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Hei!
Hyvää alkanutta syksyä! Tämän syksyn ensimmäisen Kuka kuuntelee köyhää?
-iltatilaisuus on 5.10.2016 kello 17.30 - 19.45 Eduskunnan pikkuparlamentin
kansalaisinfossa, Arkadiankatu 3, otsikolla " Kunnollisen työttömän työmarkkinat?" Katso
tarkemmin kohta 1.
Tässä uutiskirjeessä asiat ovat jälleen tavanmukaisessa järjestyksessä. Ensin on asiaa ja
tietoa tulevista tapahtumista. Sen jälkeen kerron menneiden tapahtumien kuulumisista ja
muita tärkeitä asioita, joista eräs mielenkiintoinen on EAPN:n (Suomen Köyhyyden ja
Syrjäytymisen vastainen verkosto) uusi "Kunnioittavasti köyhyydestä" journalisteille
jaettava tunnustus. Se jaetaan ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2016.
Meitä kutsutaan mukaan myös Sote -keskusteluun.
Muuta keskustelua voi ja saa käydä muun muassa Facebook ryhmässämme.
1 Tulevat tilaisuudet
1.1. Kunnollisen työttömän työmarkkinat?
Kuka Kuuntelee Köyhää - verkosto ja Perussuomalaiset järjestävät Eduskunnan
Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa tilaisuuden otsikolla Kunnollisen työttömän
työmarkkinat? Tällä kertaa isännöintivuorossa on Perussuomalaiset.
Aika
Paikka

keskiviikko 5.10.2016 klo 17.30 - 19.45 (HUOMIO kellonaika)
Eduskunnan pikkuparlamentti, Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3

Puheenjohtajana
Arja Tyynelä
Alustus ja alkukeskustelu oikeus- ja työministeri Jari Lindström
Tilaisuudessa on kahvitauko
K-talk -paneelissa kuusi kokemusasiantuntijaa kertovat ja keskustelevat ajankohtaisista
asioista työhön ja työttömyyteen liittyen. Luonnollisesti keskustellaan työttömyyden
suunnitelluista hoitamistavoista ja uusien tiukennusten ja lakien vaikutuksista työttömien
elämään, arkeen toimeentuloon. Keskustellaan myös työn riittävyydestä nyt ja
tulevaisuudessa.
Lisää tietoa tulee lähiaikoina.

1.2. Kutsunäyttely "Köyhyys on katsojan silmissä?"
Aika

27.11.- 4.12.2016 klo 12–18

Paikka

Lapinlahden Lähde, Käytävägalleria (Lapinlahdentie 1, Helsinki)
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Näyttelyn tarkoitus
Näyttely on visuaalista jatkoa Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailusta
(2007), mikä tuotti 850 realistista kertomusta köyhyydestä ja huono-osaisuudesta. Sen
juuret ovat myös Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyn teemavuotena 2010
Kuka kuuntelee köyhää -keskustelutilaisuudesta taiteilijoiden köyhyydestä.
Näyttely tarjoaa yleisölle kokemuksia köyhyydestä ja huono-osaisuudesta sekä
mahdollistaa myös vähävaraisten taiteilijoiden osallistumisen maksutta teostensa
esillepanoon.
Näyttelyssä tullee olemaan maalauksia, piirroksia, grafiikkaa, valokuvia ja veistoksia.
Auditoriossa esitetään lyhytfilmejä ja -videoita.
Näyttelyn oheisohjelmana järjestetään auditoriossa keskustelutilaisuus ja muita esityksiä.
Järjestäjä: Kuka Kuuntelee köyhää? -verkosto
1.3. Kuka kuuntelee harvinaisesti sairasta köyhää?
Tämän tilaisuuden alustavasti suunniteltu toteutumisaikataulu on vuonna 2017.
2 Menneet tilaisuudet
2.1. Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa?
Keskiviikkona 2.3.2016 oli Eduskunnan kansalaisinfossa tilaisuus Onko Suomessa, enää,
sosiaaliturvaa? Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat Kuka kuuntelee köyhää? -verkostosta
Tiina Saarela ja Anna-Maria Isola. Tilaisuuden avasi Vihreiden kansanedustaja Outi
Alanko-Kahiluoto. Tilaisuuden K-talkissa – Kun sosiaaliturva vuotaa ja mitä olisi tehtävä,
keskustelivat elokuvaohjaaja Maria Lappalainen, tutkija Elina Nykyri, freelancemuusikko
Sanna Tuhkunen, VM Kati Peltola ja johtava sosiaalityöntekijä evp. Jarl Spoof.
Voit lukea Soili Takkulan ansiokkaan muistion kotisivultamme:
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/gpEasy/data/_uploaded/file/Tilaisuudet/2016-0302/Onko%20Suomessa%20en%C3%A4%C3%A4%20sosiaaliturvaa%20lopullinen%20tilai
suusmuistio%20maaliskuu%202016.pdf
2.2. Tour de Vaivaisukot ja Tour de armo
Vaivaisukot-tilaisuus toteutettiin 15.7.–16.7.2016 Kaustisen ympäristössä. Mukana oli
yhtensä 60–70 pyöräilijää, joista 2 tandemia ja yksi käsipyöräilijä. Tapahtumassa
toteutettiin neljä seminaaria.
Tour de Armo toteutettiin heinäkuussa Porissa Suomi Areenan yhteydessä olleena
tapahtumana. Siellä poljettiin 120 km.
Näistäkin tapahtumista löydät tunnelmapaloja kotisivuiltamme.
Nämä molemmat tapahtumat toteutetaan myös vuonna 2017. Seuraa tiedotustamme.
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3. Tulevien tilaisuuksien suunnittelua
Tule mukaan ideoimaan, valmistelemaan ja toteuttamaan tilaisuuksiamme! Mukana olo
voi toteutua monella tavalla ja sitoutua voi vaikka toimenpide kerrallaan tai jonkun muun
määrämitan verran.
Ota alla oleviin yhteyshenkilöihin jos koet toimintamme järkeväksi tai eteenkin siinä
tapauksessa, ettei se ole sitä. Katsotaan, osaammeko vastata haasteeseesi!
Yhteyshenkilöt: Jouko Karjalainen, jouko.karjalainen@thl.fi tai Tuula Paasivirta,
tuula.paasivirta@pp.inet.fi

4. Verkoston tilaisuuksien mallinnus
Lyhyt versio mallinnuksesta eli siitä miten järjestää 3K-tilaisuus on ilmestynyt EHYT ry:n
kirjassa (s.55). Tässä on teille linkki Elokolo-käsikirjaan, jossa on tietoa muitakin hyväksi
havaituista käytänteistä:
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/Elokolo_kasikirja_web_0.pdf
5. EAPN-jäsenyys
3K:n-verkosto on hyväksytty keväällä 2016 EAPN-Finin jäseneksi, yhteistyökumppaniksi.
6. EAPN-Fin jakaa ensimmäistä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä tunnustuksen
Voit ehdottaa lokakuun loppuun mennessä lehtiartikkelia, radio-ohjelmaa tms. mukaan,
niin raati valitsee tunnustuksen saajan. LISÄTIETOJA ALLAOLEVAN LINKIN TAKAA.
http://www.eapn.fi/kokemustoiminta/kunnioittavasti-koyhyydesta
Taustaa: "Suomessa köyhyyden kasvuun vaikuttaa tällä hetkellä voimakkaasti
työttömyyden kasvu ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen. Samaan aikaan
julkisessa keskustelussa on korostunut eri ihmisryhmien vastakkainasettelu, asenteiden
koveneminen heikompiosaisia kohtaan ja ihmisten kokemusmaailmojen erkaantuminen.
Sosiaalinen media tekee helpoksi vihapuheen ja tosiasioihin perustumattomien tarinoiden
levittämisen esimerkiksi maahanmuuttajien sosiaaliturvasta tai työtä vieroksuvista
pitkäaikaistyöttömistä.
Mediakentän murros, toimitusten niukkenevat resurssit, nopeutuva tiedonvälitys ja ns.
huomiotalouden lieveilmiöt lisäävät haasteita laadukkaan journalismin tekemiselle.
Lukijoita kosiskellaan skandaalinomaisilla klikkausotsikoilla ja köyhyyttäkin käsittelevä
journalismi uhkaa kaventua pelkäksi sosiaalipornoksi: kurkistetaan, miten teillä siellä
jossain menee.

UUTISKIRJE 20.9.2016 4(5)
Kaikista heikoimmassa asemassa olevien on vaikea saada esiin näkökulmiaan ja siten
myös puolustaa itseään. Vastapainoksi tarvitaan laadukasta journalismia, joka perustuu
tosiasioihin, ilmiöiden syiden ja seurausten analysoimiseen ja eri tahojen näkökulmien
esiin tuomiseen.
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin jakaa
loppuvuonna 2016 Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka
ovat tehneet juttuja kunnioittavasti sekä taloudellisia että sosiaalisia syitä
analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä. Tunnustuksella halutaan
tukea ja tuoda esille köyhyydestä laadukasta journalismia tekeviä tahoja sekä antaa
köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media
kuvaa heidän todellisuuttaan. Palkintojenjakotilaisuudessa jaetaan symboliset palkinnot."

7. Kansalaisjärjestöjen arviointityöpaja Sote-uudistuksen lakiehdotuksista
Hei hyvä kansalaisaktiivi
Hyvinvointivaltion vaalijat ry (HYVA), Suoja-Pirtti ry ja Kuka kuuntelee köyhää?- verkosto
järjestivät viime keväänä Suomen sosiaalifoorumissa keskustelutilaisuuden soteuudistuksesta. Tilaisuuden tärkein päätelmä oli, että kansalaisjärjestöjen olisi suotavaa
tehdä yhteistyötä sote-uudistuksen käsittelyssä.
Pari viikkoa sitten sote-lakiehdotukset julkaistiin valinnanvapauslakia lukuun ottamatta.
Lausuntoja voi lähettää 9.11.2016 asti.
Toivomme pikaista vastausta, oletko kiinnostunut osallistumaan alla kuvattuun yhteisen
SOTE-lausunnon laatimiseen, sähköpostiin hyva.hyva@pp.inet.inet.fi tai allekirjoittaneille.
Yhteistyöterveisin
Juha Nurmela, juha.nurmela@pp.inet.fi , puh. 040 831 9466
Jouko Karjalainen, jouko.karjalainen@thl.fi, puh. 040 547 5723
Käytännön järjestelyistä lisätieto saa
Jere Rinteeltä ; jere.rinne@otavaopisto.fi, 045 865 4001
Hyvinvointivaltion vaalijat ja Suojapirtti ry ehdottavat
Kansalaisjärjestöjen arviointityöpajaa sote-uudistuksen lakiehdotuksista
Työpajassa perehdytään sote-uudistuksen lakiluonnoksiin ja laaditaan niihin
kansalaisnäkökulmasta yhdessä lausunto avuksi sote-lakien jatkovalmisteluun. Saadaan
siis lausunnot lakiluonnoksista ja harjaannutaan uudenlaiseen laki- ja muiden ehdotusten
käsittelyyn. Näin vahvistetaan myös yhteistyötä pienten vapaaehtoisuuteen perustuvien
kansalaisjärjestöjen kesken. Työpajojen jälkeen osallistujilla on paremmat valmiudet laatia
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omissa yhteisössä vastineita muihin valmisteilla oleviin asioihin.
Hyvinvointivaltion vaalijat ry on kokeillut työtapaa laatiessaan lausunnon
vanhuspalvelulaista. Silloin keskeisiä olivat sukupuoli- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi.
Nyt tarvitaan muitakin näkökulmia.
Työskentely toteutetaan etä- ja lähijaksona:
Kurssin etäjakso olisi 26.9 – 10.10 ja lähijakso Otavan Opistolla 15. – 16.10.2016
1. Etäjakso: Lakiluonnoksen läpiluku ja muistioiden luominen lausunnon pohjaksi. Jaetaan
lakiehdotukset muutamalle ryhmälle esilukuun.
2. Lähijakso: Asiantuntijapohjustukset,lausunnon yhteisöllinen valmistelu ja kirjoittaminen
Työpaja järjestetään Otavan Opistolla Mikkelissä.
Työpajan hinta on osallistujamäärästä riippuen max 100 euroa / henkilö, sisältäen
majoituksen, lounaat ja aamiaisen Otavan Opistolla. Otavan lähijaksolle haetaan myös
taloudellista tukea. Osallistumismaksusta voi tinkiä perustelluista syistä.
Työpajan järjestävät yhteistyössä Otavan Opisto, HYVA ry, Suoja-Pirtti ry, Otavan Opiston
osuuskunta
8. Facebook -keskustelu, Twitter ja kotisivut
Löydät meidät ja ryhmän ”Kuka kuuntelee köyhää” myös Facebookista
https://www.facebook.com/groups/127526893678/
Meillä on myös kotisivut:
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/gpEasy/
Kotisivuilta löydät kokous- ja tapahtumamuistiot ja ajankohtaiset tiedot sekä nämä
uutiskirjeet, ja Facebook-sivuilla voidaan käydä keskustelua ajankohtaisista asioista ja siellä
on myös ajankohtaista tiedotusta. Kotisivuille siirretään myös ajanoloon taannehtivasti
verkoston kokousmuistioita.
Olemme myös Twitterissä: Twitter @3KVerkosto
9. Osoitemuutokset, listalta poistuminen tai listaan liittyminen
Mikäli et halua näitä tiedotteita enää, ilmoita siitä osoitteeseen tuula.paasivirta@pp.inet.fi
Samaan sähköpostiin voit ilmoittaa, mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu.
Toisaalta uudet ihmiset voivat myös ilmoittautua postituslistaan tuula.paasivirta@pp.inet.fi
Hyvää syksyä,
Kuka kuuntelee köyhää -verkoston puolesta
Tuula Paasivirta

