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Helsingissä 27.1.2021 
 

KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ? -VERKOSTON 
UUTISKIRJE 1/2021 
 
Hyvää uutta vuotta 2021! 
 
 

TULEVIA TAPAHTUMIA 
 
15.-19.3.2021 Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää? valtakunnallinen 
teemaviikko eri paikkakunnilla 
Teemaviikon tavoite on saada kunnan asukkaiden oma ääni kuuluviin 
sekä käynnistää kuntalaisten ja  
kuntavaaliehdokkaiden välinen vuoropuhelu. 
Teemaviikon tapahtuman rakentumista voit seurata: 
Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää? Valtakunnallinen teemaviikko 15.-19.3.2021 – Kuka kuuntelee köyhää? 
(kukakuunteleekoyhaa.fi) 
 

 

Lähde mukaan järjestämään tapahtumaa omalle paikkakunnallesi!  
Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Arja Tyynelä: 
arja.tyynela@3kverkosto.fi puh. 040 524 7537 
 
 

 

 MENNEITÄ TAPAHTUMIA 
 
13.1.2021 KIRJEITÄ TYÖMINISTERILLE – pyöreän pöydän seminaari; Kirkkohallitus, 
Helsinki 
 
Olimme järjestämässä 13.1.2021 hybriditapahtumaa Kirjeitä työministerille – pyöreän 
pöydän seminaaria Mitä kun resurssit, aika ja tarpeet eivät kohtaa? 
Työttömien kokemia epäkohtia pohtiviin pienryhmiin ja pyöreän pöydän keskusteluun 
työministeri Tuula Haataisen kanssa osallistui runsaat 50 työttömien, työttömien 
yhdistysten, muiden kansalaistoimijoiden sekä työministeriön, ELY-keskusten ja TE-
hallinnon edustajaa. Tilaisuuden järjestivät Työttömien Keskusjärjestö, Kuka kuuntelee 
köyhää?  -verkosto ja kirkon diakonia. Tilaisuudessa luetut tarinat välitetään Työttömien 
keskusjärjestön kautta ministeriöön.  
Kirjeitä työministerille – pyöreän pöydän seminaari 13.1.2021 Kello 9.30-15.00 Mitä kun 
resurssit, aika ja tarpeet eivät kohtaa? – Kuka kuuntelee köyhää? 
(kukakuunteleekoyhaa.fi) 

http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2021/01/kuunteleeko-kuntapaattaja-koyhaa-valtakunnallinen-teemaviikko-15-19-3-2021/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2021/01/kuunteleeko-kuntapaattaja-koyhaa-valtakunnallinen-teemaviikko-15-19-3-2021/
mailto:arja.tyynela@3kverkosto.fi
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2021/01/yhteenveto-kirjeita-tyoministerille-pyorean-poydan-seminaari-13-1-2021-kello-9-30-15-00/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2021/01/yhteenveto-kirjeita-tyoministerille-pyorean-poydan-seminaari-13-1-2021-kello-9-30-15-00/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2021/01/yhteenveto-kirjeita-tyoministerille-pyorean-poydan-seminaari-13-1-2021-kello-9-30-15-00/
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17.11.2020 KÖYHYYTTÄ KORONAN AIKAAN -keskustelutilaisuus eduskunnan 
köyhyysryhmässä 
 
Arja Tyynelä Kuka kuuntelee köyhää? -verkostosta luovutti köyhyysryhmälle 21.9.2020 
pidetyn valtakunnallisen Kuka kuuntelee leipäjonojen köyhää? -tapahtuman toimenpide-
ehdotukset. Linkistä lukemaan Kuka-kuuntelee-leipajonojen-koyhaa_toimenpiteet.pdf 

(kukakuunteleekoyhaa.fi) 
 

 
21.10.2020 KÖYHYYTTÄ KOKENEET JA KANSANEDUSTAJAT SAMASSA 
PÖYDÄSSÄ – keskustelutilaisuus; Kirkkohallitus, Helsinki 
 
Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, 
kansalaistoimintaryhmä, sekä Työttömien Keskusjärjestö ry järjestivät toisen kerran 
vuotuisen keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa kansanedustajat osallistuivat teemallisiin 
pienryhmiin, joissa köyhyyttä kokenut kertoi elämäntarinansa kautta köyhyydestä. 
Pienryhmät kehittivät poliittisen ratkaisuehdotuksen tarinoissa esiin nousseisiin 
yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Tämän jälkeen oli yleisölle avoin osuus, jossa ryhmät 
esittelivät köyhyysongelman sekä kehittämänsä ratkaisuehdotuksen. Yleisöllä oli 
mahdollisuus osallistua keskusteluun. Linkistä lukemaan: 
Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 21.10.2020 -tapahtuman materiaalit – Kuka 
kuuntelee köyhää? (kukakuunteleekoyhaa.fi) 
 

 

VIESTINTÄ 

Toimintaa / edelleen ajankohtaista 

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

että verkkoympäristössä. Toteutamme virtuaalisia vuoropuheluja köyhyyttä kokeneen ja 

kansanedustajan välillä. Harjoittelemme mestareiksi Maestro Jouko Vatasen opastuksella. 

Toteutamme Podcasteja tekemällä 10–20 min pituisia erikoisasiantuntijahaastatteluja 

”Maakuntien ääni ”. Podcastit ovat lähteneet hitaasti liikkeelle, mutta ovat edelleen 

työlistalla.  

Olemme avanneet palautenumeron 0800 94016 Voice of 3K, johon voi soittaa ilmaiseksi 

ja nimettömästi. Tarkoituksena saada kerättyä palautetta köyhyyskokemuksista. 

Ilmaiset tekstiviestit voi lähettää numeroon 050 331 4323. Palautteita käytämme 

materiaalina myös maaliskuussa Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää? -teemaviikon 
tilaisuuksissa. Toivomme, että mainostat palautenumeroita. Linkissä tulostettava A4 
mainos puhelinpalvelu-kotisivulleA4.pdf (kukakuunteleekoyhaa.fi) 
 
 
Kirjoita meille! 

http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Kuka-kuuntelee-leipajonojen-koyhaa_toimenpiteet.pdf
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Kuka-kuuntelee-leipajonojen-koyhaa_toimenpiteet.pdf
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2020/11/koyhyytta-kokeneet-ja-kansanedustajat-samassa-poydassa-21-10-2020-tapahtuman-materiaalit/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2020/11/koyhyytta-kokeneet-ja-kansanedustajat-samassa-poydassa-21-10-2020-tapahtuman-materiaalit/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/puhelinpalvelu-kotisivulleA4.pdf
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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/ 
 
 
Sosiaalinen media 
 
Voit seurata meitä näissä kanavissa: 
 
Kotisivulla: Paljon mielenkiintoisia artikkeleita, käy lukemassa! 
 http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/  
 
Instagramissa: 3kverkosto, jossa meillä on nyt 329 (viimeksi 308)  
Facebookissa: Kuka kuuntelee köyhää?, jossa meillä on 6940 seuraajaa (viimeksi 6674)  
Facebookissa: Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää?, jossa meillä on 248 seuraajaa. 
Twitterissä: 3KVerkosto, jossa meillä on 274 seuraajaa (viimeksi 256) 
 
Uutiskirjeessä: uutiskirje lähetetään sähköpostilistalla oleville neljä kertaa vuodessa. Linkki 
uusimpaan uutiskirjeeseen liitetään myös kotisivullemme, FB-sivullemme ja Instagramiin, 
josta linkistä voit lukea uutiskirjeen tai välittää kaverille ja innostaa kaverikin mukaan 
toimintaan. 
 
 
 

MUITA ASIOITA  

 
Yhteistyö EAPN-Finin kanssa 
 
EAPN-Finin hallitukseen tuli vuoden alusta neljä uutta jäsentä: Elina Aaltonen, Kuka kuuntelee köyhää? 
-verkostosta, Janne Haikka Sininauhaliitosta, Irma Hirsjärvi Työttömien Keskusjärjestö ry:stä ja Oskari 
Korhonen Mielenterveyden Keskusliitosta. Hallituksen asiantuntemus täydentyi muun muassa 
digiosallisuuden asiantuntemuksella ja asiantuntemuksella köyhyyden ja mielenterveyden suhteista.  
http://www.eapn.fi/eapn-fin/hallitus-ja-yhteystiedot/ 

 
EAPN on tehnyt eri maiden ja eurooppalaisten järjestöjen Köyhyysvahtien pohjalta koosteen koronan 
vaikutuksista köyhyyteen Euroopassa. Se julkistetaan webinaarissa 29. tammikuuta, jonka jälkeen 
kooste löytyy linkistä: EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto | EAPN-Fin – 
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto 
 

21.12.2020 Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto mediassa. 

MITÄ KÖYHÄLLE KUULUU? 
https://www.diakoniaplus.fi/mita-koyhalle-kuuluu-kysytaan-kuka-kuuntelee-koyhaa-verkostossa/ 
 
 

http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/kategoria/koyhyydenkeskelta/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/
http://www.eapn.fi/eapn-fin/hallitus-ja-yhteystiedot/
http://www.eapn.fi/
http://www.eapn.fi/
https://www.diakoniaplus.fi/mita-koyhalle-kuuluu-kysytaan-kuka-kuuntelee-koyhaa-verkostossa/
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17.12.2020 Ruoka-aputoiminnan tilannekatsaus 12 / 2020 
Ruoka-avun toimintaedellytyksiä uhkaavat eri suunnista tulevat koronakriisin 
kerrannaisvaikutukset; rahoituksen ja ruuan riittävyys, tekijöiden ja vapaaehtoisten 
jaksaminen sekä ruoka-avun tarpeen jatkuva, voimakas kasvu. 
Kaikkiaan 41 eri kokoista ruoka-aputoimijaa ympäri Suomen osallistui tilannekatsauksen 
kokoamiseen, jonka kokosivat Ruoka-apu.fi / Kirkkopalvelut ry ja Sininauhaliitto ry. 
Edustettuina olivat niin paikallisen, verkoston ja valtakunnallisen ruoka-aputoiminnan 
järjestäjän näkemykset. 3K-verkosto on osallistunut tausta-aineistona olevaan 
tilannekatsaukseen. Linkistä lisää. Ruoka-aputoiminnan kestokyky uhattuna – Kuka kuuntelee 

köyhää? (kukakuunteleekoyhaa.fi) 

Päijät-Hämeen aluekoordinaattori Virpi Hyttinen osallistui Hopea-tv 10.11.2020 
kanavan haastatteluun. Se näkyy YouTubessa 
https://www.youtube.com/watch?v=cQy3wysUMgQ&t=1115s 

Kielikylpyä 

Joka maanantai No labels No walls järjestää verkkotapahtuman. Käy tutustumassa 
yhteistyökumppaniimme ja lähde toimintaan. Tapahtumat ovat englanniksi. Lisää linkeistä. 

https://www.nolabelsnowalls.net/ 

https://www.facebook.com/nolabelsnowalls 

 
SEURAAVA VERKOSTOKOKOUS 
 
Aika: Seuraava kokous 11.2.2021 klo 12–14 (esiintymiskoulutus klo 11-11.40) 
Paikka: Etäyhteydellä Teams työkalulla 
Ilmoittautumiset: ilmoittaudu Arjalle, niin saat liittymislinkin kokoukseen 
arja.tyynela@3kverkosto.fi 
 
Aloitamme kokouksen aina tuntia ennen varsinaista kokousta Jouko Vatasen 3k -
esiintymiskoulutuksella. Se on ilmainen ja avoin kaikille ilmoittautuneille.  

Microsoft Teams -kokous  

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella  

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä  

Lisätietoja | Kokousasetukset  

 
 

OSOITEMUUTOKSET, UUTISKIRJELISTALTA POISTUMINEN 
TAI UUTISKIRJELISTAAN LIITTYMINEN  
 

http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2020/12/ruoka-aputoiminnan-kestokyky-uhattuna/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/2020/12/ruoka-aputoiminnan-kestokyky-uhattuna/
https://www.youtube.com/watch?v=cQy3wysUMgQ&t=1115s
https://www.nolabelsnowalls.net/
https://www.facebook.com/nolabelsnowalls
mailto:arja.tyynela@3kverkosto.fi
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU3NzVkYWQtZjk3NC00NThlLTg1M2MtMjY4NDZhOWE1N2Fi%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://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=6ded2d90-c7d0-4db7-b777-b0f36a1e9d16&tenantId=42d93f55-9d30-4958-8c5d-4d0e81ff9827&threadId=19_meeting_OWU3NzVkYWQtZjk3NC00NThlLTg1M2MtMjY4NDZhOWE1N2Fi@thread.v2&messageId=0&language=fi-FI
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Mikäli et halua näitä tiedotteita enää, ystävällisesti ilmoita siitä osoitteeseen 
arja.tyynela@3kverkosto.fi 
Ilmoitathan myös, jos osoitteesi muuttuu tai olet uusi tilaaja.  
 
 
 

Hyvää ja aurinkoista keskitalvea! 
 
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.  

 

 
 

 

mailto:arja.tyynela@3kverkosto.fi

