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YHDISTYS
Toiminnan tarkoitus
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.

Yhdistyksen toiminta ja hallinto
Vuosi 2019 oli Homepakolaiset ry:n 9. toimintavuosi. Yhdistyksessä toteutetaan monimuotoista toimintaa
sisäilma-asioiden edistämiseksi sekä vapaaehtoispohjalta että kohdennetun toiminta-avustuksen ja
yhteistyöhankkeiden kautta.
Yhdistyksen kokous järjestetään vuosittain touko-lokakuun välisenä aikana ja yhdistyksen hallituksen
toimintakausi on kokousten välinen aika. Yhdistyksen kokous järjestettiin sääntömääräisesti kerran vuonna
2019. Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2019 kymmenen kertaa.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi vuonna 2019 Maija Luostarinen ja toiminnanjohtajana Katja Pulkkinen.
Yhdistys toimii sekä vapaaehtoispohjalta tavoitteidensa toteuttamiseksi että kahden Stea-rahoitteisen
avustuskokonaisuuden voimin. Stea-rahoituksen avulla yhdistys on pystynyt toimimaan pitkäjänteisesti
tiedon ja ratkaisujen tuottajana – rahoitetuissa kokonaisuuksissa tehdään tiedon kokoamiseen ja
jäsentämiseen perustuvaa työtä sisäilmasta sairastuneiden työelämäkysymysten, asumisen, opiskelun ja
koulunkäynnin ratkaisujen kehittämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.
Vapaaehtoispohjalta yhdistyksessä on hoidettu yhdistyshallinnon lisäksi mm. jäsenasioita ja jäsenviestintää,
yhdistykselle tuleviin yhteydenottoihin ja tiedusteluihin vastaamista ja ihmisten ohjaamista soveltuviin
palveluihin, seurantaa ja arviointia sekä tieteen ja tutkimuskentän seuraamiseen ja yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen liittyvää toimintaa.

TILINTARKASTUS JA KIRJANPITO
Tilintarkastaja
SYS Audit Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Heinonen.
Kirjanpito
Yrityspalvelut Tuela Oy
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STEA-AVUSTUKSET
Kohdennettu toiminta-avustus (Ak-avustus)
Yhdistyksessä käynnistyi vuonna 2017 Stean kohdennetun toiminta-avustuksen puitteissa toimintaa, joka
on jatkoa vuosien 2014–2017 Ratkaisuja sisäilmasairaille -projektille. Vuosi 2019 oli jatkoa vuonna 2017
alkaneelle toiminnalle.
Toiminnan tavoitteena on tuottaa vaikuttavia ratkaisuja sairastuneiden työelämä- ja asumiskysymyksiin
hyödyntämällä tietoa sekä verkostotoiminnan ja viestinnän avulla.
Toiminnassa kartutetaan tietopohjaa sisäilmasairaiden työelämäosallisuuden mahdollistavista keinoista ja
näihin liittyvistä solmukohdista sekä edistetään sisäilmasta sairastuneille soveltuvien tilojen kehittämistä.
Työ tapahtuu verkostona, useiden alojen osaamista hyödyntäen. Toiminnan puitteissa koordinoimme mm.
monialaista työpajatoimintaa.
Toiminnassa on tuotettu julkaisuja mm. sisäilmasta oireilevien työelämässä pitämiseksi ja ymmärryksen
lisäämiseksi sisäilmakodittomuudesta.
Työ on pitkäjänteistä kehittämistyötä. Kauaskantoisena tavoitteena on vähentää sisäilmasta sairastuneiden
syrjäytymistä, asunnottomuutta ja lisätä sairastuneiden työelämässä jatkamisen mahdollisuuksia.
Henkilöstö
Toiminta-avustuksessa toimii kahden henkilötyövuoden verran vakituista työvoimaa; kaksi puolipäiväistä ja
yksi kokopäiväinen työntekijä. Lisäksi tuntitöinä on käytettävissä kolmen kuukauden työtunnit. Muu työ
tehdään vapaaehtoisverkoston avulla.

Ratkaistaan yhdessä! -hanke
Homepakolaiset ry toimii Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa Hengitysliiton ja Suomen Vanhempainliiton
kanssa. Hankkeessa tuotetaan keinoja sisäilmasta oireilevien lasten koulunkäynnin, kaverisuhteiden ja
hyvinvoinnin tukemiseen. Yhteishanke on toiminut nyt kaksi vuotta.
Henkilöstö
Homepakolaiset ry on mukana vuonna 2018 käynnistyneessä hankkeessa yhdellä henkilötyövuodella, minkä
lisäksi hankkeen toteutukseen osallistutaan muun yhteistoiminnan ja ohjausryhmäjäsenyyden kautta.
Hanketta koordinoi Hengitysliitto.
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TYÖTÄ, TAPAHTUMIA JA TUOTOKSIA
KOKEMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN, YHTEISTYÖ JA TIEDONTUOTTO
Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ratkaisujen aikaansaamiseksi. Pidämme
säännöllisesti yhteyttä alan asiantuntijoihin, viranomaisiin ja muihin järjestöihin sekä liittoihin niin
Suomessa kuin ulkomailla. Yhteydenottoja ja tapaamisia verkostoitumisen puitteissa meillä on ollut
muutamia satoja vuosittain.
Työmme perustuu tiedolla vaikuttamiseen. Vaikuttamistyömme tärkeä kulmakivi on sisäilmasta
sairastuneiden tilanteen tunteminen ja tästä ymmärryksestä johdetun tiedon tuottaminen. Yhteydenottoja
sisäilmasta sairastuneiden kanssa oli v. 2019 arviolta 1200 kpl. Tietoa on kerätty kyselyin, haastatteluin,
työpajoissa sekä yhteydenotoissa ja someryhmiä seuraamalla. Tältä pohjalta olemme edelleen tuottaneet
verkosto- ja vaikuttamistyön välineiksi mm. tapauskuvauksia, taulukointeja ja erilaisia koosteita.
Tarve juuri tällaiselle toiminnalle on lähtöisin tiedon puutteesta: sisäilmasta sairastuneiden tilanteet ja
tarpeet eivät tällä hetkellä tule ymmärretyiksi ja kohdatuiksi yhteisöissä, palvelujärjestelmässä eikä
sisäilmaohjelmissa.
Kokoamaamme tietoa olemme tuoneet yhteistyöverkoston käyttöön. Keskeisiä yhteistyötahojamme
vuonna 2019 olivat muut potilas- ja sisäilmajärjestöt, ammattijärjestöt sekä lapsiasiajärjestöt, tutkijat ja
asiantuntijat sekä sisäilma-asioissa toimivat päättäjät ja viranomaiset.
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Yhteistyö on merkittävässä roolissa, jotta näin laajaan ja haastavaan ongelmaan voidaan saavuttaa
mielekkäitä ja vaikuttavia ratkaisuja. Tavoittelemme yhteistyöllä tiedon ja ymmärryksen lisääntymistä, jotta
ratkaisuja voidaan kohdentaa oikeisiin ongelmiin siten, että sairastuneet saavat apua ja heitä syrjäyttäviin
merkittäviin rakenteellisiin epäkohtiin voidaan rakentaa pysyviä ratkaisuja.
Koordinoimassamme verkostotyössä on käsitelty mm. sisäilmasta sairastuneiden työelämäosallisuuteen
liittyviä kysymyksiä, sisäilmasta sairastuneiden asuntotilannetta sekä kuntoutumisen kysymyksiä.
Järjestimme vuonna 2019 myös kaksi alalla toimiville suunnattua verkostotyöpajaa, joiden tarkoituksena oli
lisätä kaikkien osallistujien ymmärrystä sisäilmasairaiden tilanteesta ja sen solmukohdista ja
ratkaisutarpeista yhteiskunnan eri tasoilla. Pajoissa keskeinen teema oli työelämäosallisuus. Mukana oli
useiden järjestöjen ja liittojen edustajia, asiantuntijoita ja Terveet Tila 2028 -hankkeen edustajia. Lisäksi
olemme järjestäneet sairastuneille suunnattuja työpajoja ja tapaamisia työelämä- ja
asunnottomuusaiheista.

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa on tehty työtä useissa kunnissa sisäilmasta oireilevien lasten, nuorten ja
heidän perheidensä tukemiseksi. Hankkeessa tuotetaan tarkoitukseen tietoa, toimintaohjeita ja
toimintamalleja. Hankkeen välijulkaisu tehtiin vuonna 2019 ja julkaistuun tammikuussa 2020.
Olemme olleet myös mukana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE:n
verkostokehittäjissä edistääksemme huonon sisäilman takia kotia vailla olevien asiaa. Sisäilmakodittomuus
ja tarve sen huomioimiseen asunnottomuustyössä mainitaan hankkeen loppuraportissa. Loppuvuonna
2019 tapasimme aiheen tiimoilta ministeri Krista Mikkosta, jolle toimitimme aiheesta tietopaketin ja
ehdotuksia tilanteen edistämiseksi.
Lisäksi olemme tehneet opinnäyteyhteistyötä tietopohjan kartuttamiseksi sisäilmasairaiden tilanteesta ja
ratkaisuista. Vuonna 2019 yhteistyötä tehtiin Metropolia AMK:n ja Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun, XAMK, kanssa. Vuoden 2019 aikana valmistuivat Metropolia AMK:n Sairaanhoidon
hoitotyön koulutusohjelmasta seuraavat päättötyöt: Vakavasti sisäilmasta sairastuneen henkilön oirekuvan
kehittyminen, Sisäilmasairaan kuulluksi tulemisen kokemuksia työterveyshuollossa ja Ravitsemus keinona
sisäilmasta sairastuneen selviytymisessä.
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Kansainvälinen yhteistyö
Seuraamme aktiivisesti alan kansainvälistä keskustelua ja olemme yhteydessä mm. potilasjärjestöihin ja
sisäilma-asioihin erikoistuneisiin terveydenhuollon toimijoihin ja tutkijoihin muualla maailmassa.

Nuorten osallistaminen
Olemme tarjonneet TET-paikkoja yhdistystoiminnasta ja sisäilma-asioista kiinnostuneille nuorille. Vuonna
2019 TET-jakson suoritti meillä 2 nuorta.

VAIKUTTAMISTYÖ
Poimintoja vaikuttamistyöstä
Nostimme kolme teemaa esille ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja: sisäilmasta
sairastuneiden asuntotilanne, sisäilmasta sairastuneiden heikko asema terveydenhuollossa
sekä sisäilmasta sairastuneiden työelämäosallisuuden kehittämistarve.
Sisäilma-asiat tulivat kirjatuiksi Rinteen ja myöhemmin Marinin hallitusohjelmiin useaan
kohtaan sekä rakentamista, asumista ja työelämäasioita käsitteleviin lukuihin.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun sisäilmakodittomuus mainitaan hallitusohjelmassa.
Tunnustus sisäilmakodittomuuden olemassaolosta on yhteiskunnallinen edistysaskel.
Olemme viestineet aktiivisesti eduskunnan sisäilmaryhmälle sairastuneiden tilanteesta.
Yhdistyksen viestejä kuunnellaan ja sisäilmasta sairastuneiden tilanteen ongelmakohtia on
tiedostettu.
Asunnottomien yönä keskustelimme päättäjien kanssa sisäilmakodittomuudesta ja teimme
aihetta tunnetuksi. Asia on ollut esillä mm. eduskunnan kyselytunnilla ja sisäilmasta
sairastuneita yhtenä asunnottomien ryhmänä on alettu tiedostaa.
Työelämässä jatkamisen ratkaisuista olemme viestineet koko vuoden ajan. Aiheeseen
liittyviä julkaisujamme on luettu runsaasti. Työelämäratkaisuja ja kuntoutumista koskevia
julkaisuja on saatu kattavasti kirjastojen valikoimiin, ja ratkaisupaketilla on ollut näkyvyyttä
erilaisissa työelämätilaisuuksissa ja useiden ammattijärjestöjen lehdissä.
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Poimintoja kirjoituksista ja julkaisuista
Sisäilmakodittomat ansaitsevat asiantuntevan selvityksen.
https://homepakolaiset.fi/2019/11/sisailmakodittomat-ansaitsevat-asiantuntevanselvityksen/
Sairastuin sisäilmasta ja olen siksi koditon – Asunnottomien yö 2019
https://homepakolaiset.fi/2019/10/sairastuin-sisailmasta-ja-olen-siksi-koditon/
Vanhempien ja kunnan yhteistyö kannattaa
https://homepakolaiset.fi/2019/06/vieraana-julin/
Ratkaisuja sisäilmasairaille työelämässä pysymiseen ja sinne palaamiseen
https://homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/tyoelama/
Hyvinvointia työyhteisöön videosarja
https://homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/tyoelama/hyvinvointia-tyoyhteisoon-videot/
Sisäilmakodittomuus saatiin ensimmäistä kertaa hallitusohjelmaan – Homepakolaiset ry
toivoo, että selvitystyö johtaa pilottihankkeisiin
https://www.sttinfo.fi/tiedote/sisailmakodittomuus-saatiin-ensimmaista-kertaahallitusohjelmaan-homepakolaiset-ry-toivoo-etta-selvitystyo-johtaapilottihankkeisiin?publisherId=59033349&releaseId=69859617
Sisäilmaoireilu kuormittaa työpaikoilla – Laaja tietopaketti ratkaisuista julkaistu
https://www.sttinfo.fi/tiedote/sisailmaoireilu-kuormittaa-tyopaikoilla-laaja-tietopakettiratkaisuista-julkaistu?publisherId=59033349&releaseId=69861237
Homepakolaiset ry:n oppaita ja julkaisuja
https://homepakolaiset.fi/oppaat-ja-julkaisut/
Lakeja ja viranomaisohjeita
https://homepakolaiset.fi/sairastuneelle/laki/
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TIEDE JA TUTKIMUS
Tutkitun tiedon hyödyntäminen ratkaisujen edistämisessä, keskeisten lisätutkimustarpeiden tunnistaminen
ja avoin tieteellinen keskustelu ovat olennainen osa tekemäämme vaikuttamistyötä. Seuraamme tiiviisti
sisäilma-alan kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta ja teemme tutkimuskoosteita vaikuttamistyön,
viestinnän ja yhteistyötahojen työn avuksi. Tviittaamme aiheesta säännöllisesti.
Olemme vuonna 2019 aktiivisesti pyrkineet laajentamaan suomalaista huoliteoriaan painottunutta
sisäilmakeskustelua niihin näkökulmiin, jotka kansainvälisessä sisäilmatutkimuksessa tällä hetkellä ovat
esillä.
Olemme myös käyneet keskustelua sosiaali- ja terveysministeriön kanssa aiheesta. Pyysimme ministeriöltä
kirjaamon kautta tieteellisiä perusteluja sisäilmasairaiden huoliperusteisille hoitokäytännöille. Julkaisimme
kysymykset vastaukset ja omat kommenttimme niihin nettisivuilla.
Emme saaneet ministeriöltä tutkimusnäyttöä hoitolinjausten perusteiksi
https://homepakolaiset.fi/2020/01/emme-saaneet-ministeriolta-tutkimusnayttoahoitolinjausten-perusteiksi/
Kysymyksiä sosiaali- ja terveysministeriölle ja työterveyslaitokselle
https://homepakolaiset.fi/2019/09/kysymyksia-sosiaali-ja-terveysministeriolle-jatyoterveyslaitokselle-12-9-2019/
Teemme myös yhteistyötä tutkijoiden kanssa: olemme edelleen välittäneet kokoamaamme tietoa
sisäilmasta sairastuneiden tilanteista eteenpäin lisätutkimuksen kohdentamiseksi. Samalla periaatteella
olemme mukana sisäilmasta sairastuneiden terveydenhuoltokokemuksia käsittelevän väitöskirjan
ohjausryhmässä. Vuonna 2019 näihin liittyviä tapaamisia ja yhteydenottoja oli muutamia kymmeniä.
Muita julkaisuja:
Miksi sisäilmakeskusteluun ei tule järkeä?
https://homepakolaiset.fi/2019/10/sisailmakeskusteluun-jarkea/
Tutkimustietoa:
https://homepakolaiset.fi/sisailma-ja-terveys/tutkimustietoa/
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SOSIAALINEN MEDIA, VIDEOT JA INTERNET-SIVUT
Yhdistys on jatkanut tiedotustyötä sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista ja ajankohtaisista
sisäilmasairauksiin liittyvistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä olemalla yhteydessä median edustajiin.

Internet-sivut
Internet-sivuillamme vieraili vuonna 118 294 kävijää, joista eri osoitteista 87 074. Yksittäisiä sivuja luettiin
yhteensä 191 616 kertaa.
Millaisia aiheita sivuillamme luetaan? Ihmiset haluavat tietää, mikä heitä vaivaa ja löytää siihen ratkaisuja.
Luettuja kestosuosikkeja ovat sisäilmaoireilun tunnistamiseen sekä työelämäratkaisuihin liittyvät sivut sekä
erilaiset yhteiskunnallisia ongelmakohtia kuvaavat sivut. Myös kansainvälisiä uutisia ja tiedekoosteita
luetaan ahkerasti.
Käydyimmät yksittäiset sivut ovat terveyshaitat-sivu ja sisäilmasairauden kolme astetta -kokonaisuus.

Sosiaalinen media
Vuonna 2019 yhdistys on jatkanut aktiivista viestintää sosiaalisessa mediassa. Olemme panostaneet
sosiaalisessa mediassa seuraaviin seikkoihin:
•
•
•
•
•

Ymmärryksen lisääminen sisäilmasairastumisesta ja siihen liittyvistä haasteista
Ratkaisukeskeisyys ja uudet näkökulmat
Sisäilmasairaita työssään kohtaavien henkilöiden työkalupakin kasvattaminen
Työelämässä jatkamisen ratkaisut
Kansainvälinen tutkimus.

Facebook: Tykkääjiä Homepakolaiset ry:n Facebook-sivuilla vuoden lopussa oli 3599. Vuoden aikana
päivityksiä jaettiin 180 kappaletta. Päivitysten keskimääräinen näkyvyys oli 2300 henkilöä.
Twitter: Yhdistyksellä on vuoden 2019 lopussa Twitterissä 440 seuraajaa ja tviittejä yhteensä 1330 kpl.
Linkedin-kanava yhdistykselle aktivoitiin vuonna 2019 ja sillä on jaettu pääasiassa työelämäaiheista
materiaalia.

Videot
Yhdistys julkaisi vuonna 2019 neljä videota, joissa avataan sisäilmasta sairastumisen vaikutuksia työkykyyn
ja työyhteisöihin ja kuvataan mahdollisuuksia toimia tilanteissa ratkaisuja edistäen.

Uutishuone
STT-infon kautta jaettiin vuonna 2019 kolme tiedotetta, tiedotteet löytyvät yhdistyksen uutishuoneesta.
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MESSUT JA TAPAHTUMAT
Osallistuimme seuraaviin tapahtumiin omalla ständillä ja/tai ohjelmalla:
Maaliskuu 2019, Helsinki
Jalkauduimme Narinkkatorille omalla teltalla jakamaan julkaisujamme sekä kohtamaan
ihmisiä, erityisesti viestimme vaaliteemoistamme.
Puhuimme myös sisäilma-asioita käsittelevässä vaalitilaisuudessa Hyvinkäällä.
Huhtikuu 2019, Helsinki
Jalkauduimme Narinkkatorille omalla teltalla jakamaan julkaisujamme sekä kohtamaan
ihmisiä. Teemana oli erityisesti nuoret ja mukana oli aktiiveja Vihaiset Äidit -ryhmästä.
Toukokuu 2019, Helsinki
Maailma kylässä -festivaali. Osallistuimme tapahtumaan omalla teltalla, jossa jaoimme
yhdistyksen tuottamaa materiaalia ja keskustelimme teemasta ihmisten kanssa. Aihe herätti
paljon kiinnostusta ja sen esillä pitämistä kiiteltiin. Keräsimme samalla tietoa
sisäilmasairaiden kokemuksista terveydenhuollossa.
Kesäkuu 2019, Helsinki
Jalkauduimme Narinkkatorille omalla teltalla jakamaan julkaisujamme sekä kohtamaan
ihmisiä.
Koko vuosi 2019
Kerroimme sisäilmasta sairastuneiden työelämäratkaisuista useilla OAJ:n työsuojelun
neuvottelupäivillä vuoden aikana
Järjestimme sisäilmasta sairastuneille, yhteistyötahoillemme sekä jäsenistöllemme
suunnattuja tapaamisia useilla paikkakunnilla.
Tiedonhankkimistarkoituksessa osallistuimme mm. seuraaviin tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla:
Sisäilmastoseminaari 2019, Helsinki
Kuntamarkkinat 2019, Helsinki
ISES-ISIAQ 2019 Joint Annual Meeting, Kaunas Liettua.
Lisäksi osallistuimme etäyhteyksin vuoden aikana useisiin sisäilma-alan tutkimusta
käsitteleviin tapahtumiin.
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TULOKSET, VAIKUTUKSET JA PALAUTE
Keräsimme vuonna 2019 kattavasti tietoa toiminnan tuloksista ja vaikutuksista sekä palautetta sidos- ja
kohderyhmiltä. Tulosten ja vaikutusten arvioinnissa keskityimme Stea-rahoitteisen Ak-avustuksen
tuloksellisuuden tarkasteluun. Toteutimme arviointia varten mm. kyselyn tuottamiemme julkaisujen
hyödyllisyydestä, palautesoittokierroksen sidosryhmille ja vapaaehtoisille sekä kyselyn työntekijöille.
Koostimme toiminnastamme, tuloksista, vaikutuksesta ja palautteesta laajan yhteenvedon. Olemme myös
keränneet kuukausittain saamaamme palautetta ja koonneet tietoa työstämme ja sen vaikutuksista.
Tuotoksia on julkaistu runsaasti ja verkostotyötä tehty aktiivisesti. Materiaalit koetaan hyödyllisiksi ja
asiantunteviksi ja niitä hyödynnetään ratkaisujen hakemisessa. Työ herättää toivoa sisäilmasta
sairastuneissa ja helpottaa sidosryhmien ja alalla toimivien työtä tarjoamalla tietoa ja ratkaisuja.
Yhdistyksen työstä tuleva palaute on positiivista – avainsanoina asiantuntevuus, ratkaisukeskeisyys ja
asiallisuus.
Konkreettisten ratkaisujen etenemisen esteenä palautetta antaneet nostivat solmukohdat asenteissa ja
yhteiskunnan rakenteissa. Esimerkiksi tuotettuja työelämäoppaita pidettiin laadukkaina ja konkreettista
apua tarjoavina, mutta asenteellisuuden lisääntymisen koettiin estävän näiden ratkaisujen onnistunutta
toteuttamista työyhteisöissä.
Pysyvien vaikutusten aikaansaamiseksi tarvitaan vielä lisää työtä ja vaikuttamista ongelmien juurisyihin
sekä rakenteellisiin ongelmiin, jotka estävät sisäilmasta sairastuneiden yhteiskunnallista osallisuutta ja
yhdenvertaisuutta.
Yhdistyksen toivotaan jatkossa jatkavan sitä asiantuntevaa ja ratkaisukeskeistä työtä, jota se on tehnyt
tähänkin asti. Yhdistys on saavuttanut aseman, jossa sitä kuullaan sisäilmastasairastuneiden tilannetta
tuntevana asiantuntijatahona. Sisäilmasairaat tarvitsevat jatkossakin oman puolestapuhujan, joka
aktiivisesti vie yhteiskunnallisia epäkohtia laajempaan tietoisuuteen ja vaikuttaa näiden epäkohtien
korjaamiseen ja sitä kautta sisäilmasairaiden tilanteen paranemiseen.
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YHDISTYKSEN VARAINHANKINTA JA TALOUS
Yhdistys on saanut STEA:lta kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) vaikuttamistyöhön, toiminnan
kehittämiseen ja verkostotyön koordinointiin. Ak-toiminta-avustusta myönnettiin vuodelle 2019 205 000
euroa. Edelliseltä tilikaudelta siirtyvää avustusta oli 60 039,07 euroa, joten vuodelle oli käytössä 265 039,07
euroa.
Tästä käytettiin vuoden 2019 aikana 191 833,29 euroa, josta palkkakuluja oli 92 984,20 euroa ja
sivukuluja 19 266,08 euroa. Vuodelle 2020 siirtyi 73 205,78 euroa. Avustuksen käyttöaika on kaksi vuotta,
eli siirtynyt avustus tulee käyttää vuoden 2020 aikana. Vuodelle 2020 yhdistykselle ei ole myönnetty Stean
avustusta.
Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2019 kannatusjäseniltä 15 € ja alennettu kannatusjäsenmaksu mm.
opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille oli 5 €. Jäsenmaksutuloja ja lahjoituksia kertyi yhteensä 2528 €.

TULEVAISUUS
Yhdistys on saavuttanut jalansijan yhtenä sisäilma-asioiden keskeisistä toimijoista. Yhdistys on saanut
paljon aikaan ja saavuttanut monia tavoitteitaan. Homepakolaiset ry tunnetaan laajalti ja yhdistystä
kuullaan alan keskeisissä kysymyksissä.
Yhdistykselle ei myönnetty jatkoa Stean Ak-avustukselle vuodelle 2020. Siirtyvän avustuksen turvin yhdistys
keskittyy alkuvuonna 2020 saattamaan päätökseen hankkeen keskeneräiset julkaisut ja toteuttamaan
sovitut verkostotapaamiset.
Tämän jälkeen vuonna 2020 toimitaan vapaaehtoisvoimin yhdistyksen ydinteemoissa. Vuonna 2020
linjataan yhdistyksen tulevaa toimintaa ja selvitetään erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Samalla yhdistys
jatkaa Ratkaistaan Yhdessä! -hankeyhteistyötä ja muita ohjausryhmäjäsenyyksiä sekä tekee
vaikuttamistyötä sisäilmasta sairastuneiden tilanteen kohentamiseksi.
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