Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hanke

Helsingissä 12.06.2020

KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ? -VERKOSTON
UUTISKIRJE 3/2020
Kuka kuuntelee köyhää? -verkostossa ja Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hankkeessa
on tullut monta uutta tapahtumaa. Päätimme tiedottaa niistä heti. Nyt tapahtuu ja vauhti on
päällä. Niinpä 2/2020 uutiskirjeelle tuli jatko-osa.
1. TULE KERTOMAAN OMA TARINASI KÖYHYYDESTÄ KANSANEDUSTAJILLE
Valtakunnallisen Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä
-keskustelu järjestetään yhdessä EAPN Fin kansalaistoimintaryhmän ja Työttömien
keskusjärjestön (TVY) kanssa 21.10.2020 Helsingissä. Keskustelu perustuu
todellisiin tarinoihin köyhyydestä. Osallistujina ovat köyhyyttä kokeneet ja
kansanedustajat. Nyt tarvitaan aitoja tarinoita ja niiden kertojia eri puolilta Suomea.
Köyhyyttä kokeneiden tarinat kootaan kirjalliseen muotoon. Etukäteistyöskentely
tapahtuu luottamuksellisissa pienryhmissä alueilla ja myöhemmin työpajoissa
Helsingissä. Pienryhmätyöskentelyä voidaan tukea kahvituksissa. Toivomme, että
kokoat ryhmän etukäteistyöskentelyä varten.
21.10. tilaisuus toteutetaan niin, että ensin köyhyyttä kokeneet kertovat tilanteistaan
kansanedustajille ja muille päättäjille. Yhdessä ryhmät kehittävät
ratkaisuehdotuksen tarinoissa esiin nousseisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.
Sen jälkeen yleisölle avoimessa osuudessa ryhmät esittelevät köyhyysongelmat
sekä kehittämänsä ratkaisuehdotukset. Lopuksi on vielä yhteiskeskustelu.
Parhaassa tapauksessa kansanedustajat sitoutuvat viemään ratkaisuehdotuksia
eteenpäin.
Alustava aikataulu:
elo- syyskuussa tarinatyöpajat alueilla
14.10.2020 tilaisuuden harjoitus, Helsinki
21.10.2020 Köyhät ja päättäjät samassa pöydässä -tilaisuus Helsinki
Lisätiedot ja Ilmoittautumiset etukäteen työskentelyyn:
Arja Tyynelä
hankekoordinaattori
040 524 7537
arja.tyynela@3kverkosto.fi
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi
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Viime vuoden tilaisuudesta, Köyhät ja päättäjät samassa pöydässä, voit lukea täältä:
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2019/11/koyhyytta-kokeneet-ja-kansanedustajatsamassa-poydassa-12-11-2019/

2. MITEN RUOKA-APU TOIMII KUNNASSASI?
Kuinka apua jakavat yhteisöt ovat selvinneet koronasta? Miltä näyttää tilanne
jatkossa? Suunnitellaan yhdessä ”Kuka kuuntelee leipäjonojen köyhää? tilaisuuksia tapahtuvaksi 21.9.2020, eri puolilla maata. Yhteinen viestintä ja
esiintyminen lisää näkyvyyttä ja tarjoaa eri tahoille mahdollisuuden tarttua
polttavaan kysymykseen.
Tule mukaan valtakunnalliseen ruoka-apu keskusteluun ”Kuka kuuntelee
leipäjonojen köyhää?”
Haastamme mukaan muun muassa: Forssan, Helsingin, Hyvinkään, Hämeenlinnan,
Janakkalan, Joensuun/Nurmeksen, Jyväskylän, Lahden, Orimattilan, Oulun,
Puumalan, Rovaniemen, Raahen, Seinäjoen, Tampereen ja Turun.
Monet tilaisuudet voivat toimia webbinaareina, etenkin jos koronatilanne estää
muiden tilaisuuksien järjestämisen. Vastuu tilaisuuksien järjestämisestä on
paikallisilla toimijoilla. Kampanjaan otetaan mukaan tilaisuudet, jotka tehdään 3Ktoimintamallilla eli köyhyyttä kokeneet ovat pääosassa
(kts.www.kukakuunteleekoyhaa.fi). Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hanke
auttaa toki suunnittelussa ja tiedottamisessa sekä mm. kohtuullisissa
kahvituskuluissa. Mukaan on kutsuttu jo valtakunnallisia ruoka-aputoimijoita.
Tempauksen yhteistyökumppaneita mm. ruoka-apu.fi ja Sininauhaliitto.
Jos tuo ensisijainen aika (21.9.2020) ei sovi, voi ruoka-apukeskustelun järjestää toki
muunakin aikana, jos aihe puhuttaa paikkakunnalla. Ruoka-apu jakaa ja on jakanut
mielipiteitä 1990-luvun lamasta lähtien.

Ilmoittautumiset mielellään jo 30.6.2020
hankekoordinaattori Arja Tyynelä p. 040 524 7537
arja.tyynela@3kverkosto.fi, jouko.karjalainen@saunalahti.fi
Katso ajankohtainen video Turusta täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=3pku__S_u24
Katso ajankohtainen alueuutinen Tampereelta täältä:
https://areena.yle.fi/1-50554331
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Soste on julkaissut ennakkotietoa sosiaalibarometrista 2020:
https://www.soste.fi/uutinen/ennakkotieto-sosiaalibarometri-2020-koronaepidemia-karjistanyttoimeentulo-ongelmia/?fbclid=IwAR23xNURfjy8EjwlXAsag31h4OwFu54gshR_TArf9gEMwZXWlmTyGB3kLs

3.TAPAHTUMIA
Lahti;15.6.2020 klo 16. (Huom.! päivämäärä muuttunut!) Kuka kuuntelee köyhää? verkoston suunnittelukokous 3K-Talk-tilaisuuden järjestämiseksi syksylle 2020
Lahdessa. Mukkulan Toimarilla, Ritaniemenkatu 10, Lahti, Mukkula. Tilaisuus on
avoin kaikille, kahvitarjoilu. Tule mukaan edistämään yhteiskunnallista osallisuutta.
Yhteyshenkilö on hankekoordinaattori Arja Tyynelä p. 040 524 7537
arja.tyynela@3kverkosto.fi
Tour de Vaivaisukot -pyöräilytapahtuma/seminaari 7/2020 on siirtynyt vuodella ja
järjestetään 16-17.7.2021 perinteiseen tapaan Kaustisella, Sisäministeri Maria
Ohisalo on lupautunut sekä köyhyysseminaariin että mukaan 120 km Tosivaivaisten
pyöräilykierrokseen.
4.VIESTINTÄ
Uutta toimintaa
Toteutamme Podcasteja tekemällä 10-20 min pituisia
erikoisasiantuntijahaastatteluja ”Maakuntien ääni ”. Otetaan mielellään vastaan
parempia nimiehdotuksia. Osallistuminen onnistuu myös puhelimen välityksellä.
Olemme hankkineet laitteiston, joilla 3K-toimintaa voidaan toteuttaa sekä paikan
päällä että verkkoympäristössä.
Esiintymisvalmennus ”Harjoitus tekee mestarin”
Tule mukaan muuttamaan maailmaa!
Jouko Vatanen on lupautunut antamaan esiintymisvalmennusta 3.9.2020 klo
12.noin tuntia ennen kokouksiamme. Koulutus on ilmaista, ja se on yksi hyvä
lisäsyy osallistua verkostokokouksiimme. Voidaan järjestää myös päivän mittaisia
koulutustilaisuuksia maakunnissa.
Sisältö: Esiintyminen, esille tuleminen, oma oleminen, sanaton kieli, sanallinen
ilmaisu, ajattelun selkeys, totutellaan ja hyväksytään oma ääni ja kuva.
Valmistautuminen, porukalla miettiminen, tilanteen ja ajan tajuaminen, suhde
mikrofoniin, videokameraan, yleisöön ja päättäjiin. Pelko, toivo ja lempeys.
Lopuksi katsotaan ja kuunnellaan video, kannustetaan yhdessä tai erikseen.
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Seuraava 3K -verkostokokous 3.9.2020 kello 13.00 pidetään, jos mahdollista
Kontulassa tai Suoja-Pirtissä ja verkossa.
Tilanne huomioiden mennään Kontulani -Elämän mittainen matka kävelykierrokselle kokouksen jälkeen (Hima & Strada, katuopas Emma). Kaikki ovat
tervetulleita, mutta ilmoittautumista tarvitaan.
Ilmoittautumiset: arja.tyynela@3kverkosto.fi
5.MUUT ASIAT
Anu Hirsiaho on aloittanut aluekoordinaattorinamme Tampereella. Tervetuloa joukkoon.
tavoitat hänet jatkossa osoitteesta anu.hirsiaho@3kverkosto.fi
Verkkolehti #tyottomat 1/2020 on julkaistu - Teemoina työllisyys, kuntakokeilu, hyvinvointi
ja järjestötyö. Lue lisää https://lehti.tyottomat.fi/
Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä selvitti
viime vuonna verkkokyselyllä, miten ihmiset selviytyvät julkisen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista ja potilaan maksettaviksi jäävien lääkkeiden ja
terveydenhuollon matkojen omavastuuosuuksista. Lue lisää
http://www.eapn.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-maksut-aiheuttavat-kohtuutonta-ahdinkoa/
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/
Voit seurata meitä näissä kanavissa:
Verkossa: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/
Instagramissa: 3kverkosto, jossa meillä on nyt 295 seuraajaa. (Viimeksi 277)
Facebookissa: Kuka kuuntelee köyhää, jossa meillä on 6496 seuraajaa. (Viimeksi 6453)
Twitterissä: 3KVerkosto, jossa meillä on 242 seuraajaa. (Viimeksi 220)
Uutiskirjeessä: uutiskirje lähetetään sähköpostilistalla oleville noin neljä kertaa vuodessa.
Linkki uusimpaan uutiskirjeeseen liitetään myös kotisivullemme, FB-sivullemme ja
Instagramiin, josta linkistä voit lukea uutiskirjeen.
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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 kesää!
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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