Helsingissä 23.4.2021

KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ? -VERKOSTON
UUTISKIRJE 2/2021
Kevät on alkanut 3k verkostossa vauhdikkaasti Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää? -teemaviikon
jatkotapahtumia järjestäessä. Kaipaamme tilaisuuksien ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen
mukaan erityisesti köyhyyttä kokeneita.

TULEVIA TAPAHTUMIA
LAHTI tiistaina 27.4.2021 kello 13–15 Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää lapsiperhettä?
Keskustelutilaisuus, jonka tarkoituksena on saada tulevat kuntapäättäjät
ymmärtämään mitä on lapsiperheköyhyys.
Vetäjä:
3K-verkoston Päijät-Hämeen aluekoordinaattori Virpi Hyttinen
Osallistua voi monella tavalla. Jos puhuminen zoom tilaisuudessa jännittää, voit
osallistua kirjoittamalla ajatuksia ja kysymyksiä chattiin. Voit myös lähettää etukäteen
kysymyksiä ja ajatuksia sähköpostilla.
Järjestäjät:
3K Päijät-Hämeen aluekoordinaattori virpi.hyttinen@3kverkosto.fi puh.044 577 8797
Kuka Kuuntelee Köyhää? - verkosto, Mukkulan Toimintakeskuksen kannatusyhdistys
ry
Liity tapahtumaan: https://us02web.zoom.us/j/6263668929
LAHTI 3.5.2021 klo 12–15.30
Valmisteleva työpaja, kokoontuminen 11. ja 12.5. -tilaisuuksiin
Lahden Elokolo, Vuorikatu 14, Lahti
Tule kertomaan oma kokemuksesi köyhyydestä luottamuksellisessa pienryhmässä.
Voit myös lähettää etukäteen kysymyksiä ja ajatuksia sähköpostilla.
Ilmoittautuminen Virpi Hyttinen@3kverkosto.fi, p. 044 577 8797
LAHTI 11.5. ja 12.5.2021
Varsinaiset tapahtumat 11.5. ja 12.5. pidetään Teamsin kautta
Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää Lahdessa 2?
Jatketaan keskustelua työllisyydestä, työttömyydestä, terveydenhuollosta, päihde- ja
peliriippuvuudesta sekä yksinäisyydestä ja näiden kokonaisvaikutuksesta.
Liity tapahtumaan: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Vetäjä:
3K-verkoston Päijät-Hämeen aluekoordinaattori Virpi Hyttinen
Osallistua voi monella tavalla. Jos puhuminen Teams -tilaisuudessa jännittää, voit
osallistua kirjoittamalla ajatuksia ja kysymyksiä chattiin. Voit myös lähettää etukäteen
kysymyksiä ja ajatuksia sähköpostilla virpi.hyttinen@3kverkosto.fi
Järjestäjät: 3k verkosto, EHYT ry, Lahden Elokolo, Lahden Sininauha ry

HELSINKI torstai 20.5.2021 klo 11–13 Kuunteleeko kuntapäättäjä asunnotonta?
Verkkopaneeli, ei päihde ei mielenterveyssyistä johtuva asunnottomuus.
Seuraa ilmoittelua fb sivullamme.
Järjestäjät: 3k verkosto ja Vailla vakinaista asuntoa ry
HELSINKI perjantai 21.5.2021 klo 10–12 Kuunteleeko kuntapäättäjä sateenkaariköyhää?
Verkkokeskustelu sateenkaariköyhien tilanteesta. Seuraa ilmoittelua fb sivullamme.
Järjestäjät: 3k verkosto ja Helsingin Diakonissalaitos
Lisätietoja Helsingin tilaisuuksista: Juha Hyrkäs juha.hyrkas@protonmail.com
JOKELA / Keski-Uusimaa jatkotapahtuma on suunnitteluvaiheessa
VANTAA

Poverty and Immigration -englanninkielinen. Siirretty myöhempään ajankohtaan.

HELSINKI 12.10.2021 Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä
Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tapahtuma järjestetään
12.10.2021 Kirkkohallituksessa yhdessä EAPN Finin ja Työttömien keskusjärjestö
ry:n kanssa. Yleisötilaisuus on kello 15–17.30. Aamupäivällä kokoontuvat
pienryhmät. Etsimme köyhyyttä kokeneita erikoisasiantuntijoita kertomaan oman
tarinansa. Ennen tilaisuutta syyskuussa pidetään 1–2 valmistelutilaisuutta.
Kattoteemaksi päätettiin ottaa digisyrjäytyminen sekä koronan esiintuomat ja
syventämät köyhyyskokemukset. Digiosattomuus ei koske vain korona-aikaa, vaan se
koskee myös normiaikaa, kun palvelut siirtyvät entistä enemmän verkkoon. Korona on
tuonut ongelmaa näkyväksi. Kaiken ikäisten köyhyyskokemukset ovat tervetulleita,
erityisesti nuorten tarinat. Toivomme apuanne näiden henkilöiden löytämiseen. Heidän
osallistumiskulunsa korvataan.
Etsimme myös yhteistyökumppaneita tilaisuuden järjestämiseen.
Lisätietoja: arja.tyynela@3kverkosto.fi

HYVINKÄÄ 28.10.2021 klo 9–10.30 Kirkon Erkka päivät; Kirkon erityisnuorisotyön päivät
Kuka kuuntelee köyhää nuorta?
Tiina Saarela ja Linnea Partanen hoitavat asiaa ja etsivät nuorta
kokemusasiantuntijaa mukaan.

MENNEITÄ TAPAHTUMIA
1. Teemaviikkomme 15.-19.3.2021 Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää? Teemaviikko eri
paikkakunnilla on viety läpi, vaikka varsinaiset kuntavaalit ovatkin siirtyneet kesäkuulle
2021. Onnistuneessa teemaviikossa olivat mukana Helsinki, Jokela (Keski-Uusimaa),

Jyväskylä (Keski-Suomi), Lahti (Päijät-Häme), Pori, Turku, Vantaa. Tavoitettiin n. 2500
henkilöä, joista päättäjiä oli 44.
Onnistumiset:
• Paikkakuntien osallistuminen oli vähäinen mutta laadukas. Tilaisuudet olivat pääosin
verkossa.
• Teemaviikon toiveena oli jatkokeskustelut ja niitä ollaan toteuttamassa.
• Turussa ”luokkaretki” tulee jatkumaan jossain muodossa. Yhdistysten ja järjestöjen
yhteistyö jatkuu.
• Helsingin asiakasraadit ja sosiaalityöntekijät on saatu ensimmäisen kerran mukaan.
• Yleisesti etukäteen valmistetut täsmälliset kysymykset helpottivat tilaisuuksia.
Tilaisuuksiin osallistuneiden kommentit:
• hyviä tilaisuuksia
• kynnys puhua omista asioista madaltui
• erittäin positiivinen
• vahvistumisen tunne
• ensimmäistä kertaa tunne, että kuunneltiin
• mitkä ovat jatkotoimet, miten asioita muutetaan

Kotisivultamme voit lukea lisää Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää? Valtakunnallinen
teemaviikko 15.-19.3.2021 – Kuka kuuntelee köyhää? (kukakuunteleekoyhaa.fi)
Paikkakuntien tilaisuudet löytyvät erikseen etusivulta, Aluetoiminta -kohdasta, valitse
haluamasi paikkakunta alasvetovalikosta. Aluetoiminta – Kuka kuuntelee köyhää?

(kukakuunteleekoyhaa.fi)
2. EAPN Portugal/EAPN Webinaari “Action Plan for the Implementation of the European Pillar
of Social Rights", 22.3.2021
Linnea Partanen osallistui webinaariin Suomen edustajana.

3. Ruoka-apu.fi -verkkotapaamisessa esiteltiin Sosiaali- ja terveysministeriön teettämä selvitys
ruoka-avun toteuttamistavoista, rahoitusmekanismeista ja kuntien roolista.
Pääkaupunkiseudun osaamiskeskuksen SOCCAn laatima selvitys on julkaistu 10.2.2021 ja
löytyy täältä https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/selvitys-ruoka-avun-tilanteesta-jajarjestamisesta-valmistunut .Tapaamisessa selvitystä esittelivät asiantuntija Jouko
Karjalainen ja erikoissuunnittelija Rosa Hossain-Karhu SOCCAsta. Kommenttipuheenvuoro
kuultiin erityisasiantuntija Henna Leppämäeltä STM:stä.

VIESTINTÄ
Sosiaalinen media
Facebook sivullamme on jo huikeat 7000+ seuraajaa. Huikean seuraajamäärän
vuoksi pyrimme ensisijaisesti käyttämään Facebookia tiedottamiseen.
Voit seurata meitä näissä kanavissa:

Kotisivulla: http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/
Instagramissa: 3kverkosto, seuraajia 352 (tätä ennen 329 ,308)
Facebookissa: Kuka kuuntelee köyhää? seuraajia 7096 (tätä ennen 6940, 6674)
Facebookissa: Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää?, seuraajia 304 (tätä ennen
248).
Twitterissä: 3KVerkosto, seuraajia 284 (tätä ennen 274, 256).

MUITA ASIOITA
Uusien STEA-avustusten haku vuodelle 2022 on auki.
Vuonna 2022 myönnettävien uusien STEA-avustusten hakuaika alkoi 12.4. ja päättyy
31.5. klo 16.15. Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on mielellään
yhteistyökumppanina Stea rahoituksen hakijoille, 3K osallisuutta lisäävällä mallilla.

Etsimme tarinankertojaa blogiimme
Köyhyyden keskeltä – Kuka kuuntelee köyhää? (kukakuunteleekoyhaa.fi) . Tiedätkö
jonkun, joka voisi kirjoittaa köyhyydestä?
SEURAAVA VERKOSTOKOKOUS
Ti 8.6.klo 12-12-50 esiintymiskoulutus
Varsinainen kokous klo 13–15.00. Kokous pidetään etäyhteydellä Teams työkalulla.

Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä -klikkaa tästä
Lisätietoja | Kokousasetukset

OSOITEMUUTOKSET, UUTISKIRJELISTALTA POISTUMINEN TAI
UUTISKIRJELISTAAN LIITTYMINEN
Mikäli et halua näitä tiedotteita enää, ystävällisesti ilmoita siitä osoitteeseen
arja.tyynela@3kverkosto.fi
Ilmoitathan myös, jos osoitteesi muuttuu tai olet uusi tilaaja.

Hyvää kevättä!
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.

