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Helsingissä 5.10. 2020 
 

KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ? -VERKOSTON 
UUTISKIRJE 4/2020 
 
Kuka kuuntelee köyhää? -verkostossa ja Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hankkeen 
järjestämä alkusyksyn tapahtuma Kuka kuuntelee 21.9.2020 leipäjonojen köyhää? on 
takana. 
 
Se koostui 12 paikallisesta tilaisuudesta, joissa pohdittiin ruoka-apua, sen tarvetta, 
muotoja ja laajemminkin vapaaehtoista apua sekä sosiaaliturvamme pulmakohtia.  
 
Paikkakunnat osallistuivat tempaukseen monin eri tavoin: Paneelikeskustelut ja niiden 
striimaus sekä yleisön osallistuminen etäyhteydellä, videotervehdykset, ruokajakelut ym. 
Tärkeä asia sai näkyvyyttä! Teemapäivästä jäi hyvät jäljet, kiitos teille kaikille, jotka olitte 
mukana seuraamassa tapahtumaa.  
 
YLE Areenasta löytyvät vuoden ajan niin Areenan suoran lähetyksen nauhoite kuin neljät 
alueuutiset. Valtakunnalliset yhteistyökumppanimme olivat Ruoka-apu.fi, Hope ry, 
Icehearts ry ja Työttömien Keskusjärjestö ry, sekä paikallisia toimijoita lukuisa määrä. 
Toivomme yhteistyön jatkuvan! 
 
No labels no walls Monday actionissa 21.9.2020 keskusteltiin köyhyydestä ja nälästä; 
mukana oli 3k verkostosta Jouko Karjalainen, Kukunori ja FinFami Uusimaa.  
https://m.facebook.com/events/777396673037736?view=permalink&id=791675634943173 

 
https://yle.fi/uutiset/3-11555303 (voit katsoa uutislähetyksen pääkuvaa klikkaamalla) 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=kuka+kuuntelee+k%C3%B6yh%C3%A4%C3%A4 (Youtube 
kanavamme videot) 

 
 
 

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta teki joulukuussa 2019 seuraavan 
määrärahapäätöksen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan erityishankkeisiin: 
 
”Ruoka-apu 
Eduskunta on jo useina vuosina osoittanut lisäresursseja ruoka-aputoimintaan, jota 
järjestetään jo yli 160 paikkakunnalla. Saadun selvityksen mukaan ruoka- apu on 
muotoutunut vakiintuneeksi toiminnaksi, jonka kautta arviolta 20 000—25 000 henkilöä 
hankkii viikoittain ruokaa. Ruoka-avun piirissä olevat ovat pääasiassa perusturvaetuuksien 
varassa eläviä ja huonossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Ruoka-avun jakajien 
arvion mukaan avun tarvitsijoiden määrä on kuitenkin lisääntynyt ja laajentunut 

https://m.facebook.com/events/777396673037736?view=permalink&id=791675634943173
https://yle.fi/uutiset/3-11555303
https://www.youtube.com/results?search_query=kuka+kuuntelee+k%C3%B6yh%C3%A4%C3%A4
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koskemaan myös niitä henkilöitä, joilla on esim. äkillisen työttömyyden aiheuttamia 
taloudellisia ongelmia.   
Valiokunta pitää toiminnan jatkamista tarpeellisena ja lisää momentille 1 200 000 euroa 
ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Jatkossa ruoka-aputoiminnan rahoitus on 
kuitenkin saatava kestävälle pohjalle siten, ettei se ole eduskunnan vuosittain 
myöntämän lisärahoituksen varassa. Toimintaa tulee kehittää esim. parantamalla 
tukijärjestelmien toimivuutta ja niveltämällä toiminta paikallisiin 
sosiaalipalveluihin.”  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi kolmelta kehittämishankkeita tehneeltä organisaatiolta 
tarjouksia ja valituksi tuli Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, jonka 
tärkeänä kumppanina hakemuksessa mainittiin Kuka kuuntelee köyhää?- verkosto. 
Hankkeen etenemistä käsitellään jatkossa muun muassa Facebook- ryhmässämme ja 
enemmänkin asiasta kiinnostuneille voidaan toimittaa muuta materiaalia 
jouko.karjalainen@hus.fi  Aikataulu on tiukka, sillä selvitys pitäisi olla valmiina vuoden 
lopussa. Voi hyvinkin olla, että koronakriisi pani ministeriöön vauhtia ja eiköhän ”Kuka 
kuuntelee leipäjonojen köyhää? - teemapäiväkin muistutti asian ajankohtaisuudesta. 
 

 
TULEVIA TAPAHTUMIA 
 
TULE KERTOMAAN OMA TARINASI KÖYHYYDESTÄ 
KANSANEDUSTAJILLE 
 

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuus 
21.10.2020 klo 8.30-12, Kirkkohallitus; Eteläranta 8, Helsinki 
 
Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, 
kansalaistoimintaryhmä, sekä Työttömien Keskusjärjestö ry järjestävät 
keskustelutilaisuuden, jossa köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat kohtaavat. Keskustelu 
perustuu todellisiin tarinoihin köyhyydestä. Tarvitsemme aitoja tarinoita ja niiden kertojia 
eri puolilta Suomea. 
 
Tilaisuus on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa kansanedustajat osallistuvat 
teemallisiin pienryhmiin, jossa köyhyyttä kokenut kertoo elämäntarinansa kautta 
köyhyydestä. Yhdessä pienryhmä kehittää poliittisen ratkaisuehdotuksen tarinassa esiin 
nousseeseen yhteiskunnalliseen epäkohtaan. 
 
Yleisölle avoin osuus alkaa kahvilla klo 9.50, jonka jälkeen ryhmät esittelevät 
köyhyysongelman sekä kehittämänsä ratkaisuehdotuksen. Lopuksi on vielä 
yleisökeskustelu.  
 
 

mailto:jouko.karjalainen@hus.fi
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Aikataulu 

Kansaedustajat klo 9-11.30 (pienryhmä klo 9.10-10) 

Yleisölle avoin osuus klo 9.50-12.00 

 

Ohjelma:  

8.30 kahvi pienryhmiin osallistuville 

9.00-9.10 Tilaisuuden esittely ja jakaantuminen pienryhmiin 

9.10-10.00 pienryhmätyöskentelyä 

9.50 Yleisökahvitus alkaa 

10.15 -12.00 yleisötilaisuus, ryhmätöiden purku (media) 

 

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ LINKISTÄ: https://www.lyyti.fi/reg/samassa_poydassa 
 

 
 

TULE TARINATYÖPAJAAN VALMISTELEMAAN TARINAASI 

 

Järjestämme Kirkkohallituksen tiloissa (Eteläranta 8, Helsinki) 2 työpajaa köyhyyttä 

kokeneiden tarinoiden työstämiseen, jotka tarinat esitellään 21.10.2020 Köyhyyttä 

kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuudessa. 

 

TARINATYÖPAJA 1 torstaina 8.10.2020 klo 13-16  

Teams linkki jos osallistut etänä: Liity Microsoft Teams -kokoukseen 

 

TARINATYÖPAJA 2 / KENRAALIHARJOITUS  keskiviikkona 14.10.2020 klo 9-11 

Teams linkki jos osallistut etänä: Liity Microsoft Teams -kokoukseen 

 

Lisätiedot ja Ilmoittautumiset :  
Arja Tyynelä: 040 524 7537 arja.tyynela@3kverkosto.fi 

Viime vuoden tilaisuudesta, Köyhät ja päättäjät samassa pöydässä, voit lukea täältä: 
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2019/11/koyhyytta-kokeneet-ja-
kansanedustajat-samassa-poydassa-12-11-2019/ 
 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA 

Asunnottomien yö 17.10.2020 

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. vietetään vuosittain 

Asunnottomien yötä. Tapahtumia ympäri Suomea. 

 

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto esittäytyy 17.10.2020 

Elokolossa, Vuorikatu 14, LAHTI klo 12-14 

Lisätietoa: https://www.facebook.com/lahdenelokolo 

 

https://www.lyyti.fi/reg/samassa_poydassa
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QxZjE1ZDQtMGZkNy00ZTMzLWJjNGUtYjA0YTYzNGJhMWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242d93f55-9d30-4958-8c5d-4d0e81ff9827%22%2c%22Oid%22%3a%226ded2d90-c7d0-4db7-b777-b0f36a1e9d16%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg3NTZkNmQtNGM4YS00MGY1LWIwOTctYmMxODI2MDFjM2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242d93f55-9d30-4958-8c5d-4d0e81ff9827%22%2c%22Oid%22%3a%226ded2d90-c7d0-4db7-b777-b0f36a1e9d16%22%7d
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2019/11/koyhyytta-kokeneet-ja-kansanedustajat-samassa-poydassa-12-11-2019/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2019/11/koyhyytta-kokeneet-ja-kansanedustajat-samassa-poydassa-12-11-2019/
https://www.facebook.com/lahdenelokolo
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Ootsä joku köyhä?? Jyväskylä 

Maanantaina 19. lokakuuta 2020 klo 15.00 – 18.00 

Keväällä koronan vuoksi peruuntunut keskustelutilaisuus lapsiperheköyhyydestä 
toteutuu osin etäyhteyksillä. Seuraa tapahtuman päivittymistä. 
Järjestäjänä Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry  
Lisätietoja: Kuka kuuntelee köyhää -aluekoordinaattori satu.kortelainen@jstry.fi  
044 713 6393  
 

 

 MENNEITÄ TAPAHTUMIA 
 

LAHTI:15.6.2020  

 

• Kokoonnuimme suunnittelupalaveriin Lahteen, innostaaksemme heitä mukaan 

toimintaan. Olemme saaneet Päijät-Hämeeseen aluekoordinaattorin, Virpi Hyttisen,  

1.10.2020 alkaen. 
 

HELSINKI: 3.9.2020 Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston kokous Kontulan kirkolla 
 

• esiintymiskoulutusta /Jouko Vatanen 

• Varsinainen kokous; suunnittelimme Kuka kuuntelee 21.9.2020 leipäjonojen köyhää 
-tapahtumaa ja olimme yhteydessä Teams-työkalun avulla eri paikkakunnille. 

• Kävelykierros; Kontulani – elämän mittainen matka. Tutustuimme Kontulaan, 
Hima&Strada oppaamme Emman seurassa. 

HELSINKI: 9/2020 tarinatyöpajat (2)  

• Kokoonnuimme Myllypuron kirkolla suunnittelemassa Kuka kuuntelee 21.9.2020 
leipäjonojen köyhää? -tapahtumaa. Keskeistä on ollut hioa ruoka-apuun 
turvautuneiden kertomuksia esitettäväksi varsinaisessa tapahtumassa. 
Tarinatyöpajoissa olemme kohdanneet ja kuulleet omakohtaisia kokemuksia ja 
suuresti arvostaen kirjanneet niitä talteen. Tulemme järjestämään tarinatyöpajoja 
tulevaisuudessa lisää. 

• LOS ANGELES: No labels no walls / digitaalinen verkkofestivaali 14.-19.9.2020 

This is the first Festival that’s about all of us! This Festival invites citizens from all 

around the world to connect through Art, Culture and Action. 

 

Joka maanantai No labels no walls järjestää verkkotapahtuman  

Käy tutustumassa ja lähde toimintaan mukaan! 
https://www.nolabelsnowalls.net/ 
https://www.facebook.com/nolabelsnowalls 
 

https://www.facebook.com/jstry.fi/
mailto:satu.kortelainen@jstry.fi
https://www.nolabelsnowalls.net/
https://www.facebook.com/nolabelsnowalls
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VIESTINTÄ 

Uutta toimintaa 

Olemme hankkineet laitteiston, joilla 3K-toimintaa voidaan toteuttaa sekä paikan päällä 

että verkkoympäristössä. Toteutamme virtuaalisia vuoropuheluja köyhyyttä kokeneen ja 

kansanedustajan välillä.   

Olemme avanneet palautenumeron 0800 94016 johon voi soittaa ilmaiseksi ja 

nimettömästi. Tarkoituksena saada kerättyä palautetta köyhyyskokemuksista.  

Ilmaiset tekstiviestit voi lähettää numeroon  050 331 4323 

Lisää tietoa kotisivultamme josta voi myös tulostaa mainosta jaettavaksi! 
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2020/08/kuka-kuuntelee-leipajonojen-koyhaa-2/ 
 

Toteutamme Podcasteja tekemällä 10-20 min pituisia erikoisasiantuntijahaastatteluja 

”Maakuntien ääni ”.  

MUUT ASIAT 

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/ 
 
Kiinnostava raportti on julkaistu: 
Osallisuutta ruoka-avun rinnalle? – havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä (Niemi ja 
Winter 2020): https://storage.googleapis.com/sininauhaliitto-production/2020/10/5dbb1829-niemi_ja-

winter_ruokajonosta-osallisuuteen_2020_verkkoversio.pdf 
 

Voit seurata meitä näissä kanavissa: 
Verkossa: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/ 
Instagramissa: 3kverkosto, jossa meillä on nyt 308 (viimeksi 295 ja sitä ennen 277) 
Facebookissa: Kuka kuuntelee köyhää, jossa meillä on 6674 seuraajaa (viimeksi 6496 ja 
sitä ennen 6453) 
Twitterissä: 3KVerkosto, jossa meillä on 256 seuraajaa (viimeksi 242 ja sitä ennen 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 tai välittää kaverille ja innostaa mukaan 
toimintaan.  
 
Seuraava verkostokokous  
 
Aika: keskiviikkona 4.11.2020 klo 11-15.  
Paikka: Suoja-Pirtti, Kotkankatu 14-16, Helsinki. Paikka ei ole esteetön. 
Ilmoittautumiset: arja.tyynela@3kverkosto.fi 

http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2020/08/kuka-kuuntelee-leipajonojen-koyhaa-2/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/kategoria/koyhyydenkeskelta/
https://storage.googleapis.com/sininauhaliitto-production/2020/10/5dbb1829-niemi_ja-winter_ruokajonosta-osallisuuteen_2020_verkkoversio.pdf
https://storage.googleapis.com/sininauhaliitto-production/2020/10/5dbb1829-niemi_ja-winter_ruokajonosta-osallisuuteen_2020_verkkoversio.pdf
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/
mailto:arja.tyynela@3kverkosto.fi
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Aloitamme Jouko Vatasen 3k -esiintymiskoulutuksella (ilmainen ja avoin kaikille) 
klo11-12 ja varsinainen kokous pidetään klo 13-15.  

Teamslinkki: Liity Microsoft Teams -kokoukseen 
 
 
 
 
 
 
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 alkanutta syksyä 
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.  
 

 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYxNGVhMjAtYmZlZi00ZjdkLTk4YWQtZmFlN2M2MzE4MmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242d93f55-9d30-4958-8c5d-4d0e81ff9827%22%2c%22Oid%22%3a%226ded2d90-c7d0-4db7-b777-b0f36a1e9d16%22%7d
mailto:arja.tyynela@3kverkosto.fi
mailto:elina.aaltonen@3kverkosto.fi

