Helsingissä 3.6.2020

KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ? -VERKOSTON UUTISKIRJE 2/2020
Aurinkoinen tervehdys Helsingistä. Kevään 2020 aikana on koronaviruskieltojen vuoksi
ollut paljon muutoksia toiminnassamme. Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston ja Köyhän
ääni kuuluviin maakunnissa -hankkeen toiminnan pääpilareina on ollut 3K-Talkkeskustelutilaisuudet. Nyt koronavirustilanteen vuoksi kaikki kevään suunnitellut tilaisuudet
peruuntuivat. Päättäjien ja köyhien väliset vuoropuhelut täytyy miettiä uusiksi. Olemme
opetelleet ”digiloikkaa”. Nyt voimme käyttää myös etäkokousmahdollisuutta ihmisten
tapaamiseen. Toivotaan kuitenkin, että kohta jo pääsemme tapaamaan kasvokkain, sillä
monet tärkeät aiheet kaipaavat kirkastamista, kuten toimeentulotuen rooli osana muuta
sosiaaliturvaa. Aloitamme myös podcastien tekemisen. Onnistumisen todennäköisyyttä
lisää se, jos me osallistumme uudistamista valmisteleviin keskusteluihin kanavista
riippumatta. Ota rohkeasti yhteyttä ja ehdota keskustelunaiheita.
.
Voit seurata meitä myös näissä kanavissa:
Verkossa: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/
Instagramissa: 3kverkosto (jossa meillä on 293 seuraajaa)
Facebookissa: Kuka kuuntelee köyhää? (jossa meillä on 6496 seuraajaa)
Twitterissä: 3KVerkosto (jossa meillä on 241 seuraajaa)
Uutiskirjeessä: uutiskirje lähetetään sähköpostilistalla oleville n. neljä kertaa vuodessa.
Linkki uusimpaan uutiskirjeeseen liitetään myös kotisivullemme ja fb -sivullemme, josta
linkistä voit lukea uutiskirjeen.

AJANKOHTAISTA
Asiat eri järjestäjien kanssa
Kutsu asiakasmaksuraportin julkistamistilaisuus
9.6.2020 verkkokeskustelu EAPN-Finin asiakasmaksuraportin pohjalta sairastamisen
hinnasta
Tervetuloa keskustelemaan tiistaina 9. kesäkuuta kello 11-12.30 verkossa Teams-alustalla
sairastamisen hinnasta. Keskustelun pohjana on EAPN-Finin Terveys ja köyhyys työryhmän tuore asiakasmaksuraportti.
Keskusteluun voi liittyä tästä linkistä:
https://bit.ly/Asiakasmaksuwebinaari
Kyselyn raportin voi lukea tästä
http://www.eapn.fi/mita-teemme/julkaisut/
Keskustelun facebook-tapahtuma
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UUSI KARTTASIVUSTO PALJASTAA, MITEN HUONO-OSAISUUS
VAIHTELEE SUOMESSA ALUEIDEN VÄLILLÄ
Diakin uuden karttasivuston avulla käyttäjät pystyvät vertaamaan oman
alueensa huono-osaisuustilannetta muihin alueisiin. Sivusto on suunnattu
muun muassa päättäjille, viranhaltijoille, hanketoimijoille sekä muille aiheesta
kiinnostuneille.
Tästä linkistä pääset karttasovellukseen

Edellisen uutiskirjeen jälkeen olemme järjestäneet tilaisuuksia
•

Turku; 9.3.2020 Rahat tuli – Rahat meni; Kuka kuuntelee köyhää? verkoston keskustelutilaisuus. Teemana ulosotto, tukityöllistäminen ja
työllistymisen esteet; keskustelua alusti kokemusasiantuntija.
Tilaisuuden tavoitteena oli oppia paremmin ymmärtämään köyhän
todellisuutta. Tilaisuuteen osallistui myös päättäjiä, mm. kansanedustajat
Eeva-Johanna Eloranta ja Johannes Yrttiaho sekä Turun kaupungin
edustajia.

•

Helsinki; 12.3.2020: Kuka kuuntelee köyhää? -seminaari Kelan
päätoimitalossa. Seminaarin aiheena oli toimeentulotuki. Tilaisuudessa
julkistettiin Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun tulokset.
Tapahtumassa oli mukana mm. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen
koordinaatiohanke – Sokra.

•

Lahti; perjantai 13.3.2020 Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto esittäytyy
Lahdessa. Tilaisuus peruttiin yleisöltä vastajulkaistujen koronasääntöjen
vuoksi. Saimme kuitenkin pienen porukan ja lehdistön paikalle. Lehtiartikkelit
löytyvät luettavaksi oheisesta linkistä.
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/aluetoiminta/paijat-hame/

Tulevia tapahtumia maakunnissa
• Lahti; Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston suunnittelukokoukseen 3K-Talkkeskustelutilaisuuden järjestämiseksi syksylle 2020 Lahdessa, Keskiviikkona
10.6.2020 klo 15.00, Mukkulan Toimarilla, Ritaniemenkatu 10, Lahti,
Mukkula. Tilaisuus on avoin kaikille, kahvitarjoilu. Lisätietoa antaa
arja.tyynela@3kverkosto.fi
•

Jyväskylä / Vaajakoski; Ootsä joku köyhä?? Kuka kuuntelee köyhää? keskustelutilaisuus, jossa aiheena on lapsiperheköyhyys.
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Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen ja
Jyväskylän seurakunnan kanssa. Tilaisuuden paneelikeskusteluun osallistuu
köyhyyttä kokeneita erikoisasiantuntijoita ja päättäjiä.
Tilaisuus järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Lisätietoa antaa aluekoordinaattori Satu Kortelainen,
satu.kortelainen@jstry.fi p. 044 7136393
•

Rovaniemi; Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston info- ja suunnittelu- 3K-talk
tilaisuus 21.9.2020 SPR:n koulutustilassa. Ohjelma tarkentuu.

•

Forssa / Jokioinen; Kuka kuuntelee köyhää? -työpaja tapahtuma.
Paneelin sijasta on työpaja, jossa kokemusasiantuntijat ja päättäjät istuvat
työryhmissä ja miettivät eriarvoisuutta. Tilaisuus järjestetään myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.
Lisätietoa antaa Katariina Baker katariina.baker@3kverkosto.fi

•

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat yhdessä – lokakuun PeP
tilaisuuden suunnittelu jatkuu. Ryhmiin osallistuvat köyhyyttä kokeneet
valitaan ennakkoon ja ryhmäkeskustelua valmistellaan kirjoittamalla
köyhyyttä kokeneiden tarinat. Työskentely tapahtui luottamuksellisissa
pienryhmissä, joihin osallistui köyhyyttä kokeneita kansalaisia ja
kansanedustajia ja viranomaisia. arja.tyynela@3kverkosto.fi

Muut asiat
•

Kotisivumme www.kukakuunteleekoyhaa.fi on nyt päivitetty uudempaan
versioon ja on toimintavarmempi. Mobiili yhteensopivuus on vielä työn alla.

•

Kaipaamme tarinoita kotisivullamme olevaan blogiin Köyhyyden keskeltä.
Innostaisiko sinua kirjoittaa meille? Ohessa linkki, josta pääset katsomaan
Köyhyyden keskeltä -blogia kotisivullamme. Tule rohkeasti mukaan
kirjoittamaan köyhyydestä!
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/kategoria/koyhyydenkeskelta/

•

Kuka kuuntelee köyhää? Facebook moderoinnissa on tällä hetkellä
ylläpitäjinä 7 henkilöä: Jouko Karjalainen, Jari Kokkonen, Elina Aaltonen,
Tiina Sillgren, Arja Tyynelä, Linnea Partanen, Tiina Saarela.

•

Kuka kuuntelee köyhää? / Who listens to the poor? – englanninkielinen
Facebook ryhmä on päätetty perustaa Katariina Bakerin aloitteesta.
Moderaattoreiksi valittiin Jouko Karjalainen, Katariina Baker ja Linnea
Partanen.
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•

Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston seuraava kuukausikokous on
verkkokokous torstaina 4.6.2020 klo 13-15. Ilmoittautumiset:
arja.tyynela@3kverkosto.fi,

Liity Microsoft Teams -kokoukseen
•

Poikkeustilanne vaikuttaa tapahtumien tuotantoon. Paikan päällä on
muistettava hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä vähintään metrin
turvaetäisyys muihin ihmisiin.

•

3 kuvaa köyhyydestä - valokuvia todellisuudesta.
Kännykkäkuvia elämän yksityiskohdista, köyhyydestä, ilosta ja toivosta.
Kerro meille miltä maailma näyttää lähelläsi!
Käytämme kuvia nettisivuilla, aiheina podcasteihin, näyttelyissä. Julkaistuista
kuvista palkitsemme kuvatulosteella.
Annamme kuvaajalle merkityksiä, palautetta ja onnistumisen iloa.
Lisätietoja pikapuolin kotisivuilla ja somekanavilla.

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.

Seuraava uutiskirje julkaistaan syksyllä 2020, 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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