edustajia. Kahvitarjoilu.  Tilaisuus järjestetään Majanummen 
toimitalossa, Hintsankuja 4, Varissuo. 
 
 Lisätietoa antaa jonna.lindroos@vtry.fi 
 

 

• Lahti; perjantai 13.3.2020 klo 12.30-14: Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto 
esittäytyy Lahdessa; Palvelutori, Aalto kokoontumistila, Kauppakeskus Trion 2. 
kerros, Vesku-aukio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti. 
Asiantuntijana tilaisuudessa on köyhyystutkija Jouko Karjalainen ja tilaisuus on 
kaikille avoin. 
 
Lisätietoa antaa hankekoordinaattori Arja Tyynelä arja.tyynela@3kverkosto.fi 
p. 040 524 7537 
 
 

• Jyväskylä / Vaajakoski; maanantai 23.3.2020 klo 16.18; Ootsä joku köyhä??  
Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelutilaisuus, jossa aiheena on lapsiperheköyhyys.  
Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen ja 
Jyväskylän seurakunnan kanssa. Tilaisuuden paneelikeskusteluun osallistuu 
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köyhyyttä kokeneita erikoisasiantuntijoita ja päättäjiä. Tilaisuus järjestetään 
Vaajakosken kirkon seurakuntasalissa, Kirkkotie 11, Vaajakoski. 
 
Lisätietoa antaa aluekoordinaattori Satu Kortelainen, satu.kortelainen@jstry.fi 
p. 044 7136393 
 

• Forssa / Jokioinen; tiistai 21.4.2020 klo 17-20; Kuka kuuntelee köyhää? -työpaja 
tapahtuma. Paneelin sijasta on työpaja, jossa kokemusasiantuntijat ja päättäjät 
istuvat työryhmissä ja miettivät eriarvoisuutta. Tilaisuus järjestetään Forssan 
kaupungintalolla, Turuntie 18,30101 Forssa. 
 
 Lisätietoa antaa Katariina Baker katariina.baker@3kverkosto.fi  

 

 
Edellisen uutiskirjeen jälkeen olemme järjestäneet tilaisuuksia  
 
 

• Puumala; 22.1.2020: Kuka kuuntelee köyhää Puumalassa? -keskustelutilaisuus. 
Tilaisuudessa keskityttiin Puumalan paikallisiin aiheisiin, joiden materiaali on kerätty 
syksyn 2019 aikana. Panelisteina toimivat eri tahot Puumalasta ja ESSOTE:lta.  
 

• Tampere; 29.1.2020: Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelutilaisuus, aiheena oli 
köyhyys ja asuminen Tampereella.  
 

• Helsinki; 3.2.2020: Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hankkeen verkostokokous 
aluekoordinaattoreille. Tilaisuuden jälkeen oli ilmoittautuneille tutustuminen Kelan 
päätoimitaloon.  
 
 
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/aluetoiminta/ 

 
 

Muut asiat 

 
• Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston infovideo ”Kuinka järjestän 3K-Talk -

tilaisuuden” on valmistunut. Oheisesta linkistä pääset katsomaan sen. 
https://www.youtube.com/watch?v=0TGYoq1LI1g&feature=youtu.be 

 
Video löytyy myös kotisivultamme: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/ 

 

• Kaipaamme tarinoita kotisivullamme olevaan blogiin Köyhyyden keskeltä. 
Innostaisiko sinua kirjoittaa meille? Ohessa linkki, josta pääset katsomaan 
Köyhyyden keskeltä -osiota kotisivullamme. 
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/kategoria/koyhyydenkeskelta/ 
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• Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston seuraava kuukausikokous on 16.3.2020 klo 15-
17 Suoja-Pirtti ry:n tiloissa, Kotkankatu 14-16, Helsinki. Helsingin ja alueiden 
tilaisuuksien suunnittelukokouksiin ovat kaikki tervetulleita. Tila EI ole esteetön. 

 
Ilmoittautumiset: arja.tyynela@3kverkosto.fi  
 

• Korjaus 
Edelliseen uutiskirjeeseen: Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa 

 pöydässä (Pilotti PEP); tilaisuus pidettiin Helsingissä, HeTy:ssä. 
Järjestäjinä Kuka kuuntelee köyhää -verkosto,  Suomen köyhyyden vastainen 

 verkosto EAPN-Fin, kansalaistoimintaryhmä, Työttömien Keskusjärjestö sekä 
 Helsingin Työkanava HeTy ry  

 
 

Osoitemuutokset, uutiskirjelistalta poistuminen tai uutiskirjelistaan 
liittyminen 
 

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

 

Hyvää kevättä! 
 
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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