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Julkaisuvapaa heti. 

 

#oikeestisairaat missit hengityssuojaimissaan - Työterveyslaitos tuki 

tärkeää sanomaa 
 

Terve Sisäilma ry järjesti #oikeestisairas -kampanjan sosiaalisessa mediassa 1.3 ‒31.5.2015.  

 

Viime sunnuntaina päättyneen kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoutta sisäilmaongelmiin liittyvistä 

lieveilmiöistä. Tavoitetta tukivat lukuisat henkilöt, yhteisöt ja yritykset. Tukijoista yllättävin taho 

kenties oli kuitenkin Työterveyslaitos, sillä TTL on vastaanottanut sisäilmasta sairastuneilta 

runsaasti kritiikkiä sairauden psykologisoinnista ja sairaiden siedättämispuheista.  

Kampanjan suojelijaksi lupautui emerituspiispa Wille Riekkinen. Muita tukensa osoittaneita olivat 

muun muassa näyttelijä Tarja Omenainen, Hengitysliitto ja Ympäristöministeriön ylläpitämä 

Hometalkoot.  

 

Yhä useampi lapsi sairastuu huonosta sisäilmasta  

 

Kampanjan keulakuvaksi oli valittu kolmevuotias Mei-tyttö, jonka karu tarina kertoo runsaasta 

sairastelusta sisäilmaongelmien takia. Samanlaisia kohtaloita on yhdistys saanut kuulla vertaistuen 

piirissä lukuisia, ja näitä yhdistää usein sairastuneen leimaaminen luulosairaaksi. Mein tarina levisi 

kampanjan aikana useilla verkkosivuilla, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. 

 

Itsekin sisäilmaongelmien takia pysyvästi sairastunut emerituspiispa Wille Riekkinen piti 

kampanjan sanomaa erittäin tärkeänä. Yhdenkään lapsen tai aikuisen ei pitäisi saada itselleen 

luulosairaan leimaa. Näyttelijä Tarja Omenainen halusi myös antaa kasvonsa kampanjalle. Hän 

rohkaisi sisäilmasta oireilevia viemään asiaansa pelkäämättä eteenpäin.  



  

 
 

   
 

 
 

Missikisat ja muita #oikeestisairaita haasteita 

 

#oikeestisairas-kampanja sai alkunsa Työterveyslaitoksen dosentti Markku Sainion haastattelusta, 

jossa sisäilmasta sairastuneiden oireilun sanotaan olevan korvien välissä  

(Yle 12.2.2015 

http://yle.fi/uutiset/homeongelmien_toisinajattelija_tayskaannos_tulossa__sisailmaongelmista_kar

sivia_aletaankin_siedattaa/7788328).  

Lukuisten suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten perusteella tiedetään, että näin ei ole. 

 

Yhdistys sai tarpeekseen, kokosi vähäiset resurssinsa ja pisti nopeasti pystyyn ensimmäisen 

kampanjansa. Tarkoituksena oli tuoda esille sisäilmasairaan todellisuus. Yhä useammat lapset saavat 

oireita tai sairastuvat huonosta sisäilmasta. Huoli nousi myös siitä, että dosentti Sainion 

haastattelun jälkeen sairastuneita jätettiin jopa hoitamatta. 

 

#oikeestisairas -kampanjan aikana sosiaalisessa mediassa järjestettiin kilpailuja ja haasteita sekä 

käytiin vilkasta keskustelua. Palkintoja kampanjaan lahjoittivat mm. useat yritykset ja taiteilijat.  Yksi 

erikoisimmista haasteista oli sisäilmasairaiden missikisat, joissa 17 rohkeaa kisaajaa esittelivät 

itseään hengityksensuojaimen kera. Kisat voitti maatalouslomittaja, joka pystyy tekemään työtään 

enää raskaan raitisilmasuodattimen avulla.  

 

Kampanjan Facebook-tapahtumassa osallistujia oli 1088. Osallistuminen Instagramissa ja Twitterissä 

jäi vähäisemmäksi. Tapahtumasivu käyttäjätietojen mukaan kiinnosti lähes 7000 Facebook-käyttäjää.  

 

Yhdistyksen puheenjohtaja kertoo saaneensa kampanjasta paljon ja pelkästään positiivista 

palautetta. "Tämän kaltaiselle toiminnalle on selkeästi ollut tilausta. Varsinkin kampanjan 

toteutukseen oltiin tyytyväisiä. Olisimme toivoneet suurempaa medianäkyvyyttä tärkeälle asialle. 

Mutta olemme erittäin kiitollisia kaikille mukana olleille”, Piia Raita sanoo. 



  

 
 

   
 

 
 

  

Terve Sisäilma ry, Frisk Inomhusluft rf on v. 2013 perustettu aktiivinen yleishyödyllinen järjestö, joka 

ajaa jokaisen oikeutta terveelliseen sisäilmaan. Yhdistys toimii pääosin vapaaehtoisten sisäilmasta 

sairastuneiden voimin.  

Yhdistyksen kotisivut: http://tervesisailma.wix.com/tervesisailma  

Kampanjasivut: http://tervesisailma.wix.com/oikeestisairas  

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/838641162857194/  

 

  

Lisätietoja:  

puheenjohtaja Piia Raita, tesihallinto@gmail.com 
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