HOMEPAKOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS 2016
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sisäilmasta sairastuneiden perusoikeuksien toteutumista Suomessa ja
herättää keskustelua sairastuneiden vaikeasta tilanteesta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja
viranomaistoimintaan, tuomaan asiaa esille eri tiedotuskanavien kautta ja täten saamaan muutoksia
nykytilanteeseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kontakteja tiedotusvälineisiin, päättäjiin, virkamiehiin, alan
muihin yhdistyksiin ja vaikuttajiin, seuraa alan tieteellistä tutkimusta ja pyrkii kokoamaan yhteen
sisäilmasta sairastuneita. Yhdistys jakaa tietoa sisäilmaongelmista esim. nettisivujen kautta ja voi lisäksi
harjoittaa muuta tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

RATKAISUJA SISÄILMASAIRAILLE -PROJEKTI
Vuonna 2016 Homepakolaiset ry:n toiminta on painottunut STEA:n rahoittamaan Ratkaisuja
Sisäilmasairaille -projektiin.
Kolmivuotisen projektin tavoitteena on tuottaa tietoa sisäilmasairauksista, niihin liittyvistä solmukohdista ja
ratkaisuista, laatia oppaita käytännön ratkaisuista ja luoda verkosto, jonka puitteissa edistää sisäilmaasioiden kehittymistä nykyistä positiivisempaan suuntaan. Projektin päätavoitteena on luoda ehdotukset
valtakunnallisiksi toimintamalleiksi sisäilmasairastuneiden työ- ja opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi.
Projekti käynnistyi vuonna 2014 ja päättyy maaliskuussa 2017. Projektissa työskentelee kaksi puolipäiväistä
työntekijää.
Vuoden 2016 aikana projektissa on tuotettu runsaasti materiaalia aiheesta ja laajennettu
yhteistyöverkostoa. Yhteistyöverkostoon kuuluu sisäilma-alan asiantuntijoita, sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan yksiköitä sekä lääketieteen osaajia niin Suomesta kuin ulkomailta.
Pääasiassa projektissa on vuonna 2016 tehty töitä projektin päätuotoksen parissa: projektin päätavoitteena
on julkaista ratkaisumalli sisäilmasairastuneiden toimintakyvyn tukemiseksi. Vuoden 2016 päättyessä
ratkaisumalli on toimitettu oikolukuun, ja se julkaistaan vuoden 2017 alkuvuoden aikana.
Projektissa tuotettua aineistoa on kerätty www.homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille -sivustolle.
Projektilla on haluttu edistää yhdistyksen tavoitetta luoda sisäilmasta sairastuneille paremmat
toimintaedellytykset yhteiskunnassa sairaudesta huolimatta.

Projektin tuotoksista tärkeimpiä v. 2016 laadittuja ovat:
Kohti terveempää rakentamista -julkaisu: http://homepakolaiset.fi/ratkaisujasisailmasairaille/materiaalit/kohti-terveempaa-rakentamista/
Kooste ja video Kanadan Nova Scotian provinssissa ympäristösairaiden hoitoon käytetystä
mallista: Monialainen kuntoutus ympäristösairauksissa: http://homepakolaiset.fi/ratkaisujasisailmasairaille/ratkaisut/ymparistosairaiden-kuntoutus-nova-scotia/
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Sisäilmasairaus-aiheinen "pähkinänkuoressa" - tyyppinen ohjeistus: Sisäilmasairaalle lapselle
ja nuorelle http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/materiaalit/sisailmasairaallelapselle-ja-nuorelle/
Poimintoja projektin internetsivuilla julkaistuista kokonaisuuksista:
Apua ja neuvoja sisäilmasairaalle: http://homepakolaiset.fi/ratkaisujasisailmasairaille/ratkaisut/apua-ja-neuvoja/
Blogikirjoitus: http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/hata-luo-uusia-tapojatoimia/
Blogikirjoitus: Miten suoritin peruskoulun sisäilmasairaana:
http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/miten-suoritin-peruskoulun/
Blogikirjoitus: Sisäilmasairaus on selvittämistä – itselle ja muille:
http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/opiskelu/tapausesimerkkeja/ylaasteella/

YHTEISTYÖ
Yhdistys tekee monenlaista yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Pidämme säännöllisesti yhteyttä alan
keskeisiin toimijoihin, kuten eri alojen asiantuntijoihin ja järjestöihin sekä Suomessa että ulkomailla.
Ajatusten ja tiedon vaihtaminen toimijoiden kesken on merkittävässä roolissa, jotta voimme toimia kentällä
tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi olemme tuottaneet yhdessä tietoa ja materiaaleja. Kaiken yhteistyön
tavoitteena on kyetä toimimaan haastavan monialaisella kentällä oleellisia ratkaisuja tuoden. Osa
yhteistyötä on myös tuotosten jakaminen kunkin toimijan verkostoissa puolin ja toisin.
Poimintoja viestinnällisestä yhteistyöstä:
23.11. Media-aamiainen yhteistyössä Vanhempainliiton ja Mannerheimin lastensuojeluliiton
kanssa.
Mielipidekirjoitus Homepakolaiset ry, MLL, Vanhempainliitto: http://www.aamuset.fi/naistapuhutaan/mielipide/mielipide-koulujen-sisailma-ja-lasten-oikeudet
Kansainvälinen yhteistyö:
Järjestimme Nova Scotian maakunnasta vierailun Suomeen. Vieraanamme kävi Nova Scotian
terveydenhoitopiirin tutkimus- ja kehitysjohtaja Tara Sampalli. Sampalli on ollut
avainroolissa, kun ympäristösairauksista kärsiviä on integroitu mukaan provinssin
terveydenhuoltojärjestelmään. Vierailun aikana tavattiin mm. Sosiaali- ja terveysministeriön
ympäristöyliherkkyystyöryhmän väkeä, lääkäreitä, järjestettiin tilaisuus toimintaterapeuteille
ja tavattiin väkeä eduskunnasta. Vierailun tavoitteena oli tuoda tietoa potilaslähtöisestä,
monialaista hoitoa ympäristösairaille tarjoavasta mallista Suomessa tehtävän kehitystyön
pohjaksi.
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MEDIA JA INTERNET-SIVUT
Yhdistys on jatkanut tiedotustyötä sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista ja ajankohtaisista
sisäilmasairauksiin liittyvistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä olemalla yhteydessä median edustajiin.
Poimintoja mediasta:
YLE:n aamu-tv 28.9.2016: Homesairauksien uudet Käypä hoito -suositukset:
http://areena.yle.fi/1-3738319
Karjalainen: Sisäilmasairaita halutaan kuntouttaa – Kanadassa hyviä tuloksia:
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/115936-sisailmasairaitahalutaan-kuntouttaa-kanadassa-hyvia-tuloksia

Sosiaalinen media:
Vuonna 2016 yhdistys on panostanut tiedon jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Päivitysten ja niiden
tykkäysten määrä sekä päivitysten näkyvyys ovat kasvaneet vuoden aikana edelleen merkittävästi. Olemme
panostaneet sosiaalisessa mediassa määrän sijasta seuraaviin seikkoihin:
- Aiheeseen liittyvän keskustelun aukiselittäminen ja jäsentely: vastausten tarjoaminen
kysymyksiin, jotka teemasta edelleen herättävät kysymyksiä.
- Ratkaisukeskeisyys ja uudet näkökulmat.
- Painopisteen vieminen sisäilmasairaita työssään kohtaavien henkilöiden työkalupakin
kasvattamiseen.
Facebook: Tykkääjiä Homepakolaiset ry:n Facebook-sivuilla vuoden lopussa oli 2320. Vuoden aikana
päivityksiä jaettiin 114 kappaletta. Näiden näkyvyys oli yhteensä 550 000 henkilöä.
Twitter: Yhdistyksellä on vuoden 2016 lopussa Twitterissä 99 seuraajaa.

Internet-sivut:
Kävijämäärä yhdistyksen internet-sivuilla on ollut edelleen nousujohteinen. Vuoden 2015 aikana
kävijämäärät sivuilla nousivat 23 000 edelliseen vuoteen verrattuna.
Kävijöitä koko vuonna: 144 638
Käydyin sivu Ratkaisuja sisäilmasairaille -projektissa 2016: Sisäilmasairauden kolme astetta

TAPAHTUMAT
Osallistuimme seuraaviin tapahtumiin omalla ständillä ja/tai ohjelmalla:
Maaliskuu 2016 Jyväskylä
Sosiaalialan asiantuntijapäivät: Osallistuimme tapahtumaan omalla ständillä, jolla vierailtiin
paljon. Kirjoitimme aiheesta myös uutisen: http://homepakolaiset.fi/ratkaisujasisailmasairaille/sosiaalialan-tulevaisuus-mietityttaa/
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Toukokuu 2016 Helsinki
Maailma kylässä -festivaali: Osallistuimme tapahtumaan omalla ständillä, jossa jaoimme
projektin aikana tuotettua materiaalia ja keskustelimme teemasta ihmisten kanssa. Aihe
herätti paljon kiinnostusta ja sen esillä pitämistä kiiteltiin.
Syyskuu 2016 Helsinki
Vihaiset äidit -kansanliikkeen järjestämä mielenilmaus Kansalaistorilla: Pidimme puheen
tapahtumassa: http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/ratkaisuyritystenongelmia

VAIKUTTAMINEN
Projektin puitteissa yhdistys on ottanut osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuonna 2016 vaikuttamistyö
on painottunut tiedon lisäämiseen ja uusien näkökulmien tuomiseen sisäilmakeskusteluun. Olemme
nostaneet esiin sisäilmasairaiden tilanteen ratkaisemiseen liittyviä epäkohtia. Lisäksi olemme tehneet
monialaista yhteistyötä sisäilmakodittomuuden ratkaisemiseksi.
Poimintoja vaikuttamistyöstä:
Homepakolaiset ry:n lausunto Käypä hoito -suosituksesta:
http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/kaypahoito/
Kirjoitus: Tätäkö eduskunta todella tarkoitti – kysyimme tarkastusvaliokunnalta, miksi
eduskunta toteuttaa sairastuneille haitallisia aputoimia: http://homepakolaiset.fi/ratkaisujasisailmasairaille/tatako-eduskunta-tarkoitti/

TUTKIMUS JA SEMINAARIT
Seuraamme sisäilma-alan kansainvälistä tutkimusta.
Lisäksi olemme osallistuneet alan tapahtumiin. Poimintoja:
16.3. Sisäilmastoseminaari
13.4. Asumisterveys -koulutus, Järjestäjä: Ympäristö ja terveys -lehti
21.4. Sisäilmasta oireilevat tai sairastuneet lapset, lastenlääkäri Tiina Tuomelan luento,
Järjestäjä: Hengitysliitto
18.5. Kestävä rakentaminen -seminaari, järjestäjät: Arkkitehtiliiton alajaokset
Rakennusperintö-SAFA ja EKO-SAFA.
19.10. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous homeongelmista.

RAHOITUS
Ratkaisuja Sisäilmasairaille -projekti
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Vuodelle 2016 myönnettiin RAY-rahoitusta 102 000 euroa. Tästä oli budjetoitu tammi-maaliskuulle 2017 21
821 €. Tämän lisäksi vuodelta 2015 siirtyi nostettua avustusta 12 036,96 euroa.
Projektissa käytettiin vuonna 2016 83 141,94 € euroa.
Vuodelta 2016 siirtyy vuodelle 2017 11 714 € euroa nostettua avustusta, minkä lisäksi nostamatonta,
vuodelle 2017 budjetoitua avustusta, siirtyy 21 821 €.
Avustuksen käyttöaika on kaksi vuotta.
Muu avustus
Vuonna 2016 yhdistys haki STEA:lta rahoitusta vaikuttamistyöhön, yhdistyshallintoon ja toiminnan
koordinointiin. Ak-toiminta-avustusta myönnettiin vuodelle 2017 203 000 €. Yhdistyksen toiminta ja
projektin tuotosten juurruttaminen jatkuu tämän avustuksen turvin.
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