TOIMINTASUUNNITELMA 2022 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.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kun vuosikymmen vaihtui, sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilanne Suomessa oli
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 selittämättöminä oireina, jotka 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.
VUOSI 2022
Yhdistys keskittyy toiminnassaan mm. seuraaviin teemoihin: sisäilma-aiheinen tutkimus ja
keskustelu, asuminen ja rakentaminen sekä sisäilmasta sairastuneiden asema.
Yhdistys seuraa sisäilma-asioihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta sekä nostaa
sitä esille ja julkiseen keskusteluun. 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.

YHDISTYS
Homepakolaiset ry jatkaa yhdistysrakenteen vahvistamista ja rahoitusmallin kehittämistä.
Vuonna 2020 aloitettua yhdistysrakenteen kehitystyötä jatketaan parantamalla sisäistä
viestintää ja yhdistyksen yhteistä tieto- ja asiantuntemuspohjaa. Vuonna 2022 pyritään
kehittämään yhdistykselle uudenlaista rahoitusmallia ja hyödynnetään vuonna 2021 myönnettyä
rahankeräyslupaa.
Vuosi 2021 oli juhlavuosi, Homepakolaiset ry täytti 10-vuotta. Juhlavuotta tuodaan esille
yhdistyksen viestinnässä ja toiminnassa käytössä olevien resurssien mukaan edelleen vuonna
2022.
JÄSENET
Yhdistys pyrkii aktiivisesti kasvattamaan jäsenmääräänsä, sillä jäsenmaksutuotot ovat tärkeitä
yhdistyksen toimintakykyisyydelle. Jäsenmäärän kasvattamiseen pyritään viestimällä
jäsenyydestä säännöllisesti yhdistyksen viestintäkanavilla ja tapahtumissa. Lisäksi jäsenille
viestitään aktiivitoiminnan mahdollisuuksista. Jäsenetuja pyritään ylläpitämään ja hankkimaan
lisää.
YHTEISTYÖVERKOSTOT
Yhdistys on luonut laajan valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston.
Homepakolaiset jatkaa yhteistyöverkoston ylläpitämistä ja kehittämistä. Vuorovaikutusta
yhteistyöverkoston jäsenten kanssa pyritään kehittämään mm. pohtimalla, mitä yhteiskunnassa
on meneillään, johon ensisijaisesti pitäisi yhdessä vaikuttaa.
Homepakolaiset ry jatkaa mukana Suomen Vanhempainliiton koordinoimassa
yhteishankkeessa, jossa kehitetään ratkaisuja sisäilmasta oppimisympäristöissä oireilevien
lasten ja perheiden tilanteeseen kaudella 2021-2023.
VIESTINTÄ
Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esille kansainvälistä sisäilma-aiheista tutkimusta ja
keskustelua, nostaa sisäilmasta sairastuneiden kohtaamia yhteiskunnalliseen osallisuuteen
liittyviä ongelmakohtia esille, jakaa tietoa sisäilma-asioihin liittyvistä terveysriskeistä sekä niiden
ennaltaehkäisyn tarpeellisuudesta.
Yhdistys viestii aktiivisesti niin sosiaalisessa kuin journalistisessa mediassa. Vuonna 2022
tehostetaan viestintää kannatusjäsenyyden tärkeydestä yhdistyksen toiminnalle. Viestinnässä
kohderyhminä ovat sisäilmasairaiden lisäksi useat eri ammattiryhmät, jotka aihepiiriä työssään
kohtaavat. Yhdistykselle tärkeitä viestintäkanavia ovat muun muassa yhdistyksen internetsivut,
sosiaalisen median kanavat Facebook, Twitter ja LinkedIn. Jäsenille viestitään lisäksi sähköisillä
jäsenkirjeillä.

Yhdistyksen tuottamaa laadukasta tietoa sisäilma-asioista sekä julkaistuja oppaita juurrutetaan
muun viestinnän ohella mm. osallistumalla mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin.

