
 

Toimintakertomus 2015    
 
EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto – on 
perustettu vuonna 1994 ja se on avoin toimintafoorumi köyhyyttä ja 
syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja ihmisille. EAPN-
Fin on Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n (European 
Anti-Poverty Network) jäsen. 
 
Verkosto pyrkii parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa 
olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä 
itsenäistä suoriutumista. Sen tavoitteena on 
 
• tukea köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa paikallisesti, alueellisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
• tuoda esiin köyhien ja syrjäytyneiden oma ääni ja edistää köyhyyttä ja syrjäytymistä 
kartoittavien selvitysten ja tutkimusten tekoa sekä tiedottaa niistä 
• toimia Suomen ja Euroopan unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja 
vuorovaikutuksen edistäjänä. 
 
Vuonna 2015 verkostoon kuului 37 sosiaali- ja terveysalan järjestöä tai muuta yhteisöä. Liitteenä luettelo 
jäsenyhteisöistä.  
 
 

1. VERKOSTON VAHVISTAMINEN 

Verkoston tärkein voimavara ovat jäsenyhteisöt. Vuonna 2015 verkostoon liittyi neljä uutta jäsentä 
(Sininauhaliitto, Vailla vakinaista asuntoa ry, Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) ry ja 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry) sekä erosi kaksi jäsentä (Reumaliitto ja Samisoster). Hallituksen kaikkia 
jäseniä kannustettiin markkinoimaan verkoston jäsenyyttä. Verkkosivuille tehtiin Liity jäseneksi -osuus. 
 
EAPN-Finin ensimmäinen strategia oli laadittu vuosille 2013–2015. Keväällä 2015 se oli edelleen varsin 
ajankohtainen, joten strategia päätettiin vain päivittää. Syksyllä jäsenille lähetettiin kysely strategian 
sisällöistä. Kyselyn perusteella strategian sisältö oli edelleen pääosin kannatettava ja toimet kaipasivat 
lähinnä vahvistamista. Kansainvälisiin asioihin suunnattu nykyinen toiminta nähtiin riittäväksi. Kyselyn ja 
hallituksen keskustelujen pohjalta strategia vuosille 2016–2020 päivitettiin ja se hyväksyttiin verkoston 
yleiskokouksessa 25.11.2016. 
 
EAPN-Finin verkkosivuja päivittiin säännöllisesti (www.eapn.fi) ja viestittiin myös sosiaalisessa mediassa 
(Facebook www.facebook.com/eapnfin ja Twitter www.twitter.com/eapn_fin). Vuoden 2015 aikana 
blogissa julkaistiin kahdeksan kirjoitusta. Kirjoituksia tuottivat hallituksen jäsenet sekä muut verkoston 
jäsenien edustajat.  
 
Hallituksen jäsenille pidettiin vapaamuotoinen some-koulutus, jossa käytiin läpi EAPN-Finin some-kanavia.   
 
Verkoston toimintaa ja tapahtumia koskevaa viestintää hoidettiin jäsenyhteisöille 
jäsentiedotteilla/uutiskirjeellä (4 kpl) ja sähköpostitse. Alkuvuodesta lähetettiin perinteinen jäsentiedote 
sähköpostilla. Keväällä 2015 verkkosivuille perustettiin uusi uutiskirje-toiminto, joka korvaa jatkossa 
jäsentiedotteen. Vuonna 2015 lähetettiin 3 uutiskirjettä. Uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa verkkosivuilta. 
Näin tiedotuksen piiriin pääsee jäsenistön lisäksi myös muut kiinnostuneet asiantuntijat ja kansalaiset. 
Vuoden lopussa uutiskirjeellä oli n. 120 tilaajaa.  
 
 

http://www.elakkeensaajat.fi/
http://www.eapn.fi/
http://www.facebook.com/eapnfin
http://www.twitter.com/eapn_fin
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EAPN-Finille luotiin Innokylän alustalle oma verkosto-osuus, johon myös hallituksen ulkopuoliset tahot 
voivat halutessaan liittyä. Strategian päivityksessä kokeiltiin Innokylän verkostotyökalun käyttöä, mutta 
hallituksen jäsenet eivät ole juurikaan innostuneet liittymään verkostoalustalle. 
 
Verkoston varapuheenjohtaja Jiri Sironen osallistui köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kiinnostuneiden 
tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tapaamiseen 9.-10.12.2015 Pieksämäellä. Tapaamiset kokoavat 
yliopistoväkeä ja THL:n tutkijoita, mutta myös esim. jo eläkkeelle jääneitä tutkijoita. Jiri esitteli 
tapaamisessa EAPN-Finin toimintaa. Tapahtumaan osallistumisen tavoitteena oli vahvistaa yhteyksiä 
tutkijoihin ja jatko-opiskelijoihin: lisätä tiedonvaihtoa, ja esim. löytää aiheesta kiinnostuneita 
korkeakouluharjoittelijoita.  
 

Kansainvälinen toiminta 
 
Suomen verkosto on yksi EAPN:n (European Anti-Poverty Network) 31 kansallisesta verkostojäsenestä. 
Lisäksi EAPN:llä on n. 25 eurooppalaista järjestöä jäseninään. Jokaisella kansallisella verkostolla on yksi 
paikka EAPN:n hallituksessa (Executive Committee, Exco). Exco kokoontui vuonna 2015 kolme kertaa. 
Lisäksi EAPN-Finillä on edustaja EAPN:n EU Inclusion Strategies  -työryhmässä (EUISG), joka kokoontui 
myöskin kolme kertaa vuoden aikana. 
 
EAPN-Finin yhtenä keskeisenä tehtävänä on ollut välittää tietoa Suomen köyhyys- ja syrjäytymistilanteesta 
ja sen haasteista EAPN:lle ja sen kautta EU:lle. Mahdollisuuksien mukaan on myös levitetty kansallisella 
tasolla tietoa EAPN:n ja EU:n ajankohtaisesta köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta toiminnasta ja sen 
keskeisistä haasteista. EAPN-Finin kuten koko eurooppalaisen verkoston haasteena on huolehtia siitä, että 
köyhyys- ja osallisuusnäkökohdat otetaan EU:n kehittämisessä huomioon tasaveroisesti talouspolitiikan 
rinnalla. EU-politiikassa kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet ja hyvinvointinäkökohdat ovat jääneet 
eurokriisin varjoon.  

Itävallan EAPN etsi kumppaneita mukaan köyhyysaiheiseen journalismipalkintoprojektiin. EAPN-Fin päätti 
lähteä mukaan. Projektissa tavoitteena on nostaa esille ja tehdä ymmärrettäväksi köyhyyden ilmiöitä ja 
kokemuksia uuden journalismipalkinnon kautta. Hankkeessa kehitettäisiin jatkossa vuosittain myönnettävä 
palkinto journalisteille, jotka kunnioittavasti ja sosiaalisia syitä analysoiden kirjoittavat köyhyydestä ja 
köyhyyttä kokeneiden elämästä. Palkittavat valitsee pääosin köyhyyttä kokeneista koostuva raati. 
Journalismipalkinnolla halutaan tukea ja tuoda esille köyhyydestä laadukasta journalismia tekeviä tahoja. 
Hankkeessa köyhyyttä itse kokeneiden kokemusasiantuntijoiden raati pääsee kertomaan oman 
mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan ja he voivat nostaa esiin itse arvostamaansa 
journalismia. Verkoston sihteeri Anna Järvinen osallistui 14.–15.12. Itävallan verkoston vetämään 
ensimmäiseen projektiryhmän työkokoukseen Wienissä. Projektiin on lähtenyt mukaan myös Unkarin, 
Kroatian, Islannin, Saksan, Slovakian ja Viron verkostot. 

Edustukset vuonna 2015 

 EAPN:n hallituksessa (Exco) oli EAPN-Finin edustajana puheenjohtaja Tiina Saarela.  

 EU Inclusion Strategies -työryhmässä oli edustajana alkuvuoden EAPN-Finin hallituksen jäsen 
Marjatta Kaurala ja syksystä lähtien varapuheenjohtaja Jiri Sironen.  

 EAPN yleiskokouksessa (Exco+EUISG) ja Strategic Congressissa 2.-4.7. Bilbaossa, oli edustettuina 
hallituksen pj Tiina Saarela ja hallituksen jäsen Marjatta sekä kokemusasiantuntija Mahmoud 
Afshartous 

 Anna Järvinen osallistui Capacity Building training -koulutukseen Leuvenissä 18–19.6. 

 Varapuheenjohtaja Jiri Sironen ja hallituksen jäsen Marjatta Kaurala osallistuivat EXCO/Policy 
Conference/EUISG -tapahtumiin Brysselissä 8.-10.10.  
 

https://www.facebook.com/mahmoud.afshartous?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/mahmoud.afshartous?fref=pb&hc_location=friends_tab


3 

 

 Vuotuinen Köyhyyttä kokeneiden tapaaminen (14th Meeting of People Experiencing Poverty) 
pidettiin 19.-20.11. Brysselissä. Suomesta osallistui neljän henkilön delegaatio. Kansallisena 
koordinaattorina toimi Jouni Kylmälä.  

 

 
2.  VAIKUTTAMISTYÖN VAHVISTAMINEN 
 

2020-strategiaan vaikuttaminen 
 
Eurooppa 2020 -strategian kansallisen tavoitteen edistyminen köyhien määrän vähentämisessä 150 000 
henkilöllä vuoteen 2020 mennessä on verkoston seurannan ja vaikuttamisen kohteena. EU-
talouspoliittiseen ohjausjaksoon vaikuttamaan pyrkiminen on toisaalta kansallista vaikuttamistyötä, 
toisaalta kytkeytyy eurooppalaiseen tasoon.  EAPN-Finillä oli edustaja EAPN:n EUISG-työryhmässä, jossa 
käsitellään 2020-strategiaan liittyviä asioita ja vaikuttamista. EAPN:n mm. kokoaa kansallisista verkostoista 
omia maakohtaisia suosituksia vaikuttamistyönsä tueksi ja tähän työhön osallistuttiin.  
 
SOSTE järjesti yhdessä EuroHealthNetin kanssa tapaamisen 9.6., jossa keskusteltiin siitä, miten terveys- ja 
sosiaaliasiat on huomioitu European Semesterissä. Varapuheenjohtaja Jiri Sironen osallistui tilaisuuteen 
EAPN-Finin edustajana. Tilaisuuteen osallistui edustajia myös THL:stä, stm:stä, Kuntaliitosta ja SOSTEsta.  
 
EAPN:n puolelta ohjeistetaan ottamaan kansallisesti yhteyttä komission edustustoon. EAPN-Finin 
sosiaalipoliittisen työryhmän edustajia kävi 18.12.2015 tapaamassa komission Suomen toimiston 
edustajaa Ismo Grönroos-Saikkalaa. Tapaamisessa Ismo Gröönroos-Saikkalan kanssa löytyi helposti 
yhteisymmärrys kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisen tarpeesta 
semester-prosessissa. Konkreettisina toimina sovittiin, että vuoden 2016 puolella komission edustaja 
kutsuu kokoon lounaskeskustelun, jolla pyritään laajentamaan keskustelua 2020-strategiasta ja 
kansalaisosallistumisesta.  Keskusteltiin myös siitä, että toukokuussa 2016 voitaisiin järjestää 
koulutustilaisuus EU-ohjausjaksosta SOSTEn ja EAPN-Finin jäsenille.  
 
Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta teki syksyllä 2015 Euroopan Parlamentille selvitystä keskittyen 
EMU:n sosiaaliseen ulottuvuuteen, talouspolitiikan ohjausjaksoon (European Semester) sekä työllisyys- 
ja sosiaali-indikaattoreihin osana Eurooppa 2020 -kasvustrategian seurantaa. Häntä kiinnosti, miten 
talouspolitiikan seurantaprosessi kansallisella tasolla toimii järjestön näkökulmasta katsottuna ja kuinka 
hyvin järjestöt pääsevät vaikuttamaan tai haluaisivat itse olla vaikuttamassa tähän prosessiin. Mika 
haastatteli EAPN-Finistä Marjatta Kauralaa ja Jiri Sirosta. SOSTEn haastattelussa oli mukana myös EAPN-
Finin sihteeri  Anna Järvinen. Mika vie eteenpäin viestiä, että kansallisella tasolla olisi hyvä olla jokin 
järjestelmällinen mekanismi, jonka kautta järjestöt pääsisivät osallistumaan. Keskusteluissa todettiin myös, 
että seurantaprosessissa olisi hyvä olla enemmän sosiaalisia indikaattoreita.  

 

Eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen 
 
Eduskuntavaalit pidettiin keväällä 2015. EAPN-Fin käynnisti eduskuntavaali- ja 
hallitusohjelmavaikuttamisen syksyllä 2014 keräämällä jäsenten kommentteja verkoston 
hallitusohjelmatavoitteiksi. Ehdotuksia muokattiin työkokouksessa vuoden 2015 alussa sekä jatkotyöstettiin 
hallituksen kokouksessa ja sähköpostilla. Tavoitepaperista tehtiin taitettu pdf, joka löytyi myös 
verkkosivuilta. Hallitusohjelmatavoitteita tuotiin esiin erilaisissa tapahtumissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa.  
 
Eduskuntavaaliehdokkaille hallitusohjelmatavoitteita ja Köyhyys-julkaisua levitettiin 
puoluetoimistojen kautta. Vasemmistoliitto otti vastaan myös printtiversiot, muille materiaalit lähetettiin 
sähköisessä muodossa. 
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Jäseniä kannustettiin jakamaan omissa tilaisuuksissaan hallitusohjelmatavoitteita ja Köyhyys- julkaisua. 
Jäsenien toivottiin myös tuovan hallitusohjelmatavoitteita esiin esim. jäsenlehdissään.  
 
Hallitusohjelmatavoitepaperiin liitettiin myös ehdotus kansallisen köyhyyttä kokeneiden tapahtuman 
järjestämisestä Suomessa. Ajatus esiteltiin myös eduskunnan Köyhyysryhmälle, joka lupautui tukemaan 
sitä. Ehdotuksena oli, että yhden päivän mittaisessa tilaisuudessa valtioneuvosto tapaisi köyhyyttä 
kokeneiden delegaatiot eri puolilta Suomea. Toimintamalli mahdollistaisi dialogin päättäjien ja köyhyyttä 
kokeneiden ryhmien kesken.  EAPN-Fin kävi 30.11. tapaamassa ministeri Rehulan avustajaa ja esitteli siellä 
ehdotusta. Ehdotuksen käsittelyä jatketaan vuoden 2016 alussa ministeri Rehulan tapaamisessa. 
 
TVY järjesti 11.4. Työllisyyden edistämisen valtakunnalliset päivät -tapahtuman Kansalaistorilla klo 12–16. 
Tapahtumassa oli ”Pilkkihaalaripaneeli” ja oheisohjelmaa. Tarkoituksena vaikuttaa poliittisiin päättäjiin ja 
tuodaan ilmi työttömien yhdistysten toimintaa. EAPN-Fin oli mukana tapahtumassa mainostamalla sitä ja 
jakamassa EAPN-Finin materiaalia teltalla (Köyhyys-julkaisu, hallitusohjelmatavoitteet, yleisesite) sekä 
osallistui kuluihin 500 eurolla. Tilaisuudessa oli kohtuullisesti osallistujia, mutta olisi saanut olla 
enemmänkin. Sama koski myös paikallisia vastaavia tapahtumia. EAPN-Finin materiaalit eivät tehneet 
suuressa määrin kauppaansa.  
 
SOSTEssa valmistaudutttiin hallitusohjelmaneuvottelujen käynnistymiseen kokoamalla listausta asioista, 
joita pyrittiin seuraamaan, että ne tulevat huomioiduksia hallitusohjelmassa sekä toisaalta listaamaan 
asioita, joita koetetaan torpata, jos ne nousevat agendalle.  Anna välitti EAPN-Finin hallitusohjelmapaperin 
sisältöjä ja hallituksen kommentteja tähän listaukseen.  
 
Hallituksen kokouksessa keskusteltiin tuoreesta hallitusohjelmasta ja keskustelun pohjalta koottiin 
myönteisistä ja kielteisistä linjauksista kirjoitus verkkosivuille.  
 
Uudelle eduskunnalle lähetettiin onnittelukirje, hallitusohjelmatavoitteet ja Köyhyys-julkaisu painettuna 
versiona.  
 

Työryhmät 
 
Verkoston sisällöllisen työskentelyn peruspilareina ovat työryhmät. Toimintavuonna toimivat Lasten 
köyhyys -työryhmä, Terveys ja köyhyys -työryhmä ja Sosiaalipoliittinen työryhmä. Ryhmät kokoontuivat 
useita kertoja vuoden aikana. Kokemusasiantuntijuus-työryhmällä ei ollut toimintaa vuonna 2015. Lasten 
köyhyys -työryhmän puheenjohtajana toimi Sari Laaksonen Ensi- ja turvakotienliitosta, Terveys ja köyhyys -
työryhmän puheenjohtajana Tiina Saarela ja Sosiaalipoliittista työryhmän vetovastuu oli Jiri Sirosella, EHYT 
ry:stä.  
 
Lasten köyhyys -työryhmä  
Lapsen köyhyys -työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa ja luo synergiaa 
asian eteen jo työskentelevien kesken. Tavoitteena on saada lapsiperheköyhyyden näkökulma 
läpäisyperiaatteella moneen toimintaan mukaan. Vuoden aikana työryhmä kokoontui kolme kertaa ja sitä 
laajennettiin uusilla jäsenillä Pienperheyhdistyksestä, Unicefista ja Väestöliitosta. Työryhmä teki tiivistä 
yhteistyötä Lapsen oikeuksien sopimuksen viestintäverkoston kanssa, jonka vuoden 2015 teemana oli 
lapsiköyhyys.  

Terveys ja köyhyys -työryhmä päivitti Sosiaaliturvan tarkistuslista ja se vietiin verkkosivuille. Ryhmä työsti 
kyselyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 § toteutumisesta. Pykälässä säädetään sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos maksu vaarantaa henkilön 
toimeentulon. Kyselyllä haluttiin selvittää, kuinka laajasti tätä lain kohtaa sovelletaan. Kysely sulkeutui 
marraskuussa 2015 ja tulokset julkaistaan keväällä 2016.  
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Sosiaalipoliittinen työryhmä  
Työryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Se seurasi EUISG-työryhmän toimintaa. 
Ryhmä teki vaikuttamistyötä liittyen eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan. Ryhmä suunnitteli myös 
Köyhyys-julkaisun päivittämistä, mutta se siirrettiin seuraavalle vuodelle.  

Eduskunnan Köyhyysryhmässä EAPN-Finin edustajana toimi puheenjohtaja Tiina Saarela. Verkoston 
sihteeri Anna Järvinen toimii köyhyysryhmän asiantuntijasihteerinä SOSTEn edustajana. Kevään 2015  
eduskuntavaalien jälkeen uusi Köyhyysryhmä piti järjestäytymiskokouksen 11.6.2015. Puheenjohtajana 
jatkoi Outi Alanko-Kahiluoto. Ryhmä päätti edellisen kauden tapaan jatkaa yhteistyötä SOSTEn, Suomen 
köyhyyden ja syrjäytyminen vastaisen verkoston EAPN-Fin:in sekä Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston 
kanssa. 
 

Tilaisuudet ja seminaarit 
 
Sosiaalifoorumi pidettiin 25.–26.4. Arbiksella. EAPN-Fin ei tuottanut omaa ohjelmaa tilaisuuteen, mutta 
sen materiaalia oli jaossa SSOS:n ja Kuka kuuntelee köyhää -verkoston järjestämissä seminaareissa.  

 
Eduskunnan köyhyysryhmän kanssa järjestettiin seminaari Mihin perusturva riittää? 27.2. klo 8.30–11 
Pikkuparlamentissa. Seminaarin ohjelma oli tiivis. Paikalla oli n. 80 henkeä. EAPN-Fin oli hyvin esillä (roll up 
ja jaettavat materiaalit). 
 
Uudelleen järjestäytyneen eduskunnan Köyhyysryhmän kanssa järjestettiin Hävikkiseminaari - 
ylijäämäruoka köyhille vai kaatopaikalle? 22.9. Suunnittelu meni vähän myöhäiseksi ja tilaisuutta ei 
ehditty markkinoida kovin pitkään. Siihen nähden paikalla oli ihan kohtuullisesti ihmisiä, n. 40. Seminaarin 
rakenne ja puheenvuorojen sisällöt olivat hyviä. 

 
Eduskunnan köyhyysryhmän kanssa järjestettiin 20.10.seminaari Eläkkeensaajien asumistuki muuttuu – 
missä eläkeläisellä on varaa asua? Tilaisuus oli onnistunut, asiantuntijat oli hyvin valittu. Aikataulusyistä 
paikalla (tila saatiin tietää vain viikkoa aiemmin) ei ollut niin paljon osallistujia, kuin pidemmällä 
markkinointiajalla olisi saatu paikalle. Paikalla oli toimittajia mm. YLEstä, TV1:stä ja Iltalehdestä. 
Osallistujamäärä oli n. 40. 

Jiri Sironen piti puheenvuoron Kuopion Ehkäisevän työn päivillä 18.9. köyhyyden ehkäisemisestä ja 
vähentämisestä. 

EAPN-Fin välitti tietoa Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10.2015 pidettävän 
Asunnottomien yön tapahtumista. Varapuheenjohtaja Jiri Sironen oli Porissa puhumassa jäsenjärjestön ja 
työttömien yhdistyksen tilaisuudessa. Hallituksen jäsen Marjatta Kaurala ja pep-koordinaattori Jouni 
Kylmälä olivat paikalla Vaasanaukion tapahtumassa. 

 
3. KÖYHYYTTÄ JA SYRJÄYTYMISTÄ KOKENEIDEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN 
 
EAPN-Fin:in tavoitteena on lisätä köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneiden kuulluksi tulemista ja osallisuutta 
poliittisessa päätöksenteossa. Vuonna 2015 kokemusasiantuntijuus-työryhmän vetäjä vaihtui ja ryhmän 
toiminta oli tauolla. Toiminnan suuntaamista jatkossa pohdittiin: Tulevaisuudessa työryhmän toimintaan on 
tarkoituksena sulauttaa journalismipalkintoprojekti, mahdollinen kansallinen köyhyyttä kokeneiden 
tapaaminen ja Brysselin pep-tapaamisiin valmistautuminen. Myös mm. Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston 
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 
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EAPN-Fin vastaa Suomen kansallisen delegaation lähettämisestä Köyhyyttä kokeneiden eurooppalaiseen 
tapaamiseen (European Meeting for People Experiencing  Poverty, PeP) Brysseliin. Vuonna 2015 
kansallisena koordinaattorina toimi Jouni Kylmälä. Vuoden aikana pyrittiin edelleen lisäämään yhteistyötä 
ja tiedon välitystä koordinaattorin ja hallituksen välillä mm. kutsumalla koordinaattori mukaan hallituksen 
kokouksiin ennen ja jälkeen Brysselissä pidetyn tapaamisen.  
 
Kansallinen koordinaattori kokoaa delegaation ja vastaa ryhmän valmistautumisesta Brysselin tapaamiseen. 
Jouni Kylmälä kävi koordinaattoreiden valmistelukokouksessa 20.–21.2. Wienissä. Pep-ryhmä koottiin  
Hetyssä valmistelutapaamisiin osallistuneista henkilöistä. Jounilla oli yhteisövalmennus-työote ja hän näki 
tärkeänä pohtia köyhän äänen kehittämistä argumentoivammaksi, jotta se olisi tehokas.  
 
Ensimmäinen valmisteleva tapaaminen pidettiin 24.4. Hetyssä. Valmistautumisessa käytettiin Hetyn 
maanantaikokouksia, jotka ovat kaikille avoimia. Syksyllä ennen Brysselin tapaamisia pidettiin kaksi kertaa 
viikossa. Syksyn mittaan tapaamisiin osallistui 20 henkilöä vaihtelevin kokoonpanoin. EAPN-Finin 
puheenjohtaja Tiina Saarela oli yhdessä kokouksessa mukana kertomassa EAPN-Finistä ja myös 
kokemusasiantuntijuus-työryhmän vetäjä Matti Cantell osallistui yhteen kokoukseen. Pep-tapaamisen 
delegaatioon valikoituivat koordinaattori Jouni Kylmälä sekä Rauno Haapanen, Sari Siimes ja David Lee. 
 
Brysselin tapaamista varten koottiin posteri, jossa ryhmän sanoma kiteytettiin neljään teemaan. 
Tilaisuudessa Suomen ryhmä oli ainoa, joka kiinnitti huomiota maahanmuuttokysymykseen 
mahdollisuutena. He nostivat myös esiin kysymystä mitä tehdä, kun köyhyys lisääntyy. Myös 
perustulomallit ja työajan lyhentäminen olivat keskustelussa.  
 
Tapaamisen teemaksi oli ilmoitettu Social Pilar, joka muuttui juuri ennen kokousta konvergenssiksi. Ryhmä 
pohti teemoja ja totesi, että puhutaan sosiaalisesta ulottuvuudesta ja on oleellista pohtia mitä se voisi olla.  
 
Koko tilaisuudessa oli paikalla vain yksi meppi Jean Lambert (Green, London). Lisäksi paikalla oli eri 
ryhmientyöntekijöitä.  
 
Tapaamisessa syntyi yhteistyöaloite pohjoismaisten jäsenien ja Viron kanssa. Suomen pep-ryhmä on 
kutsuttu toukokuussa 2016 Ruotsiin.  
 
 
4. VERKOSTON DEMOKRATIAN, HALLINNON JA RESURSSIEN VAHVISTAMINEN 
 
Verkoston voimavaroina ovat jäsenet, heidän EAPN -yhteistyöhön antamansa taloudellinen ja 
toiminnallinen panoksensa sekä työskentely omien sidosryhmiensä ja köyhyyttä ja syrjäytymistä 
kokeneiden kanssa. EAPN (Europe) kustantaa osallistumisen Euroopan verkoston toimintaan matkojen ja 
majoituksen osalta. 
 
EAPN-Fin ei ole rekisteröitynyt yhdistys, eikä verkostolla ei ole kokopäiväistä työntekijää. Verkoston 
kotijärjestönä on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, mikä tarkoittaa, että SOSTE tarjoaa verkostolle osa-
aikaisen sihteerin ja taloushallinnon ja viestinnän palveluita. Verkoston sihteerinä toimi SOSTEsta Anna 
Järvinen.  
 
Journalismipalkinnolle haettiin rahoitusta Koneen säätiöltä. Päätös oli kielteinen. Vuoden lopussa jätettiin 
hakemus myös Kansan Sivistysrahastolle. Päätös tulee keväällä 2016. 

EAPN-Finillä on yleiskokouksen valitsema hallitus, johon kuului vuonna 2015 puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja 12 jäsentä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa.  
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Hallitus 2015 
Tiina Saarela, puheenjohtaja, Kirkkohallitus/KDS  
Jiri Sironen, varapuheenjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
Marja Eronen, Suomen Nivelyhdistys ry 
Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Merja Karinen, Mielenterveyden keskusliitto 
Matti Cantell, Suomen Setlementtiliitto ry 
Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö 
Marjatta Kaurala, Kriminaalihuollon tukisäätiö 
Juha Keränen, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö ry 
Tuula Luoma, Suomen Punainen Risti ry 
Outi Ruishalme, Suomen Mielenterveysseura 
Terttu Savola, Hyvinvointivaltion vaalijat 
Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry 
Sari Laaksonen, Ensi- ja turvakotien liitto 

Yleiskokous pidettiin 25.11.2015. Yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vuoden 2014 
toimintakertomus ja tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 sekä hallituksen valinta. Lisäksi 
hyväksyttiin päivitetty strategia vuosille 2016–2020. 

Hallituksen jäsenistä on vuosittain n. puolet erovuorossa. Kaikkien erovuoroisten tilalle esitettiin uusia 
jäseniä ja hallitus jatkaa vuonna 2016 enimmäiskokoisena: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksitoista 
jäsentä.  

 
 
 
 
 
 

http://www.eapn.fi/mita-teemme/toimintasuunnitelmat-ja-kertomukset%e2%80%a8/toimintakertomus-2012/
http://www.eapn.fi/mita-teemme/toimintasuunnitelmat-ja-kertomukset%e2%80%a8/toimintakertomus-2012/
http://www.eapn.fi/mita-teemme/toimintasuunnitelmat-ja-kertomukset%e2%80%a8/556-2/

