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Hallitus- ja puheenjohtajaehdokkaiden esittely EAPN-Fin yleiskokous 25.11.2019 

 

Puheenjohtajaehdokkaat 

Puheenjohtajaksi Olavi Kaukonen 

Ehdottaja: A-klinikkasäätiö 

Olavi Kaukonen on A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja VTT, dosentti (sosiaalityö, Helsingin yliopisto). Hän on 

aiemmin työskennellyt päihdekuntoutuksen asiakastyössä ja johtotehtävissä sekä tutkimuksessa ja 

hallinnossa, muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä ja oikeusministeriössä. Kaukonen on ollut koko 

työuransa tekemisissä köyhyyden ja huono-osaisuuden kanssa sekä asiakastyössä että hallinnossa 

(päihdeongelmat, sosiaalityö, vankien kuntoutus). Kaukonen on ollut aiemmilla kausilla EAPN-Fin:n 

hallituksessa. 

Varapuheenjohtajaksi Marjatta Kaurala 

Ehdottajat: Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS ry, Omaishoitajaliitto, Suomen sosiaalioikeudellinen seura 

Marjatta Kaurala työskentelee Kriminaalihuollon tukisäätiössä kriminaaliasiamiehenä. Tehtävässä 

edistetään rikostaustaisten ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumista ja pääsyä palvelujen ja etuuksien 

piiriin. Työ sisältää asiakastyötä sekä edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa. Hän on ollut EAPN-Finin 

hallituksessa 2012–2015 Kriminaalihuollon tukisäätiön edustajana. Hän oli myös EAPN-Finin 

sosiaalipoliittisen työryhmän jäsen ja EAPN-Finin edustajana Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen 

vastaisen verkoston EAPN:n EU Inclusion Strategies-työryhmässä. Kaurala on ollut Sosiaalioikeudellisen 

seuran hallituksessa vuodesta 2010. 

Kaurala pitää tärkeänä perusturvaetuuksien korottamista, mikä parantaisi monien toimeentuloa ja 

vähentäisi toimeentulotuen tarvetta, köyhyyttä kokeneiden äänen kuulumista yhteiskunnassa, 

eriarvoisuuden vähentämistä, palveluihin pääsyn turvaamista ja vaikuttamista hallituksen 

sosiaaliturvauudistukseen. 

 

Hallituksenjäsenehdokkaat 

Leena Eräsaari 

Ehdottaja: Hyvinvointivaltion vaalijat ry 

Sosiaalityön emerita professori, VTT Leena Eräsaarella on laaja kokemus EAPN:n kohdeasioista niin 

tutkijana, luottamushenkilönä ja järjestöaktiivina. Hän on ollut vuodesta 2015 HYVA ry:n hallituksen jäsen. 

Laaja ansioluettelo saatavissa. 

Anna Järvinen 

Ehdottaja: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

Erityisasiantuntija Anna Järvinen työskentelee SOSTEssa vastuullaan toimeentulo- ja perusturvakysymykset. 

Hän on muun muassa ollut valmistelemassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen Joustavan perusturvan 

periaatteita. Hän on EAPN-Finin edustaja EAPN:n EU Inclusion Strategies-työryhmässä ja toimii eduskunnan 

köyhyysryhmän sihteerinä. 

https://www.soste.fi/perusturva/joustava-perusturva-sosiaali-ja-terveysjarjestojen-periaatteet-perusturvan-uudistamiseksi/
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Reijo Pipinen 

Ehdottaja: Vailla Vakinaista Asuntoa, VVA ry 

Reijo Pipinen on asunnottomuuden ja köyhyyden kokemusasiantuntija, VVA ry:n puheenjohtaja. 

Anita Salonen 

Ehdottaja: Kirkkohallituksen Kirkon diakonian ja sielunhoidon yksikkö 

Kirkkohallituksen Kirkon diakonian ja sielunhoidon yksikkö esittää EAPN- Finin hallituksen jäseneksi 

diakonissa HM Anita Salosta. Hän toimii avustusvalmistelijana Kirkon Diakoniarahastossa ja on tässä työssä 

kosketuksissa köyhyyden ilmenemismuotoihin ja hätään koko Suomen alueella. Salosella on lisäksi yli 20 

vuoden työkokemus diakoniatyöstä ja sen kehittämisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa Vantaalla. Anita 

Salosen sydäntä lähellä on erityisesti ikääntyvien syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden tukeminen. 

Anne Tyni 

Ehdottaja: Turun seudun TST ry 

"Toimin aktiivisesti Kansalaistoimintaryhmässä, mukana mm. Pilotti-PeP - ryhmässä ja edustan Suomea 

Pep-tapaamisessa Brysselissä. Olin järjestelyvastuussa Turussa pidetyssä seminaarissa "Hiljainen köyhyys 

Turussa" keväällä 2019. Olen Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Työ-Länsi ry:n 

hallituksen jäsen, TST ry:n hallituksen varajäsen ja aktiivinen vapaaehtoistoimija. Näistä TK ja TST ovat 

EAPN-Finin jäseniä." 

Maria Viljanen 

Ehdottaja: Suomen Punainen Risti 

Maria Viljanen työskentelee SPR:n keskustoimistolla terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkönä ja 

esimiehenä. Yksikössä tuetaan paikallisia piirejä ja osastoja tekemään vapaaehtoistoimintaa, joka lievittää 

yksinäisyyttä, tukee osallisuutta, edistää terveyttä ja kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. 

Viljanen on työskennellyt aiemmin muun muassa ikäihmisten päihde- ja mielenterveystyön kehittäjänä. 

Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri. 


