Homesairaat tarvitsevat apua
Sisäilmasta sairastuneiden auttamiseen
ei ole valtakunnallisia
ohjeita. Epäselvässä
tilanteessa ammattijärjestönkin on vaikeaa
auttaa oireilevia jäseniään.
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Sisäilmasta sairastuneiden
yhdistyksen Homepakolaisten opettajaedustajat toivovat OAJ:ltä tukea sairastuneiden
auttamiseksi. Opettajat pohtivat
sairastuneiden opettajien ja oppilaiden tilannetta puheenjohtaja Olli Luukkaisen ja työelämäasiamies Riina Länsikallion
kanssa Akavatalon pihalla lukuvuoden päätteeksi.
OAJ on tekemässä päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden
rehtoreille ja johtajille sekä työsuojeluvaltuutetuille kyselyä sisäilmasta aiheutuvista ongelmista. Vastausten analysoimisen jälkeen järjestössä päätetään, millaisiin toimiin opettajien auttamiseksi tulevaisuudessa keskitytään.
– Kyseessä on moniulotteinen
edunvalvontaongelma ja siihen
on haettava monenlaisia vaikuttamiskeinoja, Luukkainen sanoo.

Tarvetta vasta
kartoitetaan
OAJ toivoo sisäilmasta sairastuneiden opettajien tavoin, että
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Homepakolaiset Katariina Aaltonen ja Klaara Lähteenaro tapasivat Riina Länsikallion ja Olli Luukkaisen
ulkona, koska eivät oireidensa takia voi tulla sisään.
sosiaali- ja terveysministeriö valmistelisi ohjeen sisäilmasairaiden
kohtaamisesta. Nyt ollaan vasta
siinä vaiheessa, että ministeriö ja
asiantuntijalaitokset kartoittavat
yhteistyössä ohjeiden tarvetta.
Käytössä ei siis ole valtakunnallisia ohjeita sisäilmasta sairastuneiden auttamiseksi. Epäselvä tilanne hankaloittaa erityisesti
oireilevien elämää, mutta myös
ammattijärjestön mahdollisuutta auttaa sairastuneita jäseniään.
Suomessa, toisin kuin esimerkiksi Saksassa ja Japanissa, ei sairaudella ole diagnoosinumeroa.
– Koska juridinen puoli on
niin hutera, ammattijärjestössäkin on asiaa ollut vaikea hoitaa,

Länsikallio pahoittelee.
Koulujen home- ja sisäilmaongelmat koskevat myös tuhansia lapsia ja nuoria. Homepakolaiset toivovat kunnilta puhtaita
väistötiloja erityisesti oppilaiden
tähden.
– Vanhemmat eivät tunnu tietävän ongelman laajuutta, koska kunnissa asioita vähätellään
ja peitellään. Kyllä vanhemmilla
pitäisi olla mahdollisuus suojella omia lapsiaan, luokanopettaja
Katariina Aaltonen painottaa.

Osa joutuu
telttamajoitukseen
Homeesta ja kosteusvaurioista
sairastuneiden koko elämä me-

nee pahimmillaan sekaisin. Osa
joutuu työnsä lisäksi luopumaan
asunnostaan ja siirtymään telttamajoitukseen. Helsingin kaupunki on esimerkiksi auttanut sairastuneita avustamalla telttojen ostamisessa.
– Haluamme, että jokaisessa kunnassa olisi edes yksi terve
koulurakennus, jossa sisäilmasta sairastuneet työpaikkakyvyttömät opettajat ja oppilaat voisivat työskennellä, Homepakolaisten varapuheenjohtaja, luokanopettaja Klaara Lähteenaro
tähdentää.
OAJ:n koulutuksissa sisäilmaongelmat ovat olleet esillä jo
vuosien ajan.

