
• Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto (EAPN) on suurin
eurooppalainen kansallisten, alueellisten ja paikallisten verkostojen,
kansalaisjärjestöjen ja ruohonjuuritason ryhmien sekä Euroopan järjestöjen
verkosto.

• Se perustettiin vuonna 1990 aktiivisesti toimimaan köyhyyden ja
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. EAPN:n pääpaikka on Brysselissä.

• Tällä hetkellä, EAPN:ssä on 31 jäsentä
• EAPN:llä on neuvoa-antava asema Euroopan neuvostossa, ja se on

sosiaalialan foorumin perustajajäsen (Social Platform (Platform of
European Social NGOs))

• EAPN: tavoitteena on saada köyhyyden torjunta EU:ssa tärkeälle sijalle.



Tehtävät

• Edistää ja tehostaa toimia köyhyyden poistamiseksi ja sosiaalisen
syrjäytymisen ehkäisemiseksi

• Lisää tietoisuutta köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä
• Voimaannuttaa köyhyydessä eläviä ja syrjäytyneitä
• Vaikuttaa päättäjiin yhdessä  köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä

kokeneiden kanssa



Toiminta

• Brysselissä on toimisto, sihteeristö, joka valmistelee asioita.
• Kansallisten verkostot
• Projektit
• Rahoitus
• Yleiskokous
• Pep



EAPN-Finland perustettu vuonna 1994

EAPN-Finland on avoin toimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä
vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille.
EAPN-Fin on Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston jäsen
Verkoston 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 sekä lisätä päättäjien
ja kansalaisten ymmärrystä köyhyyden syistä ja seurauksista

• toimia Suomen ja Euroopan unionin välisen sosiaalipoliittisen
keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäjänä.



EAPN-Finland Jäsenet

• A-klinikkasäätiö
• Aivoliitto
• BIEN Finland – Suomen

perustuloverkosto
• Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
• Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
• Ensi- ja turvakotien Liitto
• Hyvinvointivaltion vaalijat ry
• Helsingin Sosiaalinen

Oikeudenmukaisuus HSO ry
• Iholiitto ry
• Invalidiliitto
• Kirkon diakonia ja sielunhoito
• Kriminaalihuollon tukisäätiö

• KUULE KÖYHÄÄ -verkosto
• Kuuloliitto ry
• Lastensuojelun Keskusliitto
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto
• Mielenterveyden Keskusliitto
• Mielenterveysyhdistys Helmi
• Munuais- ja maksaliitto
• Nuorten Ystävät
• Parasta Lapsille ry
• Sininauhaliitto
• Sosiaaliasiamiehet
• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
• Suomen Mielenterveysseura

• Suomen Nivelyhdistys ry
• Suomen Punainen Risti
• Suomen Setlementtiliitto
• Suomen sosiaalioikeudellinen seura

Suomen Sydänliitto ry
• Takuu-Säätiö
• Talentia
• Työttömien valtakunnallinen

yhteistoimintajärjestö – TVY ry
• Vailla vakinaista asuntoa ry
• Väestöliitto
• Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
• Yhdessä Selviytymisen Tuki ry



Ihmisarvo, perustarpeet ja uuden elämän rakentaminen

− järjestöt monikulttuurisessa työssä

9.00 Aamiainen

9.15 Tervetuloa!

9.30 Järjestöt kotoutumista tukemassa
• MAAHANMUUTTAJIEN KRIISITYÖ

Suvi Piironen, Suomen mielenterveysseura
• MONIKULTTUURINEN PERHETYÖ

Mina Zandkarimi, Väestöliiton Monikulttuurinen
osaamiskeskus

11.00 lounas (omakustanteinen)

12.00 Yhdessä eteenpäin – toimijat toistensa
tukena
• JÄRJESTÖT MONIKULTTUURISESSA JA -

USKONNOLLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ
Sari Hammar, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Jyvä-
hanke

• IHMISARVON PUOLUSTAMINEN
Marja-Liisa Laihia, Suomen evankelis-luterilainen
kirkko

13.30 iltapäiväkahvi

14.00 keskustelu ja päivän koonti

14.30 kohti työpajoja ja päivän päätös


