
 

 

 

Miten osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta voisi lisätä? 
 
Suomessa Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
teemavuoden pääteemoina ovat osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
lisääminen. Teemavuoden aikana järjestettävillä tapahtumilla ja hankkeilla 
halutaan vahvistaa osallisuutta, edistää tasavertaisuutta ja resurssien 
oikeudenmukaista jakoa sekä poistaa osallisuuden sosiaalisia ja kulttuurisia 
esteitä. 
 
Teemavuoden tapahtumissa ja hankkeissa puheenvuoro annetaan köyhille ja 
syrjäytyneille sekä heidän kanssaan työskenteleville vapaaehtoistyöntekijöille, 
järjestöille ja sosiaalityöntekijöille. 
 

Teemavuoden toteutusta Suomessa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL). Yhteistyökumppaneina ovat Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry 
(STKL) yhdessä Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN-
Fin) kanssa, Terveyden edistämisen keskus ry, Sosiaalipoliittinen yhdistys ry sekä 
Elämäntapaliitto ry Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston kanssa. Hanketta 
rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Euroopan unioni. 

 
 
Mitä teemavuoden aikana on tapahtunut? 
 
Teemavuoden ohjelmaan kuuluu seminaareja, kulttuuritilaisuuksia, esitelmä- ja 
keskustelutilaisuuksia sekä muita tapahtumia. 

 
Teemavuoden aloitustilaisuus järjestettiin 18. helmikuuta Kemin Lumilinnassa. 
Tilaisuuden avasi teemavuoden suojelija tasavallan presidentti Tarja Halonen. 
Tilaisuudessa jaettiin muun muassa teemavuoden Pohjois-Suomen nuorten 
sarjakuvakilpailun palkinnot ja paikalla olivat teemavuoden lähettiläistä 
Fatbardhe Hetemaj, Kari Väänänen ja Wilson Kirwa. 
 
Ensimmäinen tilaisuus Helsingissä oli Herttoniemen seurakunnassa 13. 
maaliskuuta järjestetty Osattomien ja asunnottomien yö. Tilaisuudessa oli 
kysymyksiin vastaamassa peruspalveluministeri Paula Risikko ja 
emerituspiispa Voitto Huotari.  
 
Alueellisissa teemapäivissä eri puolilla Suomea köyhyyden ja syrjäytymisen 
kysymyksiä on tarkasteltu eri näkökulmista. Esimerkiksi Seinäjoen 
teemapäivän aiheena toukokuussa oli ”Välillä köyhä”. Paikalla oli 
teemavuoden lähettiläs Heikki Hursti keskustelemassa väliaikaisen köyhyyden 
torjunnasta.  



 

 

 

 

 

 
Seinäjoen lisäksi alueellisia teemapäiviä on järjestetty Jyväskylässä aiheesta 
Täältä tullaan elämä – köyhä lapsuus ja Joensuussa aiheesta Sairas köyhyys. 
Marraskuussa Vantaan alueellisessa teemapäivässä aiheena tulee olemaan 
Köyhänä koko elämä. 
 
Muihin teemavuoden tapahtumiin kuuluvat esimerkiksi SuomiAreenan 
tapahtumat Pori Jazzissa heinäkuussa. Osana tapahtumaa vietiin muun 
muassa Myötätuulen viestiä polkupyörillä Kokemäenjoen vartta Poriin.  
 
Marraskuun lopussa on teemavuoden Suomen kansallinen teemaviikko. 
Teemaviikolla järjestetään kansalaisten ja päättäjien yhteisseminaari 
”Köyhyyspuheet pidetty, on tekojen aika!”.  Seminaarissa köyhyyttä tai 
syrjäytymistä kokeneet henkilöt vievät vuoden aikana järjestetyistä 
tapahtumista kerätyt viestit päättäjien kuultavaksi eduskuntaan. Seminaarin 
järjestävät STKL, eduskunnan köyhyysryhmä ja EAPN-Fin. 
 
 
Aktiivista keskustelua köyhyydestä 
 
Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelutilaisuuksia on järjestetty eri puolilla 
Suomea. Tilaisuuksissa on keskustelu muun muassa lapsiköyhyydestä, 
maahanmuuttajien köyhyydestä sekä mielenterveyskuntoutujien köyhyydestä.  
 
Kuka kuuntelee köyhää mielenterveyskuntoutujaa? -tilaisuudessa köyhyyttä ja 
syrjäytymistä kuvattiin noidankehänä, jotka lisäävät toisiaan. Tilaisuudessa 
kokemusasiantuntijat kertoivat mielenterveyskuntoutujien tilanteesta tämän 
päivän Suomessa. Aihe herätti vilkasta keskustelua, sillä myös useilla 
paikallaolijoilla oli henkilökohtaista kokemusta tilanteesta. 
 
Tilaisuudessa esityksen mielenterveydestä Suomessa piti myös Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Esa Nordling. Nordlingin mukaan 
tehtävää on vielä paljon, mutta edellytykset kehittämiselle löytyvät. 
 

 
Lisätietoja:  
- Suomen kansallisen teemavuoden verkkosivut: www.stopkoyhyys.fi 

 
 
 

 

http://www.stopkoyhyys.fi/

