
 

 

Tapahtumat tekivät köyhyyttä näkyväksi 
 
Marraskuun viimeinen kokonainen viikko 22.11.–28.11. oli Euroopan köyhyyden ja sosiaa-
lisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden kansallinen teemaviikko Suomessa. Teemavii-
kon aikana järjestettiin tapahtumia sekä suurelle yleisölle että päättäjille, ja teemavuosi nä-
kyi myös bussien kyljissä sekä julisteissa metroasemien seinillä. 
 
Tiistaina 23. marraskuuta Stop köyhyys! -päivää vietettiin sopan ja sävelten voimin. Päivän 
aluksi muusikko Lauri Schreck esitti metrossa lauluja köyhyydestä ja yhteiskunnasta.  
 
Kampin kauppakeskuksessa ja Narinkkatorilla lapset ja aikuiset pääsivät leikkien kautta 
tutustumaan teemavuoden aiheisiin. Tapahtumassa oli Rakennetaan yhteiskunta kaikille -
satupolku ja elävät patsaat esittivät köyhyyttä. Narinkkatorilla oli tarjolla kasvishernekeittoa 
ja ilmapalloja. 
 
Vaasanaukiolla Sörnäisissä järjestettiin asunnottomuuteen liittyvä tapahtuma, jossa oli 
mahdollista osallistua kaupunkisuunnistukseen ja kirjoittaa nimensä Asumisen hinta alas -
adressiin. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat esittivät köyhyysperformanssin ja 
soppatykin äärellä oli mahdollisuus keskustella Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmän jäsenten, 
Asumisen Hinta Alas -liikkeen ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n toimijoiden kanssa. 
 
Herttoniemen metroaseman bussipysäkeillä voi lukea tarinoita siitä, miten sairaus köyhdyt-
tää ja köyhyys sairastuttaa. Paikalla pääsi myös tutustumaan vaikeasti työllistyvien ideoi-
maan ja perustamaan Laguuni-bussiin, jossa sai vertaistuen lisäksi makkaraa ja kahvia. 
 
Päivän päätteeksi Tuomiokirkon portaille sytytettiin kynttilöitä osallisuuden edistämiseksi. 
Köyhyys kasvaa Suomessa, ja tavoitteena oli kääntää kehityksen suuntaa. 
 
Video metrotapahtumista löytyy YouTubesta: 
http://www.youtube.com/watch?v=kKCSCpI11XY 
 
Köyhyyttä kokeneiden ihmisten viesti päättäjille 
 
Teemavuoden aikana Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) on järjestänyt kansa-
laistilaisuuksia eri puolilla Suomea. Torstaina 25. marraskuuta STKL järjesti yhdessä Suo-
men köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin kanssa eduskunnan li-
särakennuksessa ”Köyhyyspuheet pidetty, on tekojen aika!”-seminaarin. 
 

”Seminaarissa haluttiin saada köyhyyttä kokevien ihmisten näkemykset päättäjien korviin”, 
kertoo tiedottaja Sirkku Immonen Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta (STKL). 
 
Köyhyyttä kokeneet ihmiset toivat viestinsä päättäjille eri puolilta Suomea. Tilaisuudessa 
kuultiin kuuden köyhän ja yhden entisen köyhän viestit päättäjille.  
 
Iltapäivän paneelikeskustelussa kansanedustajat pyrkivät löytämään keinoja köyhyyden 
poistamiseen. Esimerkiksi perusturvan parantaminen sai heiltä laajan kannatuksen. 
 
 
Lisätietoja: 

http://www.youtube.com/watch?v=kKCSCpI11XY


 

 

 

 

 

- Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden Suomen 
tapahtumakalenteri: 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/stop_koyhyys/tapahtumakalenteri 

- Teemavuoteen liittyviä lehdistömateriaaleja kuten tiedotteita, valokuvia ja videoma-
teriaalia löytyy teemavuoden verkkosivujen lehdistöosiosta. 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/stop_koyhyys/tapahtumakalenteri
http://www.2010againstpoverty.eu/press/?langid=en

