
EAPN-Fin Suomen köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastainen 
verkosto vaikuttaa
• köyhyyttä kokeneiden ihmisten aseman parantamiseksi 

ja heidän äänensä vahvistamiseksi yhteiskunnassa.

• perus- ja ihmisoikeuksien, kuten oikeuden 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, 
toteutumiseksi

• perusturvan korottamiseksi sellaiselle tasolle,  
joka mahdollistaa välttämättömän kulutuksen

Rikkaat tai varakkaat eivät 
osaa edes ajatella, saati osaa 
ymmärtää, miltä tuntuu olla ja 
elää köyhänä. Ei se riitä, että 
et osta sellaista, mihin rahat 
riittää ja mihin ei. Kykeneekö 
laskuja maksamaan ajoissa. 
Onko muka menot liian suuret 
tuloihin nähden. He eivät tajua 
sitä, että jos vaikka pv rahan 
maksu viivästyy 2–3 viikkoa, 
millä maksat erääntyvät 
laskut. Viivästyminen ei siis 
johdu köyhän teoista. 



Tule mukaan
EAPN-Fin on avoin verkosto köyhyyttä ja 
syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, 
ryhmille ja kansalaisille. Sen tilaisuuksiin ja 
työryhmiin ovat kaikki kiinnostuneet 
tervetulleita.

EAPN-Finin kolme avointa työryhmää
• Lasten köyhyys
• Terveys ja köyhyys
• Kansalaistoiminta

Verkostolla on 50 jäsenyhteisöä, enimmäkseen 
sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja toiminta-
ryhmiä. Niiden asiantuntemus on verkoston 
voimavara.

Verkoston jäseneksi voi hakea lähettämällä 
vapaamuotoisen viestin osoitteeseen 
eapn@soste.fi.

LUE LISÄÄ & SEURAA VERKOSTOA
www.eapn.fi 
sivulta voi tilata verkoston uutiskirjeen

Facebook: EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja 
syrjäytymisen vastainen verkosto
Twitter: @EAPN_Fin

EAPN-Finland 
in English

EAPN-Fin is a partnership 
network of organisations, 
associations and 
action groups. 

The aims of EAPN-Fin 
are to improve the 
situation of people 
experiencing poverty 
and social exclusion, 
and to promote social 
rights, basic security, 
welfare and 
independent life. 

The network consists of 
50 member rganisations. 
EAPN-Fin is part of 
The European Anti 
Poverty Network, EAPN, 

www.eapn.eu

HALUATKO TIETÄÄ KÖYHYYDESTÄ?
EAPN-Fin tekee muun muassa omin julkaisuin ja 
seminaarein näkyväksi ja ymmärrettäväksi köyhyy-
den monia syitä ja seurauksia. Koska se on osa 
 eurooppalaista EAPN-verkostoa, sillä on köyhyys-
kysymysten asiantuntemusta myös Euroopan tasolta.

EAPN-Finissa toimii köyhyyttä kokeneita ihmisiä. 
Heistä koostuu muun muassa Kunnioittavasti 
 köyhyydestä -tunnustuksen päättäjäraati. 
Verkosto jakaa tunnustuksen vuosittain toimittajille, 
joiden jutuissa on analysoitu monipuolisesti köy-
hyyden sosiaalisia ja taloudellisia syitä ja joissa on 
kuultu kunnioittavasti köyhyyttä kokeneita ihmisiä.

Köyhyydestä kyllä keskustellaan, 
mutta minun mielestä ei tarpeeksi 
köyhien itse siitä kertomana.


