
 

Toimintakertomus 2014    
 
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 kansalaisille. 
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 2014 verkostoon kuului 35 sosiaali- ja terveysalan järjestöä tai muuta yhteisöä. Liitteenä luettelo 
jäsenyhteisöistä.  
 
 
1. VERKOSTON VAHVISTAMINEN 

Verkoston tärkein voimavara ovat jäsenyhteisöt. Vuonna 2014 verkostoon liittyi kaksi uutta jäsentä 
(Helsingin Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ry ja BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto) sekä erosi kaksi 
jäsentä (Aseman Lapset ry ja Diabetesliitto). Uusien jäsenien hankkimiseksi pohdittiin mm. jäsenyyden 
suoramarkkinointia. Osallistuttiin seminaariohjelman tuottamiseen SOSTEn risteilyllä myös siitä 
näkökulmasta, että se on yksi paikka hankkia lisää näkyvyyttä ja jäseniä verkostolle.  
 
Keväällä 2014 kokoontui EAPN-Finin jäsenyhteisöjen viestintäihmisiä verkoston sihteerin kanssa ideoimaan 
verkoston viestinnän kehittämistä. Viestintäpalaverissa syntyi ehdotuksia EU-vaalivaikuttamisen tueksi sekä 
mm. ehdotus blogista, johon aktivoitaisi myös jäsentahoja kirjoittamaan. Blogi perustettiin syksyllä 2014. 
Vuoden 2014 puolella kirjoituksia tuottivat hallituksen jäsenet.  
 
Verkoston tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi verkostolle suunniteltiin yleisesite ja teetettiin roll-up-
mainos erilaisissa tilaisuuksissa käytettäväksi.  
 
Verkoston toimintaa ja tapahtumia koskevaa viestintää hoidettiin jäsenyhteisöille jäsentiedotteilla (4 kpl) ja 
sähköpostitse.  
 
Vuonna 2014 jatkettiin uusien verkkosivujen kehittämistä (www.eapn.fi). Lisäksi verkoston Facebook- ja 
Twitter-tilit otettiin aktiiviseen käyttöön. 
 
EAPN-Fin täytti vuonna 2014 20 vuotta. 20-vuotisjuhlaa vietettiin yleiskokouksen jälkeen 21.11.2014. 
Juhlaan kutsuttiin verkoston jäsenet, yhteistyötahoja ja vanhoja hallituksen jäseniä. Ohjelmassa oli Marita 
Ruohosen puheenvuoro EAPN-Finin historiasta, kakkutarjoilu sekä oma elokuvanäytös verkoston jäsenille ja 
kutsuvieraille. Elokuvanäytös järjestettiin yhteistyössä Lens Politica -festivaalin kanssa. Elokuvana on 
”Tomorrow we will disappear”. Tilaisuudessa julkaistiin myös EAPN-Finin tuore teksti Köyhyys – syitä ja 
seurauksia. 
 

http://www.eapn.fi/
http://www.eapn.fi/koyhyys/koyhyyden-syita-ja-seurauksia%e2%80%a8/
http://www.eapn.fi/koyhyys/koyhyyden-syita-ja-seurauksia%e2%80%a8/
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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 2014 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.  
 
Vuonna 2014 pidettiin EU-vaalit ja EAPN-Fin osallistui EAPN:n vaalivaikuttamiskampanjaan. 
 
Vuonna 2014 EAPN-Fin osallistui EMIN (European Minimum Income) -hankkeeseen. Hanketta koordinoi 
EAPN-Finin puolelta Jaakko Kiilunen Kirkkohallituksesta. Hankkeessa työstettiin kansallinen European 
Minimum Income Network maaraportti, joka käännettiin myös englanniksi. Raporttia kirjoittamaan 
palkattiin kesän ajaksi opiskelija Niko Eskelinen.  
 
Hankkeen kansallinen seminaari pidettiin 30.9. Pikkuparlamentissa. Puhujina oli mm. EMIN-verkoston 
puolelta Fintan Farrell, Lauri Leppik Virosta, Pasi Moisio THL:stä ja Ismo Grönroos-Saikkala Euroopan 
komission Suomen edustustosta. Lisäksi ohjelmassa oli puolueiden edustajien paneelikeskustelu siitä, miten 
suomalaista vähimmäisturvaa voidaan kehittää.  Tilaisuuden jälkeen järjestettiin lounas puhujille. 
Osallistujia seminaarissa oli noin 70. Seminaari ja tiedote poikivat muutamia lehtijuttuja. Lehtijutuissa 
kiinnitettiin huomiota erityisesti toimeentulotuen vajaakäyttöön.   

 
Edustukset vuonna 2014 

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

 EU Inclusion Strategies -työryhmässä oli edustajana EAPN-Finin hallituksen jäsen Marjatta Kaurala 
ja varajäsenenä hallituksen varapuheenjohtaja Jiri sironen.  

 EAPN:n yleiskokouksessa (+ Exco) 27.–28.6.oli edustettuna EAPN-Finin hallituksen pj. Tiina Saarela. 

 Vuotuinen Köyhyyttä kokeneiden tapaaminen (13th Meeting of People Experiencing Poverty) 
pidettiin 22.–24.9. Brysselissä. Suomesta osallistui neljän henkilön delegaatio. Kansallisena 
koordinaattorina toimi Kari Lehtonen. Hänen sairastuttua Brysselin matkalla matkanjohtajana toimi 
Arja Tyynelä.  

 Marjatta Kaurala osallistui EAPN:n Annual Policy Seminar -tilaisuuteen 3.10.2014 Brysselissä.  

 Euroopan komission 20.–21.11.2014 järjestämään Annual Convention of the European Platform 
Against Poverty -tilaisuuteen Brysselissä osallistui hallituksen jäsen Anu Haapanen.  

 Network Development Seminar -tilaisuuteen 28.–29.11. osallistui varapuheenjohtaja Jiri Sironen. 

 EMIN-hankkeen koordinaattori Jaakko Kiilunen piti puheenvuoron Viron EMIN-hankkeen 
seminaarissa 17.9.2014. Hankkeen loppuseminaariin Brysselissä osallistuivat Jaakko Kiilunen ja 
Tiina Saarela 11.–12.12.2014. 

 
 
 
 
 

http://www.eapn.fi/european-minimum-income-network-suomen-maaraportti/
http://www.eapn.fi/european-minimum-income-network-suomen-maaraportti/
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2.  VAIKUTTAMISTYÖN VAHVISTAMINEN 
 
Eurooppa 2020 -strategian kansallisen tavoitteen edistyminen köyhien määrän vähentämisessä 150 000 
henkilöllä vuoteen 2020 mennessä on verkoston erityisen seurannan ja vaikuttamisen kohteena.  Vuonna 
2014 viestiä suunnattiin erityisesti EU-vaaliehdokkaille vaalimanifestin muodossa. Lisäksi teemasta 
järjestettiin kaksi tilaisuutta: toinen Sosiaalifoorumissa, toinen eduskunnassa. Teemasta viestittiin myös 
tiedotusvälineille. EAPN-Finillä oli myös edustaja EAPN:n EUISG-työryhmässä, jossa käsitellään 2020-
strategiaan liittyviä asioita ja vaikuttamista. Lisäksi EAPN-Finin edustaja osallistui Köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalaiseen foorumiin (Annual Convention of the European Platform Against 
Poverty).  
 
Vuonna 2014 pidettiin EU-vaalit ja EAPN-Fin osallistui EAPN:n vaalikampanjaan kääntämällä verkoston 
vaalimanifestin suomeksi ja keräämällä ehdokkaiden allekirjoituksia manifestille.  Kaikille ehdokkaille 
lähetettiin sähköpostilla manifesti ja pyyntö allekirjoittaa manifestin tavoitteet. Ehdokkaita pyydettiin myös 
lähettämään selfie itsestään manifestin kanssa ja nämä kuvat julkaistiin EAPN-Finin Facebook-sivulla. 
Nimilista allekirjoittaneista julkaistiin myös verkkosivuilla ja EAPN:n vaalisivustolla. 
 

 Verkostolle teetettiin oma vaaliesite eri tilaisuuksissa jaettavaksi. EAPN lähetti Euroopan laajuisen 
tiedotteen ja EAPN-Fin lähetti oman kansallisen tiedotteen 8.5.   

 
  Sosiaalifoorumissa järjestettiin 26.4. seminaari Lisääkö vai poistaako EU-köyhyyttä? Jukka Haapakoski 

toimi tilaisuuden puheenjohtajana ja Tiina Saarela esitteli EAPN-Finin vaalitavoitteita. Tilaisuudessa oli 
meppiehdokkaiden paneelikeskustelu. Yleisesti ottaen tilaisuus oli onnistunut. Kuulijoita oli n. 40–50.  

 
Yhteistyössä Eduskunnan köyhyysryhmän, SOSTEn ja Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston kanssa 
järjestettiin 9.5. Pikkuparlamentissa seminaari Köyhyyden vähentäminen Euroopassa. Seminaarissa 
tarkasteltiin 2020-strategian toteutumisen tämän hetkistä tilannetta ja talouskuripolitiikan vaikutuksia 
köyhien asemaan. Puhujina olivat Elina Palola STM:stä ja Ilpo Suoniemi Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. 
Lisäksi ohjelmassa oli kansanedustajien paneelikeskustelu. Osallistujia tilaisuudessa oli n. 40. 

 
EAPN-Finin vaaliteemat ja tiedote näkyivät mm. Pikkuparlamentin ja Sosiaalifoorumin seminaareissa, 
Kansanuutisten verkkosivuilla http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/vaaliuutiset/3165498/eun-tavoitteista-
huolimatta-koyhyys-vain-lisaantyy, Kulttuurivihkojen vaalitilaisuudessa Tiina toi teemoja esille, 
pienpuolueiden vaalipaneelissa Terttu mainitsi EAPN-Finin toiminnan, Kuka kuuntelee köyhää -verkoston 
tiedotteessa, Johanna Sumuvuoren blogissa http://sumuvuori.net/node/245 sekä EHYTin ja SOSTEn 
viestinnässä.  
 
Alkusyksystä lähetettiin valituille mepeille onnittelukirje valinnasta sekä kaikille manifestin allekirjoittaneille 
ehdokkaille kiitosviesti. Anneli Jäätteenmäki vastasi avustajansa välityksellä kirjeeseen ja ehdotti 
yhteistyötä vaalikauden aikana ja mahdollista tapaamista Brysselissä. 

  
 Resursseihin nähden vaalivaikuttaminen onnistui hyvin. Allekirjoituksia saatiin yhteensä 61 ehdokkaalta, 

joista 5 tuli valituksi (Suomella yht. 13 meppiä): Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Heidi Hautala, Merja 
Kyllönen ja Anneli Jäätteenmäki. EAPN alkuperäiseen tavoitteeseen suhteutettuna (valituista 1/3 olisi 
allekirjoittanut manifestin) tämä on hyvä tulos (38 %). Euroopan tasolla valituista n. 10 % allekirjoitti 
manifestin. Allekirjoittaneista viestimällä saatiin myös lisää tykkääjiä Facebookiin ja seuraajia Twitteriin. 
Yleisesti kampanjoinnilla ei näyttänyt kuitenkaan olevan vaikutusta siihen, että ihmisiä olisi saatu 
kiinnostumaan teemoista ja äänestämään vilkkaammin.  
 
EAPN-Fin osallistui seminaarin ohjelman tuottamiseen SOSTEristeilylle. Seminaari Kokemuksesta 
vaikuttamiseen pidettiin 9.10. Seminaarissa tuotiin esille erilaisia näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen ja 

http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/vaaliuutiset/3165498/eun-tavoitteista-huolimatta-koyhyys-vain-lisaantyy
http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/vaaliuutiset/3165498/eun-tavoitteista-huolimatta-koyhyys-vain-lisaantyy
http://sumuvuori.net/node/245
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keskusteltiin niistä.  Seminaari oli hyvin keskusteleva ja onnistunut tilaisuus. Paikalla oli parhaimmillaan 50 
henkeä.  
 
EAPN-Fin välitti tietoa Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10.2014 pidettävän 
Asunnottomien yön tapahtumista. Varapuheenjohtaja Jiri Sironen oli mukana Asunnottomien yön 
tapahtumassa jakamassa tietoa EAPN-Finistä. 
 
EAPN-Fin tuki rahallisesti Perustuloverkoston järjestämään Perustulo – perusoikeudet -symposiumia, joka 
pidettiin 24.11. Kelassa. Tilaisuudessa keskusteltiin perustulon mahdollisuuksista turvata Suomen 
perustuslain takaamat taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Keskustelijoina ovat mm. 
professori Evelyn Forget Kanadasta sekä tutkija Bettina Leibetseder Itävallasta. 
 
Syksyllä 2014 käynnistettiin eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen keräämällä jäsenten 
kommentteja verkoston hallitusohjelmatavoitteiksi.  
 
Verkoston sisällöllisen työskentelyn peruspilareina ovat työryhmät. Toimintavuonna toimivat Lasten 
köyhyys -työryhmä, Terveys ja köyhyys -työryhmä, Sosiaalipoliittinen työryhmä ja Kokemusasiantuntijuus -
työryhmä. Ryhmät kokoontuivat useita kertoja vuoden aikana. Lasten köyhyys -työryhmän 
puheenjohtajana toimi Katariina Suomu Ensi- ja turvakotienliitosta, Terveys ja köyhyys -työryhmän 
puheenjohtajana Marja Eronen Suomen Nivelyhdistyksestä, Kokemusasiantuntijuus-ryhmän vetäjänä Anu 
Haapanen Setlementtiliitosta ja Sosiaalipoliittista työryhmän vetovastuu kiersi ryhmän jäsenten kesken.  
 
Lasten köyhyys -työryhmä on seurannut lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta sekä jatkanut 
koulutuksen eriarvoistumiseen ja koulutukseen sisältyvien syrjäyttävien prosessien tarkastelua 
asiantuntijoita kuullen. Sakki ry:n Laura Kyntölän tapaamisessa käsiteltiin koulutukseen liittyviä kysymyksiä 
ja niiden syrjäyttäviä rakenteita. Keskeisenä aiheena oli koulutusverkon rajun karsinnan vaikutukset. Ryhmä 
teki lehtijutun lapsiperheköyhyydestä vuoden 2013 puolella. Se julkaistiin Sunnuntaisuomalaisessa keväällä 
2014 ja juttu levisi myös muihin lehtiin.  
 
Terveys ja köyhyys -työryhmä seurasi ajankohtaisia sosiaali- ja terveysturvaan liittyviä kysymyksiä.  Ryhmä 
sai valmiiksi diaesityksen sosiaaliturvasta. Työryhmä oli mukana 5.6. Sosiaaliturva tutuksi taiteilijoille -
tapahtumassa Balderin pihalla antamassa neuvontaa. Työryhmä aloitti kannanoton työstämisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 § näkyväksi tekemisestä.   
 
Sosiaalipoliittinen työryhmä jatkoi vuonna 2013 aloitetun Köyhyys – syitä ja seurauksia -kirjoituksen 
työstämistä. Se julkaistiin verkoston 20-vuotisjuhlan yhteydessä ja asiasta lähetettiin myös mediatiedote. 
Julkaisusta tehtiin verkkoversio sekä otettiin laajempi painos jäsenille jaettavaksi ja vaikuttamistoiminnassa 
käytettäväksi (mm. vuoden 2015 eduskuntavaalivaikuttamisessa). 
  
Kokemusasiantuntijuus-työryhmän tavoitteena oli tuoda esille asioita ihmisten arjesta, tietoa 
sosiaaliturvan ja eri etuuksien toimivuudesta ja/tai toimimattomuudesta ja vaikutuksista ihmisten arjessa. 
Kokemusasiantuntijuus-ryhmän toimintatapa on ollut vapaamuotoinen ja se on vielä muotoutumassa. 
Tapaamisissa paikalla on ollut 5-20 henkeä.  
 
EAPN-Finin edustajana Eduskunnan köyhyysryhmässä toimi puheenjohtaja Tiina Saarela. Verkoston 
sihteeri Anna Järvinen toimii köyhyysryhmän asiantuntijasihteerinä SOSTEn edustajana. 
 
Tiedotteet 2014: 
8.5. Äänestä köyhyyden vähentämiseen sitoutunutta ehdokasta! 
30.9. Vähimmäisturva on liian niukka eivätkä kaikki edes osaa sitä hakea 
 21.11. Köyhyys ei ole hävinnyt – uusi julkaisu kokoaa syyt ja seuraukset 
 

http://www.eapn.fi/koyhyys/koyhyyden-syita-ja-seurauksia%E2%80%A8/
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3. KÖYHYYTTÄ JA SYRJÄYTYMISTÄ KOKENEIDEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN 
 
EAPN-Fin:in tavoitteena on lisätä köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneiden kuulluksi tulemista ja osallisuutta 
poliittisessa päätöksenteossa. Tätä varten on pyritty vahvistamaan verkoston kokemusasiantuntijuus-
työryhmän toimintaa sekä EAPN-Fin:in jäsenkuntaa siten, että kokemusasiantuntijuus saisi nykyistä 
enemmän jalansijaa verkostossa. Myös Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston kanssa on tehty tiivistä 
yhteistyötä. 
 
Kokemusasiantuntijuus-työryhmän tavoitteena on ollut kerätä osallistujien tuottamaan viestiä tuotavaksi 
EAPN-Finin hallitukselle. Pohdinnassa on vielä, miten saatua tietoa hyödynnettäisi jatkossa. Toiveena on, 
että osallistujat myös voimaantuisivat tapaamisissa. Ryhmässä kokemusasiantuntijuus voi muodostua joko 
oman kokemuksen tai läheisen kautta. Ryhmässä on mahdollisimman matala kynnys osallistua. Ihmiset 
osallistuivat tapaamisiin anonyymeinä. Heidän yhteystietojaan ei kerätty ja ryhmällä ei ole 
yhteydenpitokanavia. Keskustelunaihe määrittyi kokouksessa. Kokouksissa käsiteltiin mm. ruokaa, asumista 
ja virkistymistä. 
 
EAPN-Fin vastaa Suomen kansallisen delegaation lähettämisestä Köyhyyttä kokeneiden eurooppalaiseen 
tapaamiseen (European Meeting for People Experiencing  Poverty, PeP) Brysseliin. PeP:n toimintavuotta 
2014 vuotta leimasi koordinaattorivaihdokset. Vuonna 2014 kansallisena koordinaattorina toimi Kari 
Lehtonen. Vuoden aikana pyrittiin 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. 
Kari Lehtonen kävi koordinaattoreiden valmistelukokouksessa tammikuussa Brysselissä. PeP-tapaamisen 
valmistelussa tehtiin läheistä yhteistyötä Kuka kuuntelee köyhää -verkoston kanssa. Valmistelevissa 
kokouksissa ja oli läsnä vaihtelevasti 4-6 henkilöä ja tapaamisia oli yhteensä viisi. Kokouksissa keskusteltiin 
syksyn 2014 PeP-tapaamisen teemoista. Tästä porukasta valikoitui Suomen delegaation, jonka koko oli 4 
osallistujaa + koordinaattori: Tuula Paasivirta (+ henkilökohtainen avustaja), Jouni Kylmälä, Arja Tyynelä 
sekä Reijo Pipinen. Ryhmä tapasi vielä kerran Brysselin tapaamisen jälkeen.  Osallistujien tuli olla köyhyyttä 
ja syrjäytymistä kokeneita henkilöitä, mutta ohjeissa myös painotettiin että henkilöiden tulee olla 
halukkaita ja kykeneviä aktiivisesti levittämään viestiä toimintakentässään. Tulkkauskuluista karsimisen 
vuoksi heidän tuli myös olla englanninkielen taitoisia.  
 
PeP-tapaaminen pidettiin 22.–24.9.2014 Brysselissä. PeP-tapaamisen järjestäminen päätettiin vuonna 2014 
myöhässä määrärahojen takia. Tapahtuma myös järjestettiin supistetulla budjetilla (mm. tulkkauskulut). 
Pääteemana tapahtumassa oli EU:n rakennerahastojen käyttö köyhyyden vastaiseen taisteluun. 
Workshopeissa teemoina olivat asunnottomuus, nuoret ja köyhyys, vauraus ja epätasa-arvo, 
vähimmäistoimeentulo ja muuttoliike. Rakennerahastokysymys, joka oli valittu tapaamisen pääteemaksi, 
koettiin Suomen delegaatiossa etäiseksi ajatellen osallistujien omaa kokemushorisonttia. 
 
Kari oli terveyssyistä tapahtuman aikaan lentokiellossa, eikä päässyt lähtemään matkalle. Arja Tyynelä toimi 
matkanjohtajana. Jaakko Ellisaari STM:stä osallistui myös tapahtumaan.  
 
Vuoden lopulla uudeksi koordinaattoriksi valittiin Jouni Kylmälä. 
 
 
4. VERKOSTON DEMOKRATIAN, HALLINNON JA RESURSSIEN VAHVISTAMINEN 
 
Verkoston voimavaroina ovat jäsenet, heidän EAPN -yhteistyöhön antamansa taloudellinen ja 
toiminnallinen panos sekä työskentely omien sidosryhmiensä ja köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneiden 
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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.  
 
Verkosto haki strategian mukaisesti RAY:lta avustusta yhden työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2014, 
mutta päätös oli kielteinen. Kevään 2014 haussa SOSTE haki RAY:n Paikka auki -ohjelmasta vuodelle 2015 
avustusta yhden työntekijän palkkaamiseksi. Tästä työpanoksesta huomattava osa olisi tullut EAPN-Finille. 
Päätös oli kielteinen. 

EAPN-Finillä on yleiskokouksen valitsema hallitus, johon kuului vuonna 2014 puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja 11 jäsentä. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 8 kertaa.  

Hallitus 2014 
Tiina Saarela, puheenjohtaja, Kirkkohallitus/KDS  
Jiri Sironen, varapuheenjohtaja, Ehkäisevät päihdetyö EHYT ry 
Marja Eronen, Suomen Nivelyhdistys ry 
Jukka Haapakoski (05/14 saakka) / Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Anu Haapanen, 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 
Seppo Soine-Rajanummi, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry 
Katariina Suomu, Ensi- ja turvakotien liitto 

Yleiskokous pidettiin 21.11.2014. Yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vuoden 2013 
toimintakertomus ja tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 sekä hallituksen valinta. 

Hallituksen jäsenistä on vuosittain n. puolet erovuorossa. Hallitukseen esitettiin erovuoroisten tilalle 
enemmän jäseniä, kun oli paikkoja. Äänestyksen jälkeen uudet jäsenet valittiin yksimielisesti ja hallitus 
aloittaa vuonna 2015 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/

