1.12.2010

EAPN-Fin

Toimintakertomus 2009 (Activity Report 2009)
1. JOHDANTO

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto – on avoin
toimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja
kansalaisille. Verkosto on perustettu vuonna 1994 ja siihen kuuluu 33 järjestöä tai muuta
yhteisöä. Lisäksi sillä on tukijäseninä yksityisiä ihmisiä. 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.

Köyhyyteen sisältyy paljon aineellista ja inhimillistä hätää sekä vieraantumista
sosiaalisesta osallisuudesta. Taustalla on myös poliittisia päätöksiä, joissa ei ole tehty
riittävää köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvää riski- ja vaikutusanalyysia. EAPN-Fin on
huolestunut asenteiden ja politiikan kovenemisesta.
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2. VAIKUTTAMISTYÖ JA TAPAHTUMAT 2009

Verkoston vuoden 2009 kaikkea toimintaa läpäisevänä perusteemana oli köyhyyttä ja
syrjäytymistä kokevien osallisuus. Teemaa tarkasteltiin jäsenjärjestöjen erilaisista
näkökulmista käsin ja sitä työstettiin erityisesti lapsiköyhyystyöryhmässä.

Toimintavuonna verkoston ja erityisesti hallituksen työn painopiste oli tulevan
toimintavuoden valmistelu ja sen suunnitteluun osallistuminen. EAPN-Fin nimesi
edustajansa köyhyyden vastaisen teemavuoden kansalliseen toimeenpanoryhmään (NIB)
sekä toimi teemavuodesta vastuullisena koordinaattorina olevan THL:n muodostamassa
suunnittelukonsortiossa. SATA-komitean julkistamaa raporttia arvioitiin erityisesti
sosiaalipoliittisessa työryhmässä.

Muuta kansalliseen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen kansalliseen keskusteluun ja
toimintaan vaikuttamista oli
•

Osallistuminen professori Aila-Leena Matthiesin Suomen Akatemialle osoittamaan
tutkimushakemukseen.

•

Osallistuminen Anna Kruunarin pienituloisten lääkekuluja käsittelevään pro gradu työhön ja työn tukeminen (köyhyys ja terveys -työryhmä).

Lisäksi EAPN-Fin osallistui
•

15.-16.10.2009 Tukholmassa järjestettyyn Euroonpan unionin Round Table tapaamiseen aiheenaan Euroopan sosiaalinen ulottuvuus (8th European Round
Table on Poverty and Social Exclusion).

•

29.-30.10.2009 Nordic Welfare Paltformin yhteistyöseminaariin Reykjavikissa.

•

15.-16.5.2009 Brysselissä järjestettyyn vuosittaiseen Köyhyyttä kokeneiden
tapaamiseen (8th European Meeting of People Experiencing Poverty). Tapaamisen
Kansallisena koordinaattorina toimi Veikko Väisänen (Setlementtiliitto).

•

Euroopan EAPN:n työryhmätyöskentelyyn Social Inclusion, Employment ja
Structural Funds työryhmissä (Unto Ahvensalmi, Markku Martinmäki, Juha
Mikkonen, Leena Veikkola ja Kirsi Väätämöinen).
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•

EAPN:n johtokunnan työskentelyyn (Ari Saarto)

3. TOIMINTA HALLITUKSESSA JA TYÖRYHMISSÄ

Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana kuusi kertaa. Verkoston yleiskokous järjestettiin
25.11.2009. Yleiskokouksessa alustukset pitivät Helsingin Sanomien toimittaja Kimmo
Oksanen aiheenaan romanikerjäläisten tilanne Suomessa sekä Esa Iivonen aiheenaan
lapsiköyhyys.

Verkostolla on neljä työryhmää (lasten ja lapsiperheiden kokeman köyhyyden työryhmä,
sosiaalipoliittinen työryhmä, terveys ja köyhyys -työryhmä ja kansainvälisten asioiden
työryhmä). Niissä valmisteltiin ja toimeenpantiin verkoston toimintoja ja keskusteltiin
ajankohtaisista asioista.

JÄSENTOIMINTA

Verkoston voimavaroina ovat jäsenet, heidän EAPN-yhteistyöhön antamansa taloudellinen
ja toiminnallinen panos sekä työskentely omien sidosryhmiensä ja köyhyyttä ja
syrjäytymistä kokeneitten kanssa.

TOIMINTA EUROOPAN VERKOSTOSSA (EAPN)

Suomen verkosto on EAPN:n (European Anti-Poverty Network) jäsen. Jokaisella
kansallisella verkostolla on yksi paikka EAPN:n hallituksessa (Executive Committee).
Puheenjohtaja Ari Saarto oli jäsenenä EAPN:n hallituksessa. Lisäksi Suomella oli
edustajia EAPN:n työryhmissä (Social Inclusion, Employment ja Structural Funds).

EAPN:n yleiskokous järjestettiin 11.-13.6.2009 Wienissä, jossa EAPN-Finillä oli 4
edustajaa (Ari Saarto, Juha Mikkonen, Leena Veikkola ja Liisa Saaristo). EAPN:n
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puheenjohtajana jatkoi Ludo Horemans (Belgia) ja Suomesta johtokunnan uudeksi
jäseneksi valittiin Juha Mikkonen.

VERKOSTON TOIMINTATAVAT JA TALOUS

Verkosto ei ole rekisteröitynyt. Se toimii Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL)
yhteydessä saaden siltä sihteeri- ja taloushallintopalveluja. Verkoston toiminta rahoitetaan
pääosin jäsenmaksuin sekä jäsenten muulla taloudellisella ja toiminnallisella tuella.
Eurooppalaisen verkoston laajentumisen ja talousraamin tiukkuuden vuoksi EAPN:n
kansallisten verkostojen toivotaan hankkivan yhä enemmän myös esimerkiksi valtiolta
saatavaa kansallista rahoitustukea. Verkoston kuluneen toimintavuoden tuloslaskelma on
liitteenä.
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