TOIMINTASUUNNITELMA 2020
HOMEPAKOLAISET RY
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.
Kun vuosikymmen vaihtuu
2020-luvun vaihteessa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilanne Suomessa on tärkeässä
risteyskohdassa. Sisäilmaongelmat ja sisäilmasta sairastuneet näkyvät julkisessa keskustelussa, ja
monia toimenpiteitä on aihealueella tehty ja käynnissä. Samanaikaisesti sisäilmaan liittyviin
terveysongelmiin on kuitenkin alettu yhä useammin suhtautua toiminnallisina, altistumiseen
liittymättöminä oireina, jota eivät ole syntyisin rakennuksista.
Vaikuttaa siltä, että sisäilmasta sairastuneiden avunsaantimahdollisuudet ovat heikentymässä.
Sisäilmaan liittyvien terveysongelmien vähättely yleistyy, eikä niitä tarkastella kokonaisvaltaisesti
ja tutkimusta monialaisesti hyödyntäen. Kansallisissa ohjelmasisällöissä ja ohjeistuksissa on
painotettu kantaa sisäilmaan liittyvän monimuotoisen oireilun toiminnallisesta luonteesta, ja tätä
näkemystä juurrutetaan aktiivisesti kentälle.
Samaan aikaan sisäilmasta sairastuneiden hoidon ja kuntoutuksen tueksi on toisaalta käytettävissä
yhä enemmän potilaiden tarpeista kehitettyjä työkaluja ja tietoa.
Sairastuneita kohtaavat ammattilaiset joutuvat punnitsemaan valintojaan monenlaisen tiedon
äärellä. Tilanne on tällä hetkellä eriarvoinen ja sattumanvarainen. Sisäilmasta sairastuneiden
ahdinko näkyy Homepakolaiset-yhdistykseen nyt kipeämmin kuin koskaan aiemmin.
Homepakolaiset ry:n rooli on tässä tilanteessa erityisen tärkeä. Yhdistys on kasvanut merkittävään
rooliin sisäilmasta sairastuneiden äänen ja tarpeiden esiintuojana. Yhdistys osallistuu aktiivisesti
sisäilma-asioita koskevaan tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nämä kaksi tulokulmaa
muodostavat yhdistyksen tekemän vaikuttamistyön kulmakivet, joiden parissa jatketaan vuonna
2020.
VUOSI 2020
Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on edelleen, ettei sisäilmasta sairastuminen tulevaisuudessa
johtaisi ongelmavyyhtiin sekä toiminta- ja työkyvyn rajoittumiseen, vaan yhtä toimintarajoitetta
muiden joukossa, johon löytyy ratkaisuja.
Yhdistys osallistuu tilanteen kehittämiseen ja pyrkii tarjoamaan tietoa ja ratkaisuja päättäjille ja
sisäilmasairaita kohtaaville tahoille tilanteen edistämiseksi.
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Stean kohdennettu toiminta-avustus
Homepakolaiset ry on hakenut vuodelle 2020 jatkoa kohdennetulle toiminta-avustukselle.
Avustuksen turvin on tarkoitus työskennellä seuraavilla aihealueilla:
-

sisäilmasta sairastuneiden työelämäosallisuuden edistäminen
sisäilmasta sairastuneiden asumisen kehittämiseen vaikuttaminen
ohjeiden tuottaminen yleisesti kysyttyihin kysymyksiin ja ohjaus saatavilla olevien
palveluiden piiriin.

Lisäksi rahoituksen turvin on tarkoitus jatkaa käynnistyneitä yhteistyömuotoja, kuten osallistumista
hankkeiden ja tutkimusten ohjausryhmiin sekä toteuttaa tiedonvaihtoa yhdistyksen yhteistyötahojen
kesken.
Hanketyötä tehdään kahden henkilötyövuoden turvin. Toimintaan liittyvästä verkostotyöstä on
laadittu aiesopimukset usean ammattiliiton ja järjestön kanssa.
Ratkaistaan yhdessä -hanke
Homepakolaiset ry jatkaa Hengitysliiton koordinoimassa yhteishankkeessa, jossa kehitetään
ratkaisuja sisäilmasta oppimisympäristöissä oireilevien lasten ja perheiden tilanteeseen. Hanketta
toteutetaan kunnissa, joita on tällä hetkellä mukana seitsemän.
Yhdistyksellä on hankkeessa yksi henkilötyövuosiresurssi.
Yhdistyksen muu toiminta
Näiden hankekokonaisuuksien ohella yhdistys viestii ja vaikuttaa sisäilmasta sairastuneiden
tilanteeseen muulla tavoin.
Erityisesti vuonna 2020 toimitaan seuraavissa teemoissa:
-

Kansainvälisen sisäilmaan liittyvän keskustelun tunnetuksi tekeminen Suomessa
Sisäilmasta sairastuneiden terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset
Sisäilma-asioihin liittyvän tutkimustiedon seuraaminen ja siitä viestiminen.

Yhdistys osallistuu alan tilaisuuksiin sekä jatkaa sisäilma-aiheisen tutkimuksen seuraamista, sen
koostamista ja siitä viestimistä. Yhdistys seuraa tuoreinta kansainvälistä tutkimusta ja toimii
aktiivisena viestijänä tässä suhteessa. Erityisenä tavoitteena on välittää eteenpäin kansainvälistä
tietoa ratkaisuja mahdollistavasta tutkimusnäytöstä ja toimivista käytänteistä, sillä tiedon puute
kaikilla yhteiskunnan tasoilla on edelleen alan kehitystyötä hidastava tekijä.
Yhdistys pyrkii osallistumaan uusien tutkimushankkeiden ideointiin ja käynnistämiseen keskeisten
tietoaukkojen täyttämiseksi.
Viestintä
Yhdistys viestii aktiivisesti niin sosiaalisessa kuin journalistisessakin mediassa.
Yhdistyksen tavoitteena on saada vuonna 2020 medianäkyvyyttä keskeisille viesteilleen yllä
kuvatuissa aihealueissa. Erityisiä esiin nostettavia teemoja ovat työkyky, sisäilmasairaiden
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kuntoutuminen, sisäilmasta sairastuneiden kodittomuus ja sisäilma-aiheinen tutkimus.
Viestinnässä kohderyhminä ovat sisäilmasairaiden lisäksi useat eri ammattiryhmät, jotka aihepiiriä
työssään kohtaavat.
Yhdistykselle tärkeitä viestintäkanavia ovat yhdistyksen internet-sivut, sosiaalisen median kanavat
Facebook, Twitter ja Linkedin sekä tiedotepalvelu STT-infossa. Jäsenille viestitään lisäksi
sähköisellä jäsenkirjeellä.
Yhdistyksen tuottamaa tietoa, oppaita ja julkaisuja juurrutetaan muun viestinnän ohella mm.
osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään edelleen paljon sähköisiä kanavia ja alustoja, millä
mahdollistetaan toiminnassa mukana olevien osallistuminen maantieteellisestä sijainnista ja
terveysrajoitteista riippumatta.
Jäsenet
Homepakolaiset-yhdistys pyrkii aktiivisesti kasvattamaan jäsenmääräänsä vuonna 2020. Tähän
pyritään viestimällä jäsenyydestä säännöllisesti yhdistyksen viestintäkanavilla ja tapahtumissa.
Jäsenetuja pyritään ylläpitämään ja hankkimaan lisää. Jäsenille myös viestitään aktiivitoiminnan
mahdollisuuksista ja järjestetään vuoden aikana uusille toiminnasta kiinnostuneille muutamia
infotilaisuuksia.
Yhteistoiminta muiden alan toimijoiden kanssa
Yhdistys on luonut laajan yhteistyöverkoston ja sen kanssa toimitaan edelleen aktiivisesti.
Homepakolaiset ry jatkaa yhteistyötä aihealueen keskeisten toimijoiden kanssa sekä Suomessa että
ulkomailla.
Stean toiminta-avustuksen turvin yhteistyötä tehdään työelämätoimijoiden ja
sisäilmakodittomuuden parissa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden kanssa.
Rahoitus ja yhdistystoiminnan kehittäminen
Yhdistys on saanut vuodesta 2014 Stean avustusta, ensin projektimuotoisena ja vuodesta 2017
kohdennettua toiminta-avustusta. Ohjeellinen avustussuunnitelma vuodelle 2020 on tällä hetkellä 0
€. Yhdistys on hakenut jatkohakemuksella nykyistä 205 000 €. Stean avustusehdotus saadaan
joulukuussa 2019, ja rahoitusehdotukset vahvistetaan alkuvuodesta 2020.
Jos jatkorahoitusta ei saada, toteutetaan kohdennetun toiminta-avustuksen työkokonaisuudet
loppuun siirtyvän avustuksen turvin, jota on budjetoitu tähän tarkoitukseen.
Toiminta-avustuksella toteutettavan toiminnan lisäksi yhdistys on osallisena kolmivuotisessa
Hengitysliiton koordinoimassa Ratkaistaan yhdessä! -yhteishankkeessa, jossa kehitetään
kouluympäristössä sairastuneiden lasten perheiden tukea ja palveluja. Hanke toteutetaan vuosina
2018-2020.
Yhdistys pyrkii jäsenmäärää kasvattamalla lisäämään toimintavarmuuttaan vuonna 2020. Tämän
lisäksi yhdistyksessä pyritään vuonna 2020 kartoittamaan myös muita rahoitusmahdollisuuksia.
3/3

