
Homepakolaiset ry Toimintakertomus 2011

Loppuvuodesta 2010 ryhmä sisäilman myrkkyjen sairastuttamia ihmisiä ajautui yhteen ja päätti tehdä 
jotain muuttaakseen tilannetta, jossa sisäilmasta sairastuneet jäävät vaille apua ja perusoikeuksia. Päätettiin 
perustaa Homepakolaiset -yhdistys ajamaan muutosta tilanteeseen, jossa yhteiskunta ei mitenkään huomioi 
sisäilmasta sairastuneita eikä uusia sairastumisia pyritä ehkäisemään. Yhteiskunnassamme ei tällä hetkellä 
ole olemassa rakenteita, jotka ottaisivat sairastuneet vastaan. Koko sairautta ei ole virallisesti olemassa eikä 
virallinen Suomi tunnusta ongelmaa.

Tammikuussa 2011 pidettiin yhdistyksen perustamiskokoukset. Päätettiin rekisteröidä yhdistys nimellä 
Homepakolaiset ry ja aloittaa internet-sivujen tekeminen. 

8.4.2011 perustamisasiakirjan virallinen päiväys

16.9.2011 Homepakolaiset ry rekisteröity

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.

Vaikuttaminen: kirjalliset viestit, audienssit, tilaisuudet

15.12.2010 Audienssi kansanedustaja Sanna Perkiö ja avustaja Birgitta Myllymäki.

31.5.2011 Viesti kansanedustajille: Home- ja kosteusvaurioista sairastuneiden tilanne on hälyttävä  
http://www.homepakolaiset.fi/viestit_paattajille_kansanedustajat_31.5.2011.html

3.6.2011 Vetoomus hallitusneuvottelijoille home- ja kosteusvaurioista sairastuneiden hätätilanteen 
huomioimiseksi hallitusohjelmassa. 
http://www.homepakolaiset.fi/vetoomus_hallitusneuvottelut.html

9.6.2011 Audienssi: Eduskunnan II varapuhemiehen Anssi Joutsenlahden erityisavustaja Pekka Nikkola ja 
avustaja Jari Koskela.

24.8.2011 Tapaaminen kaupunginjohtaja Jussi Pajusen kanssa liittyen hätämajoitukseen ja sisäilmasta 
sairastuneiden tilanteeseen. 
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24.8.2011 Kuntalaisaloite hätämajoitustilojen saamiseksi home- ja kosteusvaurioista vakavasti sairastuneille 
kodittomille  http://www.homepakolaiset.fi/kuntalaisaloitteet_hatamajoitus.html

24.8.2011  Kuntalaisaloite terveellisten väistötilojen perustamiseksi Helsingin kaupungin koulujen 
sairastuneille työntekijöille ja oppilaille  http://www.homepakolaiset.fi/kuntalaisaloitteet_koulut.html

31.8.2011 Audienssi Teemajohtaja Kari Reijula, Työterveyslaitos.

2.9.2011 Viesti Helsingin kaupunginvaltuutetuille hätämajoituksen saamiseksi  
http://www.homepakolaiset.fi/viestit_paattajille_kaupunginvaltuusto_2.9.2011.html

4.9.2011 Viesti ministereille ja virkamiehille: Sisäilmasta sairastuneiden laiton heitteillejättö  
http://www.homepakolaiset.fi/viestit_paattajille_laiton_heitteillejatto.html

8.9.2011 Muistutus Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaisten toiminnasta. 
http://www.homepakolaiset.fi/muistutukset_sosiaaliviranomainen.html

9.9.2011 Audienssipyyntö Työterveyslaitoksen johtaja Harri Vainiolle   http://www.homepakolaiset.fi/
tyoterveyslaitos_audienssipyynto_harri_vainio_9.9.2011.html

26.9.2011 Kysymyksiä Sosiaali- ja Terveysministeriölle sisäilmasairaiden asemasta   
http://www.homepakolaiset.fi/viestit_paattajille_sosiaali_%20ja_terveysministerio_26.9.2011.html

26.9.2011 Kysymyksiä Työterveyslaitoksen toiminnasta  http://www.homepakolaiset.fi/tyoterveyslaitos_
kysymyksia_tyoterveyslaitoksen_toiminnasta_26.9.2011.html

3.10.2011 Audienssi Johtaja Jari Keinänen, Ympäristöterveysryhmä, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
osasto, Sosiaali- ja Terveysministeriö. Paikalla myös Ympäristöministeriöstä Kosteus- ja hometalkoiden 
ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen ja hallitussihteeri Anna Saarinen. 

20.10.2011 Audienssi Työterveyslaitos: Pääjohtaja Harri Vainio, 
tiimipäällikkö Kirsi Karvala (Terveys ja työkyky), tutkimusprofessori Harri Alenius (Terveys ja työkyky), 
teemajohtaja Kari Reijula (Ratkaisujen kehittäminen), viestintäpäällikkö Kristiina Kulha ja sekä TTT 
-lehden toimituspäällikkö Merja Karjalainen.

28.10.2011 Sähköpostitse kysymyksiä ja ehdotuksia THL:n ympäristöterveyden osaston johtaja  
tutkimusprofessori Juha Pekkaselle liittyen tulevaan THL:n audienssiin. 

3.11.2011 Audienssi kansanedustaja Harri Jaskari.

18.11.2011 Audienssi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: Ympäristömikrobiologian yksikön päällikkö 
tutkimusprofessori Aino Nevalainen ja THL:n ympäristöterveyden osaston johtaja  tutkimusprofessori Juha 
Pekkanen. 

2.12.2011 Audienssi Eduskunnan II varapuhemies Anssi Joutsenlahti, erityisavustaja Pekka Nikkola ja 
avustaja Jari Koskela.

8.12.2011 Viesti kansanedustajille: Uutta tietoa ja ratkaisuehdotuksia Homepakolaisilta  http://www.
homepakolaiset.fi/viestit_paattajille_uutta_tietoa_ja_ratkaisuehdotuksia_Homepakolaisilta_8.12.2011.html

14.12.2011 Rakennusten kosteusvauriot, Pikkuparlamentin kansalaisinfo. Kosteusvauriosta sairastuneiden 
puheenvuoro, Homepakolaiset ry http://www.homepakolaiset.fi/tilaisuudet.html
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16.12.2011 Helsingin kaupungin järjestämä hätämajoitusprojektiin liittyvä tapaaminen. Kaupungin 
edustajina kaupunginsihteeri Anja Vallittu, johtava ympäristötarkastaja Markku Viinikka ja 
kehittämisinsinööri Erik Nieminen kiinteistövirastosta. 

Mediassa:

Yhdistys on ollut esillä eri medioissa ja alla mainitut voi lukea, katsoa tai kuunnella osoitteessa 
http://homepakolaiset.blogspot.com/ 

20.7.2011 HS-mielipide: ”Moderni rakentaminen sairastuttaa”

5.8.2011 Kansan uutiset: ”Pakolaiset, joista ei puhuta. Homepakolaisten hätähuuto.” 

15.8.2011 Radio Vega: ”De tvingas sova på balkongen”

22.8.2011 Radio Vega: ”JO:s dom förbättrade inte hennes situation” (Oikeusasiamiehen kantelu-vastine 
ei ole vaikuttanut koulujen tilanteeseen) 

5.9.2011 Kansan uutiset: ”Homepakolaiset haluavat pois parvekkeilta”

19.9.2011 Ylen radiohaastattelu useissa päivän lähetyksissä: ”Raportti suomalaisista homepakolaisista.” 

21.9.2011 Yle.fi: ”Hirsimökki ei ehkä auta homepakolaista.”

21.9.2011 YLE:n Suomi Express -ohjelmassa ”Mistä apua sisäilmaongelmiin?”
vilahtivat Homepakolaisten nettisivut. 

23.9.2011 Ylen Aamu-tv: ”Mikä ajaa homepakolaiseksi?”

8.10.2011 Turun Sanomat: Kolumni uusista yhdyssanoista. Mukana myös homepakolaiset. 

2.10.2011 Hämeen Sanomat: ”Home tekee elämästä helvetin.”

12.10.2011 Borgåbladet: ”Betong måste få torka i flera månader” 

16.10.2011 Sunnuntaisuomalainen: ”Suomessa on satoja homepakolaisia.”

18.10.2011 Kotiliesi 20/2011: ”Home vei kodin ja terveyden” 

1.11. 2011 Ajankohtainen kakkonen: ”Hometta pakoon.” Homepakolaisia ja mm. STM:n johtaja Jari 
Keinänen. Ohjelmassa sivutaan esim. fyysisten oireiden psykologisointia ja pakkohoitoa. 

2.11.2011 Metro-lehti: Homekoulut huolettavat. Huonosta sisäilmasta sairastuneet moittivat Helsingin 
rakennuksia.

2.11.2011 Metro: ”Homekoulut huolettavat”

2.11.2011 Vartti: ”Home vie terveyden ja rahat”

3.11.2011 Metro-lehti. Janne Metson kolumni: ”Rasismi 2.0. Sairasta maassa maan tavalla tai mene 
maasta pois.”
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14.11.2011  HS Mielipide: ”Tietämättömyys on suuri ongelma sisäilmasairauksien hoidossa” 

24.11.2011 Apu-lehti nro 47/2011: ”Myrkkyjä paossa” 

5.12.2011 Hufvudstadsbladet: ”Okunskap hinder för att bekämpa mögel” 

8.12.2011 Tesso: ”Kunnon korjaus pitää homevauriot loitolla”

Internet:

21.2.2011 avattiin adressi Home- ja kosteusvaurioista sairastuneet huomioitava  
(31.12.2011 1739 nimeä ja 72 kommenttia)
http://www.adressit.com/home-_ja_kosteusvaurioista_sairastuneet_huomioitava

19.2.2011 hankittiin domain homepakolaiset.fi

29.5.2011 avattiin yhdistyksen www-sivut

9.6.2011  Hätämajoitus-osio www-sivuille 
http://www.homepakolaiset.fi/hatamajoitus.html

6.9.2011 Tarinat-osio www-sivuille (31.12.2011 62 tarinaa) http://www.homepakolaiset.fi/tarinat.html

6.9.2011 Avattiin englanninkieliset sivut 
http://homepakolaiset.fi/in_english.html

10.9.2011 Homepakolaiset liittyi Facebookiin

Yhdistyksen edustajia on osallistunut alaan liittyviin seminaareihin mm. :

21.6.2011 Frame 2, Tampere (Future Envelope Assemblies and HVAC Solutions - FRAME, http://www.
rakennusteollisuus.fi/frame )

17.11.2011 Forssan Sisäilmapaja 3, 
http://www.sisailmayhdistys.fi

23.11.2011 Valtion tutkimuslaitosten haasteet, TUTKAS, http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/
organisaatio/kansanedustajat/tutkas/index.htx 

1.12.2011 Frame 3, Säätytalo, Helsinki 


