Toimintakertomus 2016
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. EAPNFin 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 2016 verkostoon kuului 42 sosiaali- ja terveysalan järjestöä tai muuta yhteisöä. Liitteenä luettelo
jäsenyhteisöistä.

1. VERKOSTON VAHVISTAMINEN
Verkoston tärkein voimavara ovat jäsenyhteisöt. Vuonna 2016 verkostoon liittyi kuusi uutta jäsentä
(Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry, Eurooppanaiset ry, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, Suomen
Caritas ry, Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry, Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami). Kuule köyhää verkosto erosi jäsenyydestä.
EAPN-Finin verkkosivuja päivitettiin säännöllisesti (www.eapn.fi) ja viestittiin myös sosiaalisessa mediassa
(Facebook www.facebook.com/eapnfin ja Twitter www.twitter.com/eapn_fin). Vuoden 2016 aikana
blogissa julkaistiin seitsemän kirjoitusta. Kirjoituksia tuottivat hallituksen jäsenet sekä muut verkoston
jäsenien edustajat.
Verkoston toimintaa ja tapahtumia koskevaa viestintää hoidettiin jäsenyhteisöille uutiskirjeillä ja
sähköpostitse. Vuonna 2016 lähetettiin 5 uutiskirjettä. Uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa verkkosivuilta.
Näin tiedotuksen piiriin pääsee jäsenistön lisäksi myös muut kiinnostuneet asiantuntijat ja kansalaiset.
Vuoden loppupuolella uutiskirjeellä oli n. 230 tilaajaa. Määrä oli lähes kaksinkertaistunut edellisestä
vuodesta.
Verkoston yleisesite uusittiin syksyllä 2016. M/S SOSTE -koulutusristeilylle tuotettiin myös posteri.

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 2016 kolme kertaa.
Lisäksi EAPN-Finillä on edustaja EAPN:n EU Inclusion Strategies -työryhmässä (EUISG), joka kokoontui
myöskin kolme kertaa vuoden aikana. EAPN-Finin ryhmässä edustaa Jiri Sironen. Hänet valittiin syksyllä
2016 myös EUISG-ryhmän kokouksia valmistelevaan Steering group:iin.
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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.
Euroopan EAPN koordinoi Living wage –kampanjaa, jossa puolustettiin laadukasta ja pysyvää työtä. Myös
EAPN-Finin verkkosivuille tehtiin kampanjalle oma osuus ja suomennettiin EAPN:n tiivistelmäteksti
aiheesta.
EAPN:llä oli vuosina 2013-2014 EMIN-hanke, joka koski riittävää vähimmäistoimeentuloa. EAPN haki
vuonna 2016 komissiolta rahoitusta EMIN2-jatkohankkeeseen vuosille 2017-2018, jossa ETUC olisi
pääyhteiskumppanina. Ideana on viedä eteenpäin ideaa vähimmäistoimeentulojärjestelmien
kehittämisestä. EAPN-Fin sitoutui olemaan mukana hankkeessa, jos sille saadaan rahoitus. Hanke
edellyttäisi yhteistyötä myös ammattiyhdistysliikkeen kanssa.
Edustukset vuonna 2016
• EAPN:n hallituksessa (Exco) oli EAPN-Finin edustajana puheenjohtaja Tiina Saarela.
• EU Inclusion Strategies -työryhmässä sekä sen Steering group:issa oli edustajana varapuheenjohtaja
Jiri Sironen.
• Poverty and Social Exclusion as Violation of Human Rights - Task force:n kokouksiin osallistui
hallituksen jäsen Anja-Riitta Ketokoski.
• Annual Convention for Inclusive Growth -tapahtumaan 21.3. Brysselissä osallistui osana Suomen
delegaatiota sihteeri Anna Järvinen.
• FEAD Network:in Launch Conference:en 2.-3.6. Brysselissä osallistui hallituksen jäsen Juha
Keränen.
• EUISG:n ja EXCOn yhteydessä järjestettyyn Policy Conference -tapahtumaan osallistuivat pj Tiina
Saarela ja vpj Jiri Sironen 16.-18.6. Brysselissä.
• EAPN yleiskokouksessa (Exco+EUISG) ja Capacity Building -koulutuksessa 27.-29.10. Bryggessä olivat
edustettuina hallituksen pj Tiina Saarela, sihteeri Anna Järvinen ja PeP-ryhmän koordinaattori Jouni
Kylmälä.
• Vuotuinen köyhyyttä kokeneiden tapaaminen (15th Meeting of People Experiencing Poverty)
pidettiin 15.-16.11. Brysselissä. Suomesta osallistui neljän henkilön delegaatio. Kansallisena
koordinaattorina toimi Jouni Kylmälä.

2. VAIKUTTAMISTYÖN VAHVISTAMINEN
EU-ohjausjaksoon ja 2020-strategiaan vaikuttaminen
Eurooppa 2020 -strategian kansallisen tavoitteen edistyminen köyhien määrän vähentämisessä 150 000
henkilöllä vuoteen 2020 mennessä on pitkään ollut verkoston seurannan ja vaikuttamisen kohteena. EUtalouspoliittiseen ohjausjaksoon vaikuttamaan pyrkiminen on toisaalta kansallista vaikuttamistyötä,
toisaalta kytkeytyy eurooppalaiseen tasoon. EAPN-Finillä oli edustaja EAPN:n EUISG-työryhmässä, jossa
käsitellään EU-ohjausjaksoon ja 2020-strategiaan liittyviä asioita ja vaikuttamista. EAPN:n mm. kokoaa
kansallisista verkostoista omia maakohtaisia suosituksia vaikuttamistyönsä tueksi ja tähän työhön
osallistuttiin.
Osana EU-ohjausjaksoon vaikuttamista ollaan tiivistetty yhteistyötä Euroopan komission Suomen
edustuston kanssa. Komission Suomen edustustossa oli 3.3. keskustelutilaisuus maaraportista, johon
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osallistuttiin. Komission Suomen edustusto järjesti 25.4. lounastapaamisen, jossa keskusteltaisi EMU:n
syventämisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. EAPN-Fin sai ehdottaa kutsuttavia henkilöitä tilaisuuteen.
EAPN-Finistä Tiina Saarela, Jiri Sironen, Jaakko Kiilunen ja Anna Järvinen olivat paikalla. Komission järjesti
26.5. keskustelutilaisuuden, jossa oli puhumassa komission varapuheenjohtaja Dombrovskis ja
valtionvarainministeri Stubb. Jiri osallistui tilaisuuteen. Jiri kysyi tilaisuudessa, ollaanko edelleen
sitoutuneita köyhyyden vähentämistavoitteeseen. Tähän ei tullut selkeää vastausta.
EAPN-Fin laati omat maakohtaiset varjosuosituksensa. Komission maakohtaisten suositusten julkaisun
yhteydessä tehtiin yhdessä SOSTEn kanssa kannanotto ja taustapaperi.
Kokonaisuudessaan vuonna 2016 tehtiin EU-ohjausjaksoon liittyvää vaikuttamistyötä enemmän kuin
aiemmin. Kannanotto lähetettiin tiedoksi laajasti: ministereille Rehula, Mäntylä ja Lindström avustajineen,
eduskunnan Köyhyysryhmälle, vm:n ja stm:n yhteyshenkilöille, mepeille, European Social Policy Network
(ESPN) jäsenille, sosiaalisen suojelun ja työllisyyskomitean jäsenille, Suomen semester-officereille ja
jaosto25:n jäsenille.
Euroopan Sosiaalisten oikeuksien pilari
Verkoston sihteeri Anna Järvinen osallistui Suomen delegaatiossa komission 21.3. Brysselissä järjestämään
Annual Convention for Inclusive Growth -tapahtumaan, jossa esiteltiin komission aloitetta Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilarista. Teema oli esillä myös EAPN:n kesäkuussa järjestämässä
politiikkaseminaarissa, johon puheenjohtaja Tiina Saarela ja varapuheenjohtaja Jiri Sironen osallistuivat.
EAPN-Fin osallistui komission järjestämään Sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan tilaisuuden
suunnitteluun, kutsuvieraslistan kokoamiseen sekä itse tilaisuuteen 19.9. Hallituksen jäsen Yrjö Mattila ja
vpj Jiri Sironen olivat puhumassa tilaisuudessa. Lisäksi hallituksesta olivat paikalla Anja-Riitta Ketokoski ja
sihteeri Anna Järvinen.
Varapuheenjohtaja Jiri Sironen osallistui ETSK:n suomalaisjäsenten keskustelu Sosiaalisten oikeuksien
pilarista 30.9. pitäen samalla myös SOSTEn puheenvuoron.
EAPN-Fin vastasi Sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan komission verkkokuulemiseen vuoden lopussa.
Vastaus laitettiin verkkosivuille ja siitä tiedotettiin laajasti sidosryhmille.
Muuta vaikuttamistyötä
EAPN-Fin oli mukana työpajatyöskentelyssä, jossa järjestökoalitio laati Kansalaisyhteiskunnan suositukset
Suomen Agenda 2030-toimintaohjelmaan tavoitteista 1 (Ei köyhyyttä) ja 2 (Ei nälkää).
SOSTEen perustettiin vuonna 2016 uusi kansainvälisten asioiden verkosto. Vpj Jiri Sironen toimi EAPNFinin edustaja verkostossa ja sen työvaliokunnassa.
EAPN-Finille tuli pyyntö lähettää edustaja Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeeseen liittyvään stm:n
15.6.2016 järjestämään Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli -tilaisuuteen.
Hallituksen jäsen Tarja Pajunen osallistui tilaisuuteen.
Varapuheenjohtaja Jiri Sironen oli Alfa TV:n haastattelussa, jossa teemana oli köyhyys ja sen
vähentäminen.
Mary-Anna MacLedo Skotlannin Poverty Alliancesta oli käymässä Suomessa ja EAPN-Fin järjesti hänelle
leipäjonotoimijoiden haastatteluja.
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Vuoden 2017 kuntavaaleihin vaikuttamista varten loppuvuonna 2016 jäsenyhteisöiltä kyseltiin ehdotuksia
toimenpidesuosituksiksi, joista kootaan vaikuttamispaperi.

Työryhmät
Verkoston sisällöllisen työskentelyn peruspilareina ovat työryhmät. Toimintavuonna toimivat Lasten
köyhyys -työryhmä, Terveys ja köyhyys -työryhmä, Sosiaalipoliittinen työryhmä ja Kokemusasiantuntijuustyöryhmä. Ryhmät kokoontuivat useita kertoja vuoden aikana. Lasten köyhyys -työryhmän
puheenjohtajana toimi Sari Laaksonen, Terveys ja köyhyys -työryhmän puheenjohtajana Tiina Saarela,
Sosiaalipoliittisen työryhmän vetovastuu oli Jiri Sirosella. Kokemusasiantuntijuus-työryhmän toiminnan
koordinointi jakautui Jouni Kylmälälle, Matti Cantellille ja Anna Järviselle.
Lasten köyhyys -työryhmä
Työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa ja luo synergiaa asian eteen jo
työskentelevien kesken. Tavoitteena on saada lapsiperheköyhyyden näkökulma huomioiduksi laajasti
monessa toiminnassa. Vuoden aikana työryhmä kokoontui neljä kertaa. Ryhmään liittyi uutena jäsenenä
Hope ry. Ryhmä seurasi ja toi esille hallituksen leikkausten vaikutuksia lapsiin ja perheisiin. Työryhmä tuotti
päättäjille suunnatun postikortin, jossa tuodaan esiin keinoja lapsiköyhyyden vähentämiseen.
Terveys ja köyhyys -työryhmä
Työryhmä päivitti Sosiaaliturvan tarkistuslistan, joka löytyy verkkosivuilta. Ryhmä työsti loppuun kyselyn
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. Kyselyn tuloksia
esiteltiin ennakkoon M/S SOSTE -koulutusristeilyllä ja tulokset julkaistiin vuoden 2017 alussa.
Sosiaalipoliittinen työryhmä
Työryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Se seurasi EUISG-työryhmän toimintaa ja teki
vaikuttamistyötä liittyen EU-ohjausjaksoon. Ryhmä aloitti Köyhyys-julkaisun päivittämisen, joka valmistui
alkuvuonna 2017. Julkaisua päivittämään palkattiin Niko Eskelinen.
Kokemusasiantuntijuus-työryhmä
Työryhmän toimintaan päätettiin yhdistää journalismipalkintoprojektin raadin sekä PeP-ryhmän toiminta.
Journalismipalkinnon raati kokoontui kolme kertaa ja valitsi tunnustuksen saajat. PeP-ryhmä valmistautui
Brysselin tapaamiseen ja kokosi joukostaan delegaation tilaisuuteen.
Eduskunnan Köyhyysryhmässä EAPN-Finin edustajana toimi puheenjohtaja Tiina Saarela. Verkoston
sihteeri Anna Järvinen toimii köyhyysryhmän asiantuntijasihteerinä SOSTEn edustajana. Koetettiin innostaa
myös hallituspuolueita Kokoomusta, Keskustaa ja Perussuomalaisia osallistumaan Köyhyysryhmään.

Tilaisuudet ja seminaarit
VVA ry on vastannut asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinoinnista. Sillä eivät resurssit ole riittäneet
ennakkotiedotukseen. EAPN-Fin teki ennakkotiedottamista keväällä 2016.
Eduskunnan köyhyysryhmän kanssa järjestettiin useita seminaareja vuonna 2016:
• Miten kannatella lapset laman yli? 8.3. (noin 50 osallistujaa)
• Säästöjen vaikutukset – miten toimeentulotuki selviää? 16.3 (noin 40 osallistujaa)
• Perustulokokeilun tavoitteet ja mahdollisuudet 26.4. (noin 50 osallistujaa)
• Infotilaisuus ylivelkaantumisteemasta kansanedustajille 12.5.
• Välityömarkkinoiden merkitys työllisyyden edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä 19.10.
(noin 90 osallistujaa)
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Osana Latvian koordinoimaa Baltic-hanketta järjestettiin seminaarit Ihmisarvo, perustarpeet ja uuden
elämän rakentaminen − järjestöt ja kirkko monikulttuurisessa työssä 1.3. ja 15.3. EAPN-Finin pyydettiin
mukaan hankkeeseen pikaisella aikataululla, koska hankkeessa mukana ollut partneri Suomesta ei ollut
hoitanut sitoumuksiaan. Puheenjohtaja Tiina Saarela osallistui myös hankkeen loppuseminaariin Rigassa.
Yhdessä SOSTEn kanssa järjestettiin Eurooppa-päivänä 9.5. seminaari Turvapaikanhakijat ja
eurooppalainen köyhyys. Meidän vai muiden ongelma? Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkeä.
M/S SOSTE -koulutusristeilyllä järjestettiin seminaari 5.10. Miltä köyhyys näyttää tämän päivän
Suomessa? Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkeä. EAPN-Finillä oli myös posteripaikka, jossa oli jaossa
verkoston esitettä ja Köyhyys-julkaisua.

3. KÖYHYYTTÄ JA SYRJÄYTYMISTÄ KOKENEIDEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN
Vuonna 2016 kokemusasiantuntijuus-työryhmän toimintaan päätettiin sulauttaa Kunnioittavasti
köyhyydestä -tunnustuksen palkintoraadin toiminta, Brysselin PeP-tapaamisiin valmistautuminen sekä
mahdollisen kansallisen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtuman valmistelu. Myös mm. Kuka kuuntelee
köyhää? -verkoston kanssa tehtiin yhteistyötä.
Ehdotus köyhyyttä kokeneiden kansallisesta tapaamisesta
EAPN-Fin:in tavoitteena on lisätä köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneiden kuulluksi tulemista ja osallisuutta
poliittisessa päätöksenteossa. Osana tätä tavoitetta EAPN-Fin on ehdottanut, että Suomessa järjestettäisi
vuosittain kansallinen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtuma. Yhden päivän mittaisessa tilaisuudessa
valtioneuvosto tapaisi köyhyyttä kokeneiden delegaatiot eri puolilta Suomea. Eri puolilta Suomea koottaisi
kokemusasiantuntijoiden delegaatioita, jotka osallistuisivat kuulemistapahtumaan. Kokemusasiantuntijat
valmistautuisivat tapaamiseen työstäen ennalta sovittujen teemojen ja kysymysten pohjalta viestiään
kuulleen laajempia taustaryhmiään. Tapahtuma kytkettäisi Brysselissä vuosittain pidettävään komission
tukemaan EU:n köyhyyttä kokeneiden tapaamiseen.
Osa hallituksesta kävi tapaamassa ministeri Rehulaa 12.1. ja keskustelemassa tästä ehdotuksesta.
Ministerin avustajaa tavattiin jo aiemmin marraskuun 2016 lopussa. Rehula oli periaatteessa kiinnostunut
ehdotuksesta, mutta totesi, että ehdotukselle ei löydy rahoitusta. Rehula halusi, että EAPN-Fin tapaa myös
ministeri Mäntylää tai vähintään hänen avustajiaan. Ministeri korosti, että haluaa keskustelua ja
kohtaamisia, mutta ei kuitenkaan ollut valmis sitoutumaan kuulemistapahtuman järjestämiseen.
Puheenjohtaja Tiina Saarela ja sihteeri Anna Järvinen kävivät 7.4. tapaamassa ministeri Mäntylän
erityisavustaja Niina Perälää ja keskustelivat ehdotuksesta. Perälä suhtautui periaatteessa myönteisesti
asiaan ja lupasi esitellä ehdotusta ministerille ja palata sitten asiaan. Ministeriöstä asiaan ei kuitenkaan
palattu enää myöhemmin.
Pep-ryhmä
EAPN-Fin vastaa Suomen kansallisen delegaation lähettämisestä Köyhyyttä kokeneiden eurooppalaiseen
tapaamiseen (European Meeting for People Experiencing Poverty, PeP) Brysseliin. Vuonna 2016
kansallisena koordinaattorina toimi Jouni Kylmälä. Kansallinen koordinaattori kokoaa delegaation ja vastaa
ryhmän valmistautumisesta Brysselin tapaamiseen. Jouni Kylmälä kävi koordinaattoreiden
valmistelukokouksessa huhtikuussa Amsterdamissa. Brysselin PeP-tapaaminen järjestettiin 15.-16.11.2016.
Suomesta osallistui neljän hengen ryhmä: Anna-Maija Tikkanen, Mikko Siltanen, Rauno Haapanen ja Jouni
Kylmälä. Ryhmästä puolet osallistui myös edellisen vuoden tapaamiseen, puolet oli uusi jäseniä. Ryhmä
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kokoontui lähes kuukausittain, yhteensä kahdeksan kertaa.
Brysselin tapaamisen teemana oli jälleen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Suomen delegaatio
valmisteli tapaamiseen oman ehdotuksensa 6 tunnin työpäivästä: työvoiman tarjonnan lisäämisen sijaan on
siirryttävä työvoiman kysynnän vahvistamiseen. Yksi keino siihen on olemassa olevan työn jakaminen.
Työn jakaminen useammalle työntekijälle työaikaa lyhentämällä on ollut kokeiluna Suomessa 1990-luvun
alun laman hoidon yhteydessä. Kokeilun tulos oli selvä: työajan lyhentäminen lisäsi tuottavuutta
huomattavasti. 1990-luvun kokeilun tuloksista oli ryhmän kokouksessa lokakuussa 2016 kertomassa
työmarkkinaneuvos Pekka Peltola, joka aikoinaan johti työministeriön kokeilua.
PeP-ryhmän jäsen Rauno Haapanen osallistui pohjoismaisten delegaatioiden Kööpenhaminassa ennen
Brysselin tapaamista. Tapaamisessa valmisteltiin yhteinen vaikuttamispaperi Brysseliin.
Brysselin tapahtumaan valmistautumisen lisäksi ryhmä pohti toiminnan laajentamista muualle
Suomeen. Lisäksi ryhmä on valmis osallistumaan mahdollisen kansallisen köyhyyttä kokeneiden
tapahtuman valmisteluun.
Ryhmä osallistui paneelikeskusteluun 19.10. järjestetyssä seminaarissa Välityömarkkinoiden merkitys
työllisyyden edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä.
Vuoden aikana pyrittiin edelleen lisäämään yhteistyötä ja tiedon välitystä koordinaattorin ja hallituksen
välillä mm. kutsumalla koordinaattori ja muut delegaation jäsenet vierailemaan hallituksen kokouksiin.
Hallituksen sihteeri Anna Järvinen osallistui useisiin ryhmän tapaamisiin.
Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus
EAPN lähti vuonna 2015 mukaan Itävallan EAPN:n köyhyysaiheiseen journalismipalkintoprojektiin.
Hankkeessa on tarkoituksena kehittää 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.
Projektin avauskokous oli 14.–15.12.2015 Wienissä. Sen annin pohjalta käynnistettiin projekti Suomessa
järjestämällä 24.5. työpaja journalisteille, kokemusasiantuntijoille ja asiantuntijoille. Teemana oli ”Miten
kirjoitetaan kunnioittavasti köyhistä ja köyhyydestä”. Paikalla oli 14 henkeä sekä työpajaa vetäneet
hallituksen jäsen Matti Cantell, sihteeri Anna Järvinen ja Mervi Aalto-Kallio (SOSTE). Journalisteja oli
ilmoittautunut runsaasti, mutta lopulta paikalla heitä oli vain kaksi. Työpajasta saadun materiaalin ja
Itävallan oppaan pohjalta työstettiin kriteerit Suomen palkinnolle.
Tilaisuudessa kerättiin myös nimiehdotuksia. Valituksi tuli Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus.
Hallituksen jäsen Juha Keränen teki logon kilpailulle.
Sihteeri Anna Järvinen osallistui kv-projektiryhmän tapaamisiin 1.-2.6. Budapestissa sekä 21.–22.9.
Zagrebissa. Zagrebin tapaamisessa oli mukana myös yksi raadin jäsen Suomesta. Tapaamiseen osallistui
EAPN:n verkostojen edustajia sekä tulevia juryn jäseniä Itävallasta, Unkarista, Kroatiasta, Islannista,
Suomesta ja Saksasta. Tapaamisissa käytiin Itävallan kokemusten perusteella läpi konkreettisia
askelmerkkejä palkinnon toteuttamiseen.
Suomessa palkintoraati koottiin avoimella kutsulla, jota jaettiin jäsenistön verkostojen kautta sekä
sosiaalisessa mediassa. Raati kokoontui syksyllä 2016 kolme kertaa ja valitsi tunnustuksen saajat. Raadin
toimintaa vetivät hallituksen jäsen Matti Cantell sekä sihteeri Anna Järvinen.
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Palkintojenjakotilaisuus pidettiin 29.11. Tilaisuudessa oli paikalla noin 20 henkeä. Varsinainen tunnustus
jaettiin YLE:n Horisontti-ohjelman radiokeskustelulle Pitääkö ruokahävikki yllä leipäjonoja. Ohjelman olivat
toimittaneet Kirkon tiedotuskeskuksen toimittajat Anna Patronen ja Ville Talola. Lisäksi jaettiin
kunniamaininta kahdelle journalistiselle työlle. Ensimmäisen kunniamaininnan saivat toimittajat Anu
Silfverberg ja Reetta Nousiainen Long Play:ssä julkaistusta jutusta Ilmaista työtä tarjolla. Toinen
kunniamaininta luovutettiin Kotiliesi-aikakauslehden jutulle Vähällä rahalla, toimittajina Riitta Lehtimäki ja
Pauliina Susi.

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 osaaikaisen sihteerin ja taloushallinnon ja viestinnän palveluita. Verkoston sihteerinä toimi SOSTEsta Anna
Järvinen.
Journalismipalkinnolle haettiin Kansan Sivistysrahastosta tukea vuoden 2016 lopussa.
Rahoitushakemukseen tuli keväällä 2017 kielteinen päätös.
EAPN:n rahoitushausta saatiin tukea PeP-koordinaatioon, kääntämiseen ja 2020-strategiaan/EUohjausjaksoon liittyvän materiaalin liittämiseen Köyhyys-julkaisun päivitettävään versioon.
RAY:n ideahakuun huono-osaisuuden vähentämiseksi jätettiin ehdotus kansallisesta köyhyyttä
kokeneiden kuulemistapahtumasta. Idea ei tullut valituksi jatkokehittelyyn.
EAPN-Finillä on yleiskokouksen valitsema hallitus, johon kuului vuonna 2016 puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 12 jäsentä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa.
Hallitus 2016
Tiina Saarela, puheenjohtaja, Kirkkohallitus/KDS
Jiri Sironen, varapuheenjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Matti Cantell, Suomen Setlementtiliitto ry
Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
Merja Karinen, Mielenterveyden keskusliitto
Juha Keränen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry
Anja-Riitta Ketokoski, Hyvinvointivaltion vaalijat
Anastasia Lapintie, Kriminaalihuollon tukisäätiö
Tuula Luoma, Suomen Punainen Risti
Yrjö Mattila, Suomen sosiaalioikeudellinen seura
Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Pirjo-Riitta Liimatainen, Suomen Mielenterveysseura
Sari Laaksonen, Ensi- ja turvakotien liitto
Yleiskokous pidettiin 29.11.2016. Yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vuoden 2015
toimintakertomus ja tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 sekä hallituksen valinta.
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Hallituksen jäsenistä on vuosittain n. puolet erovuorossa. Kaikkien erovuoroisten tilalle esitettiin uusia
jäseniä ja hallitus jatkaa vuonna 2017 enimmäiskokoisena: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksitoista
jäsentä.

