TOIMINTAKERTOMUS 2019
EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto 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 on perustettu 1994, kyseessä oli 25. toimintavuosi. Verkoston
nimi muutettiin Suomen köyhyyden vastaiseksi verkostoksi
yleiskokouksessa 25.11.2019.

Vuoden 2019 toimintaa leimasi aktiivinen kansainvälinen yhteistyö Suomen EU-puheenjohtajuuskauden
aikana. EAPN Euroopan yleiskokous pidettiin Helsingissä ja myös nk. PeP-koordinaattoreiden tapaaminen
järjestettiin Helsingissä. Kokousten järjestelyt työllistivät verkostoa huomattavasti. Toimi-hankkeessa
kuultiin aktiivisesti EAPN-Finin näkemyksiä ja hankkeen raportin julkistustilaisuus järjestettiin yhteistyössä
EAPN-Finnin kanssa. Myös puheenjohtajiston vaihtuminen kesken kauden keskellä kiireistä kv-tapaamisten
valmistelua asetti toiminnalle omat haasteensa.
1. VAIKUTTAMISTYÖ
EU-ohjausjaksoon vaikuttaminen
Eurooppa 2020 -strategian kansallisen tavoitteen edistyminen köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien
määrän vähentämisessä 150 000 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä on ollut useita vuosia verkoston
seurannan ja vaikuttamisen kohteena. Pyrkimys vaikuttaa EU-ohjausjaksoon on toisaalta kansallista
vaikuttamistyötä, toisaalta se kytkeytyy eurooppalaiseen tasoon. Vaikuttamistyötä tehtiin muun muassa
EUISG:n kautta, jossa käsitellään EU-ohjausjaksoon ja 2020-strategiaan liittyviä asioita ja vaikuttamista.
Komissio tekee osana EU-ohjausjaksoa kullekin jäsenmaalle maaraportin ja maakohtaiset suositukset.
Yhdessä SOSTEn kanssa laadittiin maakohtaiset varjosuositukset. Niillä pyrittiin vaikuttamaan siihen, mitä
suosituksia Euroopan komissio Suomelle antaa sekä nostamaan verkostolle keskeisiä asioita päättäjien
tietoisuuteen ja julkiseen keskusteluun. Komission maakohtaisten suositusten julkaisun yhteydessä tehtiin
kannanotto yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa.
Syksyllä 2019 julkaistiin kolmannen kerran Suomen köyhyysraportti Köyhyysvahti 2019 ajankohtaisesta
köyhyystilanteesta ja köyhyyden vähentämiseksi tarvittavista toimista. Se käännettiin myös englanniksi.
EU-prosesseja koskevia tapahtumia ja tapaamisia:
▪

▪
▪
▪

29.1. EAPN Euroopan ja Euroopan parlamentin köyhyysryhmän seminaari ”Poverty watch: The
Reality of Poverty and Social Exclusion in the EU” -seminaari, jossa esitellään EAPN:n ja sen
jäsenverkostojen laatimia köyhyysraportteja. Suomen Köyhyysvahtia ja köyhyystilannetta esittelivät
puheenjohtaja Jiri Sironen ja kansalaistoimintaryhmän jäsen Eeva-Maria Grekula.
14.5. EAPN Euroopan järjestämä tapaaminen Romanian edustustossa Brysselissä, jossa käsiteltiin
EU-ohjausjaksoa. Anna Järvinen osallistui ja esitteli EAPN-Finin näkemyksiä.
20.5. Komission Annual Convention of Inclusive Growth -seminaari Brysselissä. Jiri Sironen osallistui
Suomen delegaatiossa.
16.9. The role of Power, Politics and Participation in Eradicating Poverty in Europe -seminaari
keskustakirjasto Oodissa yhdessä EAPN Euroopan kanssa.
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Kansainvälinen toiminta
Suomen verkosto on yksi EAPN:n (European Anti-Poverty Network) 32 kansallisesta verkostojäsenestä.
Lisäksi EAPN:llä on 13 eurooppalaista järjestöä jäsenenään. EAPN:n jäsenet käyttävät valtaansa vuosittain
koontuvassa yleiskokouksessa (General Assembly).
Jokaisella kansallisella verkostolla on yksi paikka EAPN:n Executive Committeessa (EXCO). Se kokoontui
kolme kertaa vuoden aikana. EAPN-Finillä on myös edustaja EAPN:n EU Inclusion Strategies -työryhmässä
(EUISG), joka kokoontui myös kolme kertaa vuoden aikana.
Edustukset 2019
• EXCO, puheenjohtaja Jiri Sironen
• EUISG, hallituksen jäsen Anna Järvinen
• EAPN:n yleiskokoukseen Helsingissä 15.9. osallistuivat hallituksen jäsenet Anna Järvinen, Tiina
Saarela ja Yrjö Mattila sekä sihteeri Erja Saarinen. Kokouksen yhteydessä järjestettyyn
koulutukseen (Capacity building) osallituivat Erja Saarinen ja Kansalaistoimintaryhmästä Jaana
Saikkonen.
• Kunnioittavasti köyhyydestä -journalistipalkinnon kansainvälinen yhteistyöryhmä verkoston sihteeri
Erja Saarinen. Hän osallistui kansainvälisen ryhmän tapaamiseen Bukarestissa 13.–14.5.
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden vuoksi EAPN-Fin osallistui aktiivisesti EAPN Euroopan tapahtumien
järjestämiseen Suomessa vuonna 2019. Köyhyyttä kokeneiden ääntä vahvistavaa nk. Pep-työtä (Pep, People
experiencing poverty) EAPN:n eri maiden verkostoissa tekevien koordinaattorien tapaaminen pidettiin
Helsingissä 6.–7.5. EAPN-Fin huolehti tapahtuman käytännön järjestelyistä.
EAPN Euroopan yleiskokous, Excon ja EUISG:n kokoukset, Capacity Building -koulutus ja seminaari The Role
of Power, Politics and Participation in Eradicting Poverty in Europe järjestettiin Helsingissä 14.–16.9.
Tapahtuma alkoi Helsingin kaupungin vastaanotolla 13.9. EAPN-Fin vastasi suurimmalta osin tapahtuman
käytännön järjestelyistä ja osallistui seminaarin ohjelman kokoamiseen.
Norjan EAPN järjesti 27.9. Oslossa tilaisuuden, jossa pohdittiin rahoituksen hakemista pohjoismaisten
EAPN:n verkostojen yhteistyön syventämiseen. Tilaisuuteen osallistuivat Anna Järvinen ja Anja-Riitta
Ketokoski.
Muuta vaikuttamistyötä
Verkosto seurasi sosiaaliturvauudistuksen taustatyötä tehnyttä valtioneuvoston kanslian Toimi-hanketta ja
teki sen kanssa yhteistyötä. Professori Juho Saaren eriarvoisuusraportin julkistustilaisuus järjestettiin 30.1.
Kalliolan Setlementissä yhdessä Toimi-hankkeen kanssa. Kansalaistoimintaryhmä kommentoi tilaisuudessa
raporttia. Hankkeen vetäjä Liisa Heinämäki valtioneuvoston kansliasta kävi Kansalaistoimintaryhmässä 15.2.
kuulemassa sen jäsenten näkemyksiä Toimi-hankkeen loppuraporttia varten.
Verkosto valmisteli teesit vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Verkosto osallistui eduskuntavaalien alla
Ihmisoikeusliiton vetoomukseen perusturvan tason korottamiseksi. Verkosto julkaisi verkkosivuillaan
kommentit hallitusohjelmaan. Valituille kansanedustajille lähetettiin onnittelukirje ja kannustettiin samalla
Köyhyysryhmän perustamiseen.
Euroopan parlamentin vaalivaikuttamiskampanjaan osallistuttiin yhdessä EAPN:n Euroopan verkoston
kanssa. Vaalitavoitteet käännettiin Suomeksi ja painettiin esitteeksi. Eurovaaliehdokkaille välitettiin
pyyntöä allekirjoittaa sitoumus köyhyyden poistamiseksi Euroopasta. Noin 40 suomalaista ehdokasta
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allekirjoitti EAPN:n sitoumuksen. Heistä tulivat valituiksi Sirpa Pietikäinen, Mia-Petra Kumpula-Natri, Heidi
Hautala, Silvia Modig ja Alviina Alametsä, joka nousee parlamenttiin, kun Brexit toteutuu.
Suomalaisjärjestöt julkaisivat 2019 ensimmäistä kertaa suosituksensa (List of Issues) siitä, mihin asioihin
pitäisi kiinnittää huomiota, kun arvioidaan, onko Suomi noudattanut YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja
sivistyksellisiä oikeuksia, TSS, koskevaa sopimusta. EAPN-Fin allekirjoitti järjestöjen raportin, jossa esitettiin
teemoja, joista YK:n TSS-komitean tulisi kysyä Suomelta.
EAPN-Fin edustajana energiaköyhyyttä käsittelevän ASSIST-hankkeen ohjausryhmässä toimi Tiina Saarela.
Verkosto osallistui 17.10. köyhyyden vastaisen päivän some-kampanjointiin yhdessä eurooppalaisten
verkostojen kanssa.
Verkosto teki yhteistyötä Arjen kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun järjestämisessä eri tahojen
kanssa. Verkosto toimi kilpailun tilijärjestönä eli hoiti sen palkintorahojen keräämisestä aiheutuvaa
rahaliikennettä ja viesti kilpailusta.
Muun muassa Eduskunnan köyhyysryhmän kanssa yhteistyössä järjestettiin useita seminaareja.

2. KÖYHYYTTÄ KOKENEIDEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN
Kansalaistoimintaryhmä on yhä vahvemmin osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan
vaikuttamiseen. Ryhmä tukee jäsentensä identiteettiä ja vaikuttamista. Se on saanut kansallista näkyvyyttä
mediassa ja poliittisessa keskustelussa. Siitä on muodostunut ”taho”, johon ottaa yhteyttä, kun halutaan
kuulla köyhyyttä kokeneiden ihmisten ääntä.
Tilaisuuksia, joissa kansalaistoimintaryhmän jäsenet olivat mukana
▪ 30.1. Toimi-hankkeen raportin julkistus yhteistyössä hankkeen kanssa Kalliolan Setlementissä:
köyhyyttä kokeneiden puheenvuorot keskeisiä, Jouni Kylmälä veti puheenvuorojen valmistelua.
▪ 5.3. Riittääkö perusturva elämiseen? -seminaari eduskunnassa, kokemuspuheenvuoro Martin-Éric
Racine
▪ 15.3. Metropolialueen köyhyys nyt -oppimisverkosto, Jouni Kylmälä, Jaana Saikkonen
▪ 26.3. Erätauko eriarvoisuudesta -keskustelussa mukana Reijo Pipinen, Jouni Kylmälä ja Erja Saarinen
▪ 28.3. Ihmisoikeusliiton seminaari riittävästä perusturvasta ihmisoikeutena, paneelissa Reijo Pipinen
ja Jaana Saikkonen
▪ 8.4. Hiljainen köyhyys Turussa -seminaari: Kansalaistoimintaryhmän toiminnan laajeneminen
Turkuun
▪ 4–5.5. Kansalaistoimintaryhmän jäseniä mukana Sosiaalifoorumissa
▪ 16.5. Sosiaaliset oikeudet eilen, tänään huomenna, paneelissa Reijo Pipinen ja Jaana Saikkonen
▪ 15.7. Erilainen mingle SuomiAreenassa
▪ 7.10. Köyhyyden anatomia – oppimisverkosto, Jaana Saikkonen
▪ 17.10. Kansalaistoimintaryhmän jäsenet osallistuivat Asunnottomien yö -tapahtumiin
▪ 31.10. Kaikille eväät elämään -koulutustilaisuus, puhumassa Jouni Kylmälä, Linnéa Partanen ja Erja
Saarinen EAPN-Finista
▪ 1.11. Köyhyys ja kulttuuriset oikeudet, panelisti Jaana Saikkonen
▪ 12.11. Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä, köyhyyttä kokeneiden tarinat
keskeisessä roolissa, lisäksi tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
▪ Yhteistyö Malmin seurakunnan Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena -projektin kanssa, Jaana
Saikkonen
▪ 27.11. Miten hallitusohjelma vastaa köyhyyden haasteeseen, kokemuspuheenvuoro Jaana
Saikkonen
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EAPN-Fin vastaa Suomen delegaation lähettämisestä Brysseliin Köyhyyttä kokeneiden ihmisten
eurooppalaiseen tapaamiseen, European Meeting for People Experiencing Poverty, PeP. Se järjestettiin
19.–20.11. Osallistumista koordinoi Mikko Siltanen. Hän kokosi delegaation ja vastasi ryhmän
valmistautumisesta. Delegaatioon kuuluivat Siltasen lisäksi Linnéa Partanen, Anne Tyni ja Jouko Vatanen.
Tapaamisen teemana oli, mitä köyhyyttä kokeneet odottavat EU:lta.
Reijo Pipinen ja Mikko Siltanen osallistuivat Brysselin tapaamista valmistelevaan pohjoismaiseen
tilaisuuteen Tukholmassa 23.-24.10.
Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille
Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus nostaa esiin laadukasta köyhyyttä koskevaa journalismia ja
köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemyksiä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan. Tunnustuksen
saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati.
Köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva palkintoraati koottiin avoimella kutsulla, jota jaettiin jäsenistön
verkostojen kautta sekä sosiaalisessa mediassa. Raatiin kuuluivat: Raija Puumala, Elisa Ruuskanen, Jaana
Saikkonen, Mikko Siltanen, Anna-Maija Tikkanen, Petteri Wessman ja Mirjami Ypyä. Mukana oli myös
sosionomiopiskelija Elli Mikkonen Laurea-ammattikorkeakoulusta. Hänen on tarkoitus tehdä
tunnustuksesta opinnäytetyönsä.
Raati arvioi kilpailuun ilmoitettuja 53 artikkelia tai ohjelmaa kolmessa tapaamisessa ja järjesti tunnustuksen
jakotilaisuuden 25.11. Siinä oli paikalla noin 40 henkeä, kuusi toimittajaa.
Varsinaisen tunnustuksen sai Köyhyyden anatomia – tältä näyttää suomalainen köyhyys tilastoissa kokonaisuus, jonka oli tuottanut toimittaja Seppo Heikkinen ja ohjaaja-käsikirjoittaja Sami Kieksi.
Kunniamaininnalla raati huomioi Sanna Puhdon artikkelin Köyhän paras ystävä, joka puuttuu monelle
köyhyyttä kokevalle kipeään asiaan: lemmikistä aiheutuvista kuluista selviämiseen. Toisen kunniamaininnan
sai toimittaja Asta Leppä Kotivinkin sivuilla julkaistusta omakohtaisesta jutusta Pienituloisuus kutisti
elämäni minimiin.
Raadin toimintaa tukivat verkoston sihteeri Erja Saarinen ja puheenjohtaja Liisa Partio sekä SOSTEn
sosionomiharjoittelija Elli Mikkonen. Erja Saarinen osallistui Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen
jakavien maiden kansainvälisen projektiryhmän tapaamiseen 13.–14.5. Bukarestissa. Tapaamisessa jaettiin
kokemuksia eri maiden tunnustustenjakoprosesseista ja käsiteltiin uuden euroopanlaajuisen tunnustuksen
luomista. Se ei vielä ole onnistunut, koska Euroopan komissio oli juuri vaihtumassa. Asiaan palataan, kun
uusi komissio on aloittanut työnsä.

3. TYÖRYHMÄT, TILAISUUDET JA JULKAISUT
Julkaisut
▪ The Future of Europe -julkaisu yhdessä SOSTEn kanssa
▪ Sosiaaliturvan tarkistuslista 2019
▪ Köyhyysvahti 2019 suomeksi ja englanniksi
▪ Köyhä mediassa -opas englanniksi
▪ Uusi yleisesite
▪ Flyeri eurovaali- ja eduskuntavaalitavoitteista
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Työryhmät
Verkoston sisällöllisen työskentelyn peruspilareita ovat työryhmät, toimintavuonna Lapsiperheköyhyys- ja
Terveys ja köyhyys -työryhmä sekä Kansalaistoimintaryhmä.
Lapsiperheköyhyys-työryhmän puheenjohtajana toimi Liisa Partio ja Terveys ja köyhyys -työryhmän
puheenjohtajana Tuula Paasivirta. Kansalaistoimintaryhmän toimintaa koordinoi Jouni Kylmälä ja Brysselin
PeP-tapaamisen valmistelua Mikko Siltala.
Lapsiperheköyhyys -työryhmä
Lapsiperheköyhyys -työryhmään kuuluu jäseniä 14 eri järjestöstä. Ryhmä kokoontui neljä kertaa. Se
keskusteli ajankohtaisista lapsiperheköyhyysteemoista ja kuuli alustuksia: Kooste lapsiperheköyhyydestä
(Liisa Partio), Kaikille eväät elämään -hankkeen esittely (Petri Paju) ja Pelastakaa lasten Lapsen ääni -kyselyn
tulokset (Aino Sarkia). Ryhmän puheenjohtaja Liisa Partio kirjoitti mielipidekirjoituksen Köyhyys estää lasten
oikeuksia toteutumasta, joka julkaistiin yli 10:ssä maakuntalehdessä lapsen oikeuksien viikolla. Ryhmä
tuotti EAPN-Finin julkaisemaan Köyhyysvahti-raporttiin lapsiperheköyhyyttä koskevan sisällön ja päivitti
verkoston nettisivuston lapsiköyhyysosion.
Terveys ja köyhyys -työryhmä
Työryhmä päivitti vuosittaisen Sosiaaliturvan tarkistuslistan. Ryhmä toteutti terveydenhuollon
asiakasmaksuja koskevan kyselyn, jonka tuloksia julkistetaan vuonna 2020.
Kansalaistoimintaryhmä
Ryhmä kokoontui 9 kertaa. Sen jäsenet ovat osallistuneet puhujina useisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin.
Osa ryhmän jäsenistä oli mukana toimittajille jaettavan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajan
päättävässä raadissa. Useat ryhmän jäsenet ovat esiintyneet mediassa.
Eduskunnan Köyhyysryhmässä EAPN-Finin edustajana toimi puheenjohtaja Jiri
Sironen hallituskauden 2015–2019. Uuden eduskunnan aloitettua köyhyysryhmä järjestäytyi uudelleen
syyskuussa 2019. EAPN-Fin jatkaa yhteistyöjäsenenä Köyhyysryhmässä, edustajana toimi puheenjohtaja
Liisa Partio. EAPN-Finin hallituksen jäsen Anna Järvinen toimi köyhyysryhmän asiantuntijasihteerinä SOSTEn
edustajana sekä vanhalla että uudella kaudella.
Tilaisuudet ja seminaarit
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

30.1. Toimi-hankkeen raportin julkistus yhteistyössä hankkeen kanssa Kalliolan Setlementissä
22.1. Mikä muuttuu sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa? -seminaari yhdessä
eduskunnan Köyhyysryhmän kanssa
5.3. Riittääkö perusturva elämiseen? -seminaari eduskunnassa eduskunnan Köyhyysryhmän kanssa
8.4. Hiljainen köyhyys Turussa -seminaari
15.7. Erilainen mingle SuomiAreenassa
29.–31.8. Turun Eurooppa-foorumi, yhteinen esittelypöytä SOSTElla, Fingolla ja EAPN-Finillä,
verkoston sihteeri eriarvoisuutta käsittelevässä paneelissa
1.11. Köyhyys ja kulttuuriset oikeudet -seminaari. EAPN-Fin mukana yhteistyökumppanina
Kulttuuria kaikille palvelun järjestämässä seminaarissa. EAPN-Finiltä Erja Saarisen
”kipinäpuheenvuoro” ja köyhyyttä kokeneen puheenvuoro Jaana Saikkoselta.
12.11. Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -keskustelutilaisuus yhdessä Kuka
kuuntelee köyhää -verkoston ja Työttömien keskusjärjestön kanssa
27.11. Miten hallitusohjelma vastaa köyhyyden haasteeseen? -seminaari yhdessä eduskunnan
Köyhyysryhmän kanssa
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4. HALLINTO, VIESTINTÄ JA RESURSSIT
EAPN-Finin verkkosivuja päivitettiin säännöllisesti (www.eapn.fi) ja viestittiin myös sosiaalisessa mediassa
(Facebook, Twitter). Jäsenviestintää hoidettiin lisäksi uutiskirjeillä ja sähköpostitse. Verkkosivuilla julkaistiin
65 uutista ja 3 blogia. Vuonna 2019 lähetettiin 6 uutiskirjettä. Uutiskirjeellä oli vuoden lopussa 539 tilaajaa,
88 enemmän kuin edellisvuonna. Twitterissä seuraajia oli 1 170, vajaa 200 enemmän kuin edellisvuonna.
Verkoston voimavaroina ovat jäsenet, niiden EAPN-Fin-yhteistyöhön antama taloudellinen ja toiminnallinen
panos sekä työskentely omien sidosryhmiensä ja köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneiden kanssa. Verkoston
jäsenmaksu on yhteisöjäseniltä 50–500 euroa. Jäsenmaksuja kertyi 6 410 euroa.
Verkostoon liittyi 2019 kuusi uutta jäsentä: Ihmisoikeusliitto, Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys
ry, Kansalaisareena, Pelastakaa Lapset ry, Turun seudun TST ry ja Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry.
Jäseninä oli vuoden lopussa 55 sosiaali- ja terveysalan järjestöä tai muuta yhteisöä. Liitteenä on
jäsenluettelo.
EAPN:n rahoitushausta saatiin tukea PeP-koordinaatioon, aineiston kääntämiseen ja Eurooppa 2020strategiaan/EU-ohjausjaksoa koskevan materiaalin, kuten Köyhyysvahdin tekemiseen.
EAPN Eurooppa kustantaa Euroopan verkoston toimintaan osallistumiseksi majoitus- ja lähes kaikki
matkakulut.
Verkoston kotijärjestönä on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, mikä tarkoittaa, että SOSTE tarjoaa
verkostolle osa-aikaisen sihteerin, taloushallinnon ja viestinnän palveluita sekä maksuttomia kokoustiloja.
Verkoston sihteerinä toimi Erja Saarinen.
SOSTEn kautta saatiin rahoitusta EAPN Euroopan yleiskokouksen järjestämiseen Suomessa. EHYT ry tarjosi
yleiskokouksen järjestämiseen projektityöntekijän työpanoksen.
EHYT ry:stä Annikki Pesonen on taittanut ilman erillistä korvausta Köyhyysvahdin. SOSTE maksoi
englanninkielisen Köyhyysvahdin painokulut. Nivelyhdistyksestä Marja Eronen päivitti Sosiaaliturvan
tarkistuslistan ja Työttömien Keskusjärjestöstä Juha Keränen taittoi sen.
EAPN-Finillä on yleiskokouksen valitsema hallitus, johon kuului vuonna 2019 puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 12 jäsentä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa.
Hallitus 2019
Jiri Sironen, puheenjohtaja (6/2019 saakka), Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Tarja Pajunen, varapuheenjohtaja (7/2019 saakka), Eläkkeensaajien Keskusliitto ry
Liisa Partio, puheenjohtaja (8/2019), Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Anna Järvinen, varapuheenjohtaja (8/2019), SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Junias Kanyinda, Suomen Setlementtiliitto ry
Leena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry
Anja-Riitta Ketokoski, Hyvinvointivaltion vaalijat
Yrjö Mattila, Suomen Sosiaalioikeudellinen seura
Patrik Metsätähti, Sininauhaliitto
Riikka Perälä, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (7/2019 alkaen)
Reijo Pipinen, Vailla vakinaista asuntoa ry
Mikael Söderström, A-klinikkasäätiö
Maria Viljanen, Suomen Punainen Risti
Tuula Paasivirta, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto
Tiina Saarela, Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö
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Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet myös kansalaistoiminnan koordinaattorit Jouni Kylmälä ja Mikko
Siltanen sekä kansalaistoimintaryhmän sihteeri Jaana Saikkonen. Hallituksen kokouksiin kutsuttiin myös
Arja Tyynelä Kuka kuuntelee köyhää -verkoston Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hankkeesta sekä EAPN
Euroopan tapahtumia Suomessa valmistellut Marjo Rinne EHYT ry:stä.
Verkoston yleiskokous pidettiin 25.11. Kokouksessa verkoston nimi muutettiin ehdotetun mukaisesti. Uusi
nimi on Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin.

Liite.
Jäsenluettelo

1. A-klinikkasäätiö
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Aivoliitto
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Ensi- ja turvakotien Liitto
Eurooppanaiset
FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena
Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus HSO ry
Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Hyvinvointivaltion vaalijat ry
Ihmisoikeusliitto
Invalidiliitto
Kansalaisareena ry
Kirkon diakonia ja sielunhoito
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä
Kuntoutussäätiö
Kuuloliitto ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mielenterveyden Keskusliitto
Mielenterveysomaisten keskusliitto–FinFami
Mielenterveysyhdistys Helmi
MIELI, Suomen mielenterveys ry
Munuais- ja maksaliitto
Nuorten Ystävät
Omaishoitajaliitto
Parasta Lapsille ry
Pelastakaa Lapset ry
Sininauhaliitto
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Sosiaaliasiamiehet
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Caritas ry
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto, Pinskut
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Nuorisoyhteistyö–Allianssi ry
Suomen Punainen Risti
Suomen Setlementtiliitto
Suomen sosiaalioikeudellinen seura, SSOS ry
Suomen Sydänliitto ry
Takuu-Säätiö
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
TATSI, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry
Tukiyhdistys Majakka ry
Turun Seudun TST ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
Vailla vakinaista asuntoa ry
Väestöliitto
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Yhdessä Selviytymisen Tuki ry
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

