HOMEPAKOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS 2017
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.

STEA-AVUSTEINEN TOIMINTA
Ratkaisuja sisäilmasairaille -projekti
Vuonna 2017 viimeistelimme STEA:n rahoittaman kolmivuotisen Ratkaisuja Sisäilmasairaille -projektin.
Projektin päätuotos, ratkaisumalliehdotus sisäilmasairaiden toiminta- ja työkyvyn tukemiseen, julkaistiin
keväällä 2017.
Projektin aikana rakennettiin ratkaisukeskeisten toimijoiden yhteistyöverkosto ja tuotettiin runsaasti
materiaalia projektin internetsivuille. Vuoden 2017 aikana käynnistimme internetsivu-uudistuksen, jossa
projektin aikana tuotettu materiaali vietiin uusille internet-sivuillemme: www.homepakolaiset.fi.
Projektilla haluttiin edistää yhdistyksen tavoitetta luoda sisäilmasta sairastuneille paremmat
toimintaedellytykset yhteiskunnassa sairaudesta huolimatta ja tuottaa sisäilmasairaita kohtaaville välineitä
edistää ratkaisuja.
Kohdennettu toiminta-avustus
Yhdistyksessä käynnistyi vuonna 2017 Stean kohdennetun toiminta-avustuksen puitteissa jatkoa Ratkaisuja
sisäilmasairaille -projektille.
Toiminta-avustuksen turvin jatkamme työtä ratkaisujen edistämiseksi moniammatillisena ja -tasoisena
yhteistyönä ja hyödynnämme jo tuotettuja materiaaleja käytännön ratkaisujen kehittämisessä.

YHTEISTYÖ
Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ratkaisujen aikaansaamiseksi. Pidämme
säännöllisesti yhteyttä alan asiantuntijoihin, viranomaisiin, muihin järjestöihin ja liittoihin sekä Suomessa
että ulkomailla. Yhteydenottoja ja tapaamisia verkostoitumisen puitteissa meillä on muutamia satoja
vuosittain.
Ajatusten ja tiedon vaihtaminen toimijoiden kesken on merkittävässä roolissa, jotta voimme toimia kentällä
tarkoituksenmukaisesti. Vain yhdessä tekemällä on mahdollista saavuttaa näin laajaan ongelmaan
mielekkäitä ratkaisuja.
Yksi sektoreista, joilla olemme tehneet verkostotyötä, on lasten ja nuorten tilanne. Yhteistyön pohjalta
Homepakolaiset ry haki vuonna 2017 yhteisrahoitusta oppimisympäristöjen ratkaisujen kehittämiseen
suunnatulle Ratkaistaan yhdessä! -hankkeelle Hengitysliiton sekä Suomen vanhempainliiton kanssa.
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Myönteinen rahoituspäätös saatiin loppuvuodesta 2017. Homepakolaiset on mukana vuonna 2018
käynnistyvässä hankkeessa yhdellä henkilötyövuodella.
Osallistuimme myös useisiin Terveet tilat 2028 -ohjelmaa valmisteleviin työpajoihin Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksella yhdessä monen muun toimijan kanssa.
Lisäksi olemme tehneet opinnäyteyhteistyötä tietopohjan kartuttamiseksi sisäilmasairaiden tilanteesta ja
ratkaisuista. Vuonna 2016 yhteistyötä tehtiin Metropolia AMK:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun
kanssa. Useita opinnäytetöitä on yhteistyön pohjalta käynnissä, näistä vuoden 2017 aikana valmistui
palvelumuotoilun alan työ Työhaluisesta väliinputoajaksi: Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia
työelämässä pysymisestä ja työhön paluusta.
https://www.sttinfo.fi/tiedote/tyokykyisten-sisailmasairaiden-putoaminen-tyoelamastavoitaisiin-estaa-uusi-tutkimus-erittelee-jarjestelmansolmukohtia?publisherId=59033349&releaseId=65191531
Kansainvälinen yhteistyö:
Olemme jatkaneet yhteistyötä kanadalaisen Nova Scotian maakunnan ICCS-keskuksen kanssa
sisäilmasairastuneiden hoidon ja kuntouksen kehittämiseksi.
Lisäksi seuraamme aktiivisesti alan kansainvälistä keskustelua ja olemme yhteydessä mm.
potilasjärjestöihin muualla maailmassa.

MEDIA JA INTERNET-SIVUT
Yhdistys on jatkanut tiedotustyötä sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista ja ajankohtaisista
sisäilmasairauksiin liittyvistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä olemalla yhteydessä median edustajiin.
Yhdistys on näkynyt v. 2017 mm. YLE:n, Helsingin sanomien, Rakennuslehden, Satakunnan kansan,
Improbaturin ja Maailman Kuvalehden sivuilla.
Sosiaalinen media:
Vuonna 2017 yhdistys on jatkanut aktiivista viestintää sosiaalisessa mediassa. 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 2940. Vuoden aikana
päivityksiä jaettiin 121 kappaletta. Näiden näkyvyys oli yhteensä 442 000 henkilöä.
Twitter: Yhdistyksellä on vuoden 2017 lopussa Twitterissä 183 seuraajaa ja tviittejä 462 kpl.
Internet-sivut:
Kävijämäärä yhdistyksen internet-sivuilla on ollut edelleen nousujohteinen. Vuoden 2017 aikana
kävijämäärät sivuilla nousivat 44 000:lla edelliseen vuoteen verrattuna.
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Kävijöitä koko vuonna: 188 261
Käydyimmät sivut: yhdistyksen etusivu ja Terveyshaitat. Ratkaisuja sisäilmasairaille -projektin käydyin sivu
oli edelleen Sisäilmasairauden kolme astetta.
Uutishuone
Otimme vuonna 2017 yhdistykselle käyttöön oman uutishuoneen STT:llä.

TAPAHTUMAT
Osallistuimme seuraaviin tapahtumiin omalla ständillä ja/tai ohjelmalla:
Maaliskuu 2017 Helsinki
Sosiaalialan asiantuntijapäivät: Osallistuimme tapahtumaan omalla ständillä, jolla vierailtiin
paljon. Kirjoitimme aiheesta myös uutisen: https://homepakolaiset.beta.webveistamo.fi/blog/sosiaaliala2017/
Maaliskuu 2017 Helsinki
Sisäilmastoseminaari: Osallistuimme seminaariin posterilla ”Sisäilmasairaan toimintakykyä
tukeva ratkaisumalli”. Julkaisimme seminaarijulkaisussa myös saman nimisen artikkelin.
Toukokuu 2017 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.
Elokuu 2017 Helsinki
Vihaiset äidit -kansanliikkeen järjestämä mielenilmaus Narinkkatorilla. Pidimme puheen
tapahtumassa: Sisäilmasairas ansaitsee toivoa ja moninaisempaa asiantuntemusta.
https://homepakolaiset.fi/blog/puhe-sisailmakapinassa/
Lokakuu 2017
Puhuimme eduskunnassa Tutkaksen järjestämässä tilaisuudessa ”Sisäilmasairaudet – Totta
vai tarua?”. Esityksemme Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla.
Koko vuosi 2017
Sisäilmasta sairastuneille sekä jäsenistöllemme suunnattuja tapaamisia useilla
paikkakunnilla.

VAIKUTTAMINEN JA TIEDONTUOTTO
Vuonna 2017 vaikuttamistyömme on edelleen painottunut tiedon lisäämiseen ja uusien ratkaisukeskeisten
näkökulmien tuomiseen sisäilmakeskusteluun sekä sisäilmasta sairastuneiden tilanteen viestimiseen
päättäjille. Lisäksi olemme tehneet monialaista yhteistyötä sisäilmakodittomuuden ratkaisemiseksi.
Vaikuttamistyömme juuret ovat kohderyhmän tilanteen tuntemisessa. Tilannetta kartoittaessamme
yhteydenottoja sisäilmasta sairastuneiden verkoston kanssa oli v. 2017 arviolta 1960 kpl.
Poimintoja vaikuttamistyöstä:
Olemme viestineet eduskunnan sisäilmaryhmälle sairastuneiden tilanteesta.
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Osallistuimme syyskaudella 2017 THL:n kansallista sisäilmaohjelmaa valmisteleviin
työpajoihin.
Olemme lähettäneet viestiä Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmälle sisäilmakodittomien
tilanteesta sekä tehneet muuta aiheeseen liittyvää vaikuttamistyötä, kuten olleet mukana
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE:n verkostotyössä.
Vuoden 2017 alussa järjestimme pyöreän pöydän tapaamisen sisäilmasairaille soveltuvan
rakentamisen tiimoilta. Mukana oli mm. ministeriöiden ja asunnottomuushankkeiden
edustajia, rakentajia sekä rakennusterveyden asiantuntijoita, potilasjärjestöjä ja rahoittajia.
Puhuimme Rakennusfysiikka-seminaarissa sisäilmasairaille soveltuvan rakentamisen
kehittämistarpeista. https://homepakolaiset.fi/wpcontent/uploads/2018/04/Rakennusfysiikka2017Homepakolaiset.pdf

Osana vaikuttamistyötä olemme tuottaneet runsaasti materiaalia internet-sivuillemme,
mm:
Puurakentaminen, oikotie onneen?
https://homepakolaiset.fi/2017/03/puurakentaminen-oikotie-onneen/
Sisäilmakeskustelu kuhisee - Vähättelyn ja liioittelun välimaastossa
https://homepakolaiset.fi/2017/05/sisailmakeskustelu-kuhisee/
”Ympäristöyliherkkyys” on romukoppadiagnoosi
https://homepakolaiset.fi/2017/08/ymparistoyliherkkyys-on-romukoppadiagnoosi/

TUTKIMUS JA SEMINAARIT
Seuraamme tiiviisti sisäilma-alan kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta.
Vuonna 2017 olemme osallistuneet useisiin alan tapahtumiin kotimaassa. Poimintoja: Sisäilmapaja 8
Porvoossa, Sitran tilaisuus julkaisusta "Politiikka ja tutkittu tieto", Tiedetoimittajien Huoli herkistää seminaari, Sisäilmastoseminaari.
Olemme koostaneet runsaasti tutkimustietoa sisäilmasta ja sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista internetsivujemme tutkimus-osioon. https://homepakolaiset.fi/sisailma-ja-terveys/tutkimustietoa/

RAHOITUS
Ratkaisuja Sisäilmasairaille -projekti
Vuodelle 2017 (tammi-maaliskuu) oli projektirahoitusta budjetoitu 21 822 €. Tämän lisäksi vuodelta 2016
siirtyi nostettua avustusta 11 714 euroa. Projektissa oli näin ollen käytössä vuonna 2017 yhteensä 33 536
euroa. Summa käytettiin kokonaisuudessaan. Projektin on päättynyt.
Muu avustus
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Yhdistys on saanut STEA:lta kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) vaikuttamistyöhön, toiminnan
kehittämiseen ja verkostotyön koordinointiin. Ak-toiminta-avustusta myönnettiin vuodelle 2017 203 000 €.
Tästä käytettiin vuoden 2017 aikana 147 983 euroa. Vuodelle 2018 siirtyi 55 017 euroa. Avustuksen
käyttöaika on kaksi vuotta.
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