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YLEISTÄ  

Vuonna 2002 perustetun puoluepoliittisesti sitoutumattoman 

yhdistyksen Käymäläseura Huussi ry:n (KSH) tarkoituksena on tuoda 

eri yhteyksissä esille ja edistää erilaisin tavoin kuivasanitaatioon 

perustuvaa DT -teknologiaa (dry toilet technology) tasavertaisena 

vaihtoehtona vesikäymälään perustuvalle teknologialle. DT-

teknologiaan kuuluu olennaisena osana ihmisten jätösten 

(kansantuotteen) asianmukainen käsittely, hallittu ja hygieeninen 

ravinnekierto, puhdas vesi ja vesistöjen suojelu.  

Vuosi 2014 toi tullessaan uusia tuulia. Yhdistyksen 12. toimintavuonna 

pantiin alulle uusia hankkeita, päätettiin vanhoja ja toivotettiin 

tervetulleeksi uusia työntekijöitä. Toiminta keskittyi kestävien 

sanitaatioratkaisujen edistämiseen hankkeissa Suomessa ja ulkomailla, 

ja erityisesti virtsan lannoitekäyttöä pyrittiin tuomaan esiin. Neuvontaa 

jatkettiin entiseen malliin ja tapahtumissa käytiin aktiivisesti ympäri 

Suomen. Yhdistyksen visio saattaa sanitaatio myös niiden 2,5 miljardin 

ihmisen ulottuville, joilla ei ole asianmukaista käymälää käytössään, 

eteni hitaasti mutta varmasti hanketyön avulla. Kotimaassa 

hajajätevesiasetuksen siirtymäaika lähenee loppuaan, mikä korostaa 

neuvonnan tarvetta entisestään. Kysyntä esimerkiksi rakentaja- ja 

mökkimessuilla kertoi tiedon tarpeesta, ja yhdistys pyrki vastaamaan 

kysyntään parhaansa mukaan.  

Edellisvuoden pääteemoina olivat koulutus ja tiedotus, jotka jatkuivat 

tärkeinä tänäkin vuonna. Kuivakäymälä- ja kompostointikoulutusta 

tarjottiin niin kotimaan kuin ulkomaan toimijoille, ja alan seminaareja 

järjestettiin kattavasti. Uusien työntekijöiden rekrytointi mahdollisti 

yhä laajemman varainhankinnan kehittämisen ja taloushallinnon 

tehtävien keskittämisen yhdistykselle. Myös pitkäjänteistä 

strategiatyötä on tehty toiminnan kehittämiseksi, ja myös jäsenkuntaa 

on onnistuttu aktivoimaan. Silti asetettuihin tavoitteisin on matkaa, 

joten työ jatkuu.   

Käymäläseura Huussi ry on kasvanut nopeasti ja kunnianhimoiset 

suunnitelmat ovat monelta osin jalkautuneet käytäntöön. Vanhojen 

hankkeiden tulokset ovat olleet lupaavia ja uusilta odotetaan paljon. 

Myös hankkeista riippumaton toiminta on kasvanut hitaasti. 

Kehittämistyö jatkuu, ja yhdistyksen lähitulevaisuuden tavoitteena on 

pian seisoa omilla jaloillaan.   
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HALLINTO 

Yhdistyksen toimisto sijaitsi Tampereen keskustassa Kauppakadulla 

toisessa kerroksessa. Yhdistys muutti lokakuussa uusiin tiloihin 

Papinkadulle, josta kuitenkin oli lähdettävä etsimään uutta toimitilaa jo 

loppuvuodesta 2014. Yhdistykselle palkattiin maaliskuun alusta kaksi 

uutta työntekijää, mikä nosti henkilömäärään viiteen. Lisäksi 

toimistolla työskenteli myös 1-2 harjoittelijaa.   

Yhdistys on KEPA:n jäsen, Suomen vesifoorumi ry:n jäsen (FWF) ja 

Metallialan Standardointiliiton MetStan jäsen sekä jäsenenä 

ulkomaisissa yhteisöissä: WTO, WTA ja SuSanA.  

 

HALLITUS  

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat toimintavuonna 2014 varsinaisina 

hallituksen jäseninä Mia O’Neill (pj.), Kirsikka Pynnönen (vpj.), Salla 

Kuuluvainen (rahastonhoitaja 1-6/2014), Noora Mantere 

(rahastonhoitaja 7/2014 ->), Matti Pöyry, Ilkka Pulkkinen, Reetta 

Toivanen, Titta Lassila, Venla Pesonen, Riikka Pylvänen sekä 

varajäseninä Maarit Fagernäs ja Carita Tuli. Hallituksen sihteerinä 

toimi Riina Heinisuo. Hallitus kokoontui kauden aikana yhdeksän 

kertaa. Pirkanmaan neuvontahankkeella oli myös oma 

ohjausryhmänsä, joka kokoontui tarvittaessa.  

 

VUOSIKOKOUKSET  

Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin Tampereen vanhalla 

kirjastotalolla 26.4.2014. Aluksi kuultiin Tampereen kaupungin 

jätehuoltojaoston insinööri Sanna Pulkkisen näkemys käymäläjätteen 

käsittelystä, mikä kirvoitti aktiivista keskustelua. Kokoukseen osallistui 

11 yhdistyksen jäsentä 

Syysvuosikokous pidettiin perinteiseen tapaan maailman 

käymäläpäivänä 19.11. Aalto-yliopistolla pidetyn Käymäläpäivän 

seminaarin yhteydessä. Syyskokoukseen osallistui 20 yhdistyksen 

jäsentä. Syysvuosikokouksen yhteydessä pidetiin myös Käymäläpäivän 

seminaari. 
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JÄSENISTÖ  

Vuoden 2014 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 447 henkilöjäsentä, 

21 yritysjäsentä ja 7 yhteisöjäsentä (vuotta aiemmin jäsenmäärä oli 

415 henkilöjäsentä, 24 yritysjäsentä ja yhdeksän yhteisöjäsentä). 

 

Jäsenille toimitettiin ajankohtaista jäsenpostia kevätvuosikokouksen 

yhteydessä postitse ja muutoin mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. 

Uutiskirjeen tilaaminen tehtiin mahdolliseksi aktiivisemmille jäsenille. 

Sosiaalista mediaa, lähinnä Facebook-sivuja, käytettiin 

tiedotuskanavana onnistuneesti. Toimintavuoden aikana perustettiin 

myös kaksi jäsenvetoista työryhmää: Viestintä ja varainhankinta sekä 

kehitysmaatyöryhmä. Työryhmät kokoustivat Helsingissä aktivoiden 

siten pääkaupunkiseudun jäsenistöä.  

 

HENKILÖSTÖ  

 

Yhdistyksen henkilökunta työskenteli edelleen pääsääntöisesti 

hankkeissa. Sari Huuhtanen jatkoi projektipäällikkönä Afrikan 

kehitysyhteistyöhankeissa. Lusaka, Livingstone ja Monze toimivat 

Sambiassa, Tansanian hanke toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston 

opiskelijoiden kanssa, ja Swasimaassa jatkettiin hanketoimintaa 

uudella hankkeella Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Susanna 

Pakula toimi projektipäällikkönä Kuivakäymälän hankinta – tuumasta 

toimeen! -hankkeessa elokuun 2014 loppuun.  Tässä hankkeessa toimi 

osa-aikaisesti projektikoordinaattoriksi rekrytoitu Karoliina 

Tuukkanen, joka avusti myös kehitysyhteistyöhankkeissa ja vastasi 

Dry Toilet 2015 -konferenssin järjestelyistä. Toinen uusista 
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työntekijöistä oli hallintokoordinaattoriksi rekrytoitu Riina Heinisuo, 

joka vastasi taloushallinnosta sekä toimiston hallinnoinnista toimien 

myös yhdistyksen sihteerinä. Sami Keto jatkoi osa-aikaisena 

projektikoordinaattorina Ekologinen sanitaatio kansalaisjärjestöjen 

osaamiseksi (ESKO)II -jatkohankkeessa.  

 

Toimistolla oli myös pitkäaikaisena harjoittelijana merkonomiopiskelija 

Paula Mäkinen helmikuulta 2014 alkaen. Muutaman kuukauden 

harjoitteluja toteutettiin sekä toimistolla että ulkomaan hankkeissa.  

 

YHDISTYKSEN TOIMINTA  

Tässä kappaleessa esitellään kootusti vuoden tärkeimpiä toimintoja ja 

tapahtumia. Kattavasti niistä saa tietoa yhdistyksen www-sivuilta.  

YRITYSYHTEISTYÖ 

Yritysyhteistyötä jatkettiin vuonna 2014 pitkäjänteisesti. Uusia 

yrityksiä pyrittiin rekrytoimaan jäseniksi, mutta pieniin yrityksiin 

erityisen vahvasti vaikuttavan heikon taloudellisen tilanteen takia 

tässä ei onnistuttu. Yritysten toimintaa pyrittiin esittelemään laaja-

alaisesti yhdistyksen sivujen ja sosiaalisen median kautta ja mm. 

Internet-sivujen yhteyteen luotiin paremmin yritysjäsenten toimintaa 

esittelevät nettisivut. Erityisesti yritysyhteistyötä pyrittiin 

vahvistamaan erilaisissa tapahtumissa (mm. 

Rakentaminen&Talotekniikka -messut, OmaMökki-messut ja Luomu 

Urea -seminaari).  

MOBIILIKÄYMÄLÄHANKE (KEKO) 

Kuluneena vuonna jatkui projekti siirreltävän tapahtumissa toimivan 

kuivakäymälän rakentamiseksi (www.keko.fi). Projektia toteuttaa 

kulttuurirahaston myöntämän henkilökohtaisen apurahan avulla 

arkkitehti Riikka Pylvänen ja KSH toimii hankkeessa 

yhteistyökumppanina. KSH:n rooli on ollut avustaa verkostoitumisessa 

ja antaa vinkkejä suunnitteluun. 

Rahoittajina olivat Suomen kulttuurirahasto apurahan muodossa, 

Huussi ry rahallisen tuen ja työvoiman muodossa, Tampereen 

kaupungilta sain avustuksen omaehtoiseen ympäristönsuojeluun. 

Lisäksi oli mainospaikkojen myyntiä ja niitä ostivat Klubi, Sonett ja 

Brt.  Osa tapahtumista maksoi vuokraa käymälöistä.  

Lisäksi rakentamista tukivat muutamat yritykset lahjoittamalla 

rakennusmateriaaleja tai käymälälaitteita ja kuiviketta: Biolan, 

Novosan, Icopal, Rautasoini, BRT, Sonett. Käymälätuotoksen 

kompostoinnissa avusti Nekalan siirtolapuutarha. 

http://www.keko.fi/
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Keko osallistui kesällä 2014 seuraaviin tapahtumiin:  

 Luomu Urea -seminaari TAMK:issa 8.5. 

 Maailma Kylässä Helsingissä 24.-25.5. 

 Mahdollisuuksien tori Tampereella 29.5. 

 Ympäristötori Tampereella 2.6. 

 Huussisuunnistus, Tampere 3.6. 

 Vuoreksen keskuspuiston avajaiset 5.6. 

 Kylänraitti Hämeenpuistossa 7.6. 

 Lastenohjelmat 50 v. Sorsapuistossa 7.6. 

 Valtteri festivaali Tampere 20.-21.6. 

 Sodankylän elokuvajuhlat 13.-14.6. 

 Saariston kestävät ratkaisut Nauvo & Parainen 24.-25.6. 

 Lahti Block Party 16.8. 

 Porisphere –festivaali, Pori 8.-10.8. 

 

DRY TOILET 2015 -KONFERENSSI 

Yksi yhdistyksen kansainväliseen ja kotimaiseen toimintaan vahvasti 

linkittyvät tapahtuma on joka 3. vuosi järjestettävä kansainvälinen 

kuivakäymäläkonferenssin (DT2015: 5th International Dry Toilet 

Conference), joka järjestetään jo viidettä kertaa Tampereella 

Tampereen ammattikorkeakoululla 19.–22.8.2015. Konferenssi toimii 

foorumina erityisesti tiedemaailman asiantuntijoille, viranomaisille ja 

ruohonjuuritason toimijoille, jotka kokoontuvat jakamaan tuloksiaan ja 

keskustelemaan ympäristö- ja sanitaatioalan haasteista ja 

ratkaisuista. Konferenssia edeltää totuttuun tapaan ilmainen kahden 

päivän pre-conference työpaja, jonka järjestää Jyväskylän yliopisto 

yhteistyössä Tampereen ammattikoreakoulun kanssa. Konferenssin 

aloittaa Suomi-päivän seminaari, joka pidetään ensimmäistä kertaa 

yleisön toiveesta omana päivänään 19.8.2015. Suomenkielisessä 

Suomi-päivässä käsitellään kuivakäymäläteknologiaan ja 

kuivasanitaatioon liittyviä aiheita kotimaisesta näkökulmasta. 

Konferenssin yhteydessä järjestetään myös totuttuun tapaan 

laitenäyttely 19.–20.8.2015, johon erilaiset laitevalmistajat ja 

sanitaation parissa työskentelevät yritykset ovat tervetulleita.  
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Konferenssin markkinointi ja abstraktien vastaanottaminen aloitettiin 

alkuvuonna 2014. Konferenssin tieteellinen toimikunta ja 

järjestelytoimikunta aloittivat työskentelynsä maaliskuussa 2014. 

Rekisteröityminen avautui lokakuussa ja ensimmäiset tiedot 

konferenssista sekä ensimmäinen esitelmäkutsu lähetettiin lokakuussa 

2014. Tapahtuman mainostaminen erilaisilla listoilla sekä sosiaalisessa 

mediassa ja yhdistyksen nettisuvuilla aloitettiin vuoden 2014 

loppupuolella. Kongressitoimistona konferenssilla jatkaa Tavicon Oy. 

 

TAPAHTUMAT JA NEUVONTA 

Yhdistys on tehnyt paljon neuvontaa ja kouluttanut kuluvana vuonna. 

Kuivakäymälän hankinta – Tuumasta toimeen! –hankkeen yksi 

keskeisiä tavoitteita oli antaa neuvontaa Pirkanmaan alueella asuville 

ihmiselle liittyen kuivakäymälöihin. Hankkeen puitteessa käytiin 

useissa eri tapahtumissa Pirkanmaalla, tarkemmat tapahtumat löydät 

tapahtumakalenterista. Tuhansia ihmisiä tavoitettiin ja kohtaamisia ja 

yhteydenottoja on myös tilastoitu yhdistyksen toiminnan seurannan 

helpottamiseksi ja mm. rahoittajien pyynnöstä. Yhdistys on pitänyt 

myös avoimen oven päiviä ja pyrkinyt näkymään positiivisella tavalla 

eri medioissa. Asenteet ja ennakkoluulot erityisesti 

sisäkuivakäymälöiden osalta vaativat pitkäjänteistä työtä, mutta paljon 

on myös saatu aikaan. Erityisen tärkeitä ovat 

kuivakäymälämallikohteet ja niissä on järjestetty retkiä ja esittelyjä 

sekä lisäksi niitä on pyritty saamaan lisää (erityisesti Pirkanmaan 

neuvontahankkeen puitteissa on kyetty tekemään edistämistyötä). 

Keko mobiilikuivakäymälä kiersi ahkerasti useissa eri tapahtumissa 

kesän 2014 aikana. Ihmiset saivat käyttää käymälää ja paikalla oli 

aina asiantunteva neuvoja joka samalla kertoi kuivakäymälöiden 

eduista ja käymälätuotosten asianmukaisesta käytöstä.  

 

SEMINAARIT JA MUUT TAPAHTUMAT 

Yhdistyksen suurimmat voimanponnistukset olivat Luomu urea 

asiantuntijaseminaari Tampereella toukokuussa 2014 sekä 

Käymäläpäivän seminaarin järjestäminen Maailman käymäläpäivänä 

19.11. yhteistyössä Aalto yliopiston, ulkoasiainministeriön ja Finnish 

Water Forumin kanssa. Syysvuosikokouksen yhteydessä pidetyn 

seminaarin avasi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ja päivän 

aikana kuultiin monia esityksiä eri alan toimijoilta liittyen ekologiseen 

sanitaatioon Suomessa ja ulkomailla. Tapahtumaan osallistui yli 90 

ihmistä ja se huomioitiin aina MTV3:n iltauutisia myöden. 
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Yhdistys osallistui useisiin tapahtumiin pääkaupunkiseudulla ja 

Pirkanmaalla, mutta myös muualla Suomessa. Yhdistys oli mukana 

mm. Tampereen Mahdollisuuksien torilla, Maailma kylässä -

festivaaleilla Helsingissä, Tampereen kaupungin järjestämällä vihreällä 

viikolla ja ympäristötorilla. Myös omia tapahtumia järjestettiin: 

Tampereella jätevesi-ilta ja ESKO-hankkeen koulutustilaisuudet 

Helsingissä. Lisäksi yhdistys kävi puhumassa erilaisissa tapahtumissa 

ja piti mm. Pirkan opistossa luentoja eri paikkakunnilla kuivakäymälän 

hankinnasta ja käymälätuotosten käytöstä. 

Vuoden 2014 tapahtumakalenteri 

 14.-16.3. Rakentaminen & Talotekniikka-messut, Jyväskylä 

 19.3. Vesi- a sanitaatio kaikille. Keskustelutilaisuus ja elokuva 

Helsingissä 

 22.3. Maailman vesipäivä 

 3.-6.4. Oma mökki-messut, Helsinki 

 11.-13.4. Puutarhamessut, Tampereen Pirkkahalli 

 8.5. Luomu Urea–päivä. TAMK Tampere 

 12.-18.5. Jätevesiviikko 

 12.5. Avoimet ovet KSH ry:n toimistolla, Kauppakatu 

 24.-25.5. Maailma Kylässä-festivaali, Helsinki 

 27.5. Kompostointipäivä, Ympäristötietokeskus Moreenia. 

Tampere 

 29.5. Tampereen Mahdollisuuksien tori ja sosiaalifoorumi 

 2.-8.6. Vihreä viikko, Tampereen seutu 

 6.6. Ympäristötori Tammelantorilla 

 3.6. Vihreän viikon Huussi-kiertoajelu 

 5.6. Maailman ympäristöpäivä. Vuoden Huussiteko-palkinnon 

jako 

 7.6. Hämeenpuiston kyläraitti-tapahtuma, Tampere 

 24.-25.6. Saariston kestävät ratkaisut-messut (ti 24.6. 

Sattmarkin kahvitupa, Parainen / ke 25.6. Nauvon tori) 
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 29.6. Kesäpäivä Kangasalla -tapahtuma, lähimarkkinat Mobilian 

rannassa klo 12-15. 

 9.8. Laurin markkinat, klo 9.00–16.00, Mynämäki 

 10.8. Parkanon markkinat, Erkalantie 21, 39750 Kuivasjärvi 

 23.8. Kesäretki Kirkkonummen Patakukkoon ja Nuuksion 

kansallispuistoon. 

 9.10. Vesi ja sanitaatio kehitysmaissa – yhteisöjen rooli 

hankinnoissa ja ylläpidossa. ESKO-koulutus Kepassa, 

Helsingissä. 

 15.10. Maailman käsienpesupäivä 

 19.11. Maailman käymäläpäivä. Yhdistyksen syyskokous ja 

käymäläpäivän seminaari. 

 4.12. klo 13-18. Avoimet ovet ja pikkujoulut! Papinkatu 21, 

Tampere. 

 

VIRTSAN LANNOITEKÄYTÖN EDISTÄMINEN 

Toukokuussa järjestettiin Tampereen ammattikorkeakoululla Luomu 

Urea 2014 tapahtuma Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen! – 

hankkeen osana. Seminaarissa alustajina olivat Eeva-Liisa Viskari 

lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu: Virtsa ruuantuotannossa, Eija 

Hagelberg, projektinjohtaja, Järki – hanke, BSAG: Ravinteiden 

kierrätys ruokaketjussa, Arja Vuorinen, Evira (eläkkeellä): Virtsan 

lannoitekäyttö/lannoitevalmistelaki, Outi Palttala, arkkitehti: 

Rakennusala ja virtsan erottelu, mitä vaadittaisiin? ja Jukka Lassila, 

Luomuliiton, puheenjohtaja: Virtsa luomulannoitteena. Raini Kiukkaan 

KSH, vetämässä työpajaosuudessa koottiin yhteen muun muuassa 

lainsäädännön muutostarpeet, tutkimustarpeet, tarvittava koulutus ja 

asennemuutos sekä tekniset vaalitukset virtsan talteen ottamiseksi 

laajamittaisesti. Seminaariin osallistui 40 henkeä. 

 

VIESTINTÄ  

Viestinnän ja tiedotustyön kehittämistä kyettiin toteuttamaan vuonna 

2014. Vuoden aikana otettiin mm. käyttöön Tiedotus.com –lisenssi, 

jonka avulla tehostettiin yhdistyksen tiedotteiden leviämistä 

valtakunnallisesti. Yhdistyksen tiedotteet on laadittu yhdenmukaisiksi 
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ja niille on oma ”media” -osio internetsivuilla. Mediaosumat 

tallennettiin ja tilastoitiin ja leikekirjat pidetty päivitettyinä. Yhdistys 

sai paljon haastattelupyyntöjä eri lehtiin ja julkaisuihin, ja kaikkiin 

niihin kyettiin vastaamaan. Viestintäsuunnitelma edesauttoi 

pitkäjänteistä tiedotustyötä ja sellainen toteutetaan myös jatkossa.  

Yhdistys osallistui tai järjesti vuoden aikana yli 20 tapahtumaa ja 

osallistui useisiin neuvontatilaisuuksiin. Vuonna 2014 panostettiin 

myös sähköiseen viestintään. Yhdistyksen nettisivut sekä sosiaalinen 

media keräsivät paljon kävijöitä ja niiden ylläpitoon kiinnitettiin 

erityistä huomiota. 

Tämän lisäksi yhdistyksellä on 4-6 kertaa vuodessa ilmestyvä 

uutiskirje, jota voi tilata mm. nettisivuilta helposti. Uutiskirjeen 

tilaajien määrä jatkaa tasaisesti kasvuaan.  

 

VUODEN HUUSSITEKO -PALKINTO 

Suomen Turusta 2002 ansiokkaalla tavalla aloitettua Vuoden 

huussiteko -palkintokäytäntöä jatkettiin. Vuoden 2014 Kultainen 

talikko luovutettiin pitkäaikaisesta huussiasioiden ajamisesta Pekka 

Kariniemelle, jonka perustama Biolan Oy juhli 40-vuotisjuhlavuottaan. 

Talikko luovutettiin Kariniemelle kiitoksena arvokkaasta elämäntyöstä 

Biolanin toimipaikalla Eurassa Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014.  

 

 

 



 

 10 

NETTISIVUT  

Yhdistyksen vuonna 2013 luodut uudistetut nettisivut keräsivät paljon 

kävijöitä ja niiden ylläpitoon kiinnitettiin erityistä huomiota. Lisäksi 

vuoden aikana aloitettiin nettisivujen kääntäminen myös ruotsiksi 

harjoittelijan avustuksella. Yhdistyksen Verkkokauppaa kehitettiin 

varainhankinnan lisäämiseksi entistä kiinnostavammaksi. 

 

KUIVIKE-LEHTI  

Yhteistyössä Sydän-Hämeen lehden kanssa toimitettiin ja painettiin jo 

kahdeksas KUIVIKE-lehti, joka valmistui parahiksi kevään OmaMökki -

messuille. Lehteen on koottu ajankohtaistietoa ja sen kustannukset 

katettiin pääosin mainostuloilla. Lehden toimituksesta vastasi Riina 

Heinisuo. Painosmäärä oli 8 000. Lehteä jaettiin eri tapahtumissa ja 

sitä toimitettiin useille tahoille Tampereella, mm. kirjastoihin ja 

kyläyhdistyksille. 

 

HUUSSIKORTTELI  

Helsingin Messukeskuksessa vuosittain järjestetään Vapaa-ajan 

asumisen messut, joista yksi osa on OmaMökki -messut. Tämä 

messupaikka on jo muutamia vuosia ollut yhdistyksen tärkein 

tiedottamistapahtuma. Vuonna 2014 oli jo kahdeksas kerta, kun 

kaikkia yritysjäseniä oli pyydetty mukaan yhteiseen osastoon 

HUUSSIKORTTELIIN. Korttelin saama suosio oli suuri. Messuilla 

pidettiin myös Huussiseminaari sekä ohjelmalavalla päivittäin infoiskut 

kuivakäymälöistä. 

Huussikorttelia lähdettiin myös suunnittelemaan Jyväskylän 

Rakentaminen ja talotekniikka -messuille, joskaan kortteli ei laajassa 

muodossaan vielä tänä vuonna sinne ennättänyt. Messut olivat sekä 

yhdistyksen että mukana olleiden yritysjäsenten osalta varsin 

onnistuneet. Ihmisiä kävi paljon ja mielenkiinto kuivakäymälöitä 

kohtaan tuntui olevan suuri. Tämän kokemuksen pohjalta on hyvä 

jatkaa Huussikortteli-konseptin laajentamista Jyväskylässä 

seuraavinakin vuosina. 
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ASUNTOMESSUT  

Mallikohde asuntomessuille on yhdistyksen tavoite, vaikka 

mahdollisuudet ovat usein rajalliset kun myös loma-asuntomessuille 

rakennetaan viemäröinti, jolloin ei ole tarvetta miettiä 

kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja. Taloudellista intressiä rakentaa 

kuivakäymälä asunto- tai loma-asuntomessuille ei siis toistaiseksi juuri 

ole viime vuosien messuilla ollut.  

Yhdistyksen edustajat neuvottelivat vuonna 2014 Vantaan 2015 -

asuntomessuorganisaation kanssa muun muassa mobiilikuivakäymälä 

Kekon käyttämisestä osana tapahtuman sanitaatioratkaisuja. Vantaan 

asuntomessuihin oltiin useasti yhteydessä vuonna 2014. Valitettavasti 

Vantaan asuntomessut eivät lopulta olleet kiinnostuneita ideasta. 

Yhdistys päätti osallistua Vantaan 2015 asuntomessuille 

näytteilleasettajana ja tätä kautta tiedottamaan asuntomessujen 

vieraita kuivakäymäläteknologian hyödyistä. Yhdistys kartoitti vuoden 

2014 aikana myös yritysjäsenten kiinnostusta osallistua yhdistyksen 

kanssa messuille. Vantaan asuntomessujen paikkojen myynti avautuu 

vuonna 2015. Myös erilaisten kuivakäymäläteknologiaa esittelevien 

äänimainosten esittämistä asuntomessujen aikana pidetiin yhtenä 

vaihtoehtona. 

 

RT-KORTTI 

Kuiva- ja vähävetisten käymälöiden RT-kortin uusiminen on ollut 

yhdistyksen tavoitteena jo kauan, sillä aiempi RT-kortti on vuodelta 

1995 eikä vastaa nykyisiä tarpeita. Tänä vuonna Rakennustieto Oy 

aloitti käymäläjärjestelmien RT-kortin päivityksen ja KSH oli mukana 

asiantuntijatahona. Työryhmään kuuluivat Rakennustiedon edustajan 

ja työryhmän sihteerin Seppo Niirasen lisäksi KSH:n puheenjohtaja Mia 

O'Neill (työryhmän puheenjohtaja), opintovapaalla oleva yhdistyksen 

työntekijä Aino-Maija Kyykoski, Biolan Oy:n edustaja Hanna-Maija 

Fontell, yhdistyksen perustajajäsen Raini Kiukas ja Suomen 

ympäristökeskuksesta eläkkeelle jäänyt jätevesiasiantuntija Erkki 

Santala – kaksi viimeksi mainittua Kultaisen talikon omistajia. RT-

kortin käsikirjoitus eteni nopeasti aina lausuntokierrokselle asti vuoden 

loppuun mennessä, tavoitteena julkaista valmis RT-kortti keväällä 

2015.  
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KANSAINVÄLINEN NÄKYVYYS 

Yhdistys toimii edelleen Suomen edustajana kansainvälisessä 

kuivakäymälän ISO-standardointityöryhmässä, jossa kehitetään 

standardia ja ohjeistusta kotitalouksien jätevesien hallinnalle 

(käytännössä sanitaatio ja käymäläjätevesien hallinta) sekä Metallialan 

Standardointiliitto Metstan koordinoiman viemäröintikomitean (K165) 

työskentelyyn. Yhdistys haluaa varmistaa, että kansainväliset 

standardit huomioivat paitsi kaupalliset intressit, myös 

sanitaatiovaihtoehtojen käytettävyyden, kestävyyden ja ekologisuuden 

koko elinkaaren ajalta. 

Sambiassa yhdistys sai runsaasti näkyvyyttä mm. Livingstonen 

hankkeen myötä (useita valtakunnallisia TV-lähetyksiä, yli 30 

radiolähetystä ja haastatteluja) sekä paikallisten kumppanien 

osallistuessa mm. Agriculture and Commercial -näyttelyyn sekä 

Sambian vesifoorumiin. Hankkeista julkaistiin useita lehtiartikkeleita 

paikallisissa medioissa. Erityistä kiinnostusta herätti myös Tredun 

opiskelijoiden ja opettajien kuukauden mittainen käymälöiden 

rakennustyö Livingstonen hankkeessa, josta tehtiin useita tv-

haastatteluja ja lehtiartikkeleita sekä Suomessa että kotimaassa.  

 

VARAINHANKINTA 

Yhdistys on mukana OmaKapua -hankkeessa, jonka puitteissa tehtiin 

matka Sambian hankealueelle marraskuussa 2014. Matka toteutettiin 

yhdessä Tredun opettajien ja oppilaiden kanssa.   

Osana varainhankinnan tehostamista yhdistyksen www-sivujen ja 

verkkokaupan uudistustyö vietiin päätökseen. Myös yritysyhteistyötä 

pyrittiin kehittämään.  

Huussikummitoimintaa jatkettiin edelleen tärkeänä 

kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusmuotona. 

 

HANKETOIMINTA  

INNOVATIIVINEN SANITAATIO LUSAKAN LÄHIÖISSÄ 2014-

2016 (SAMBIA) 

Lusakan hankkeen uusi vaihe aloitettiin toinen toimintavuonna 2014.  

Paikallisena kumppanina hankkeessa toimii Network for Environmental 

Concerns and solutions (NECOS). Aiemmin Madimban kaupunginosasta 
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toteutettua toimintaa laajennettiin Georgen kaupunginosaan sekä 

Katuban ja Mungulen alueelle, noin 15 km Lusakan ulkopuolella. 

Hankevuoden aikana rakennettiin noin 30 käymälää ja pidettiin 

lukuisia koulutuksia. Koulutuksia annettiin sekä paikallisella että 

ministeriöiden tasolla sekä yliopistolla. Aiemmalla hankekaudella 

perustettuja paikallisia yrityksiä on 6 ja osa niistä toimii jo kestävällä 

pohjalla mm. jätehuollossa, vesikioskien pyörittämisessä sekä 

tarjoamalla palveluja käymälöiden rakentamisessa, kunnossapidossa 

ja tuotteiden kierrättämisessä. Vaikuttamis- ja tiedotustyötä tehtiin 

mm. eri ministeriöissä, yliopiston kautta, Sambian 

maatalousnäyttelyssä, Sambian vesifoorumissa, NGO WASH-Forumin 

kautta sekä järjestämällä esittelykierroksia hankealueilla mm. muille 

järjestöille ja eri maiden delegaatioille.  

 

LIVINGSTONEN KUIVASANITAATIO- JA JÄTEHUOLTOHANKE 

2014-2016 (SAMBIA) 

Vuoden 2014 alusta aloitettua uutta hanketta toteutetaan Victorian 

putouksistaan tunnetun Livingstonen kaupungin lähiöissä. Hankkeen 

paikallinen kumppani on Livingstone Green Iniative (LGI). Hankkeessa 

toteutettuja toimintoja ovat muun muassa tietoisuuden lisääminen ja 

koulutukset eri kohderyhmille vesi-, sanitaatio- ja hygieniateemoista; 

kuivakäymälöiden rakentaminen; kompostoinnin kehittäminen ja 

taimitarhojen perustaminen sekä lasinkierrätyksen ja 

pienyritystoiminnan kehittäminen.  

Hanke toimii keskeisesti myös alueen koulujen ja ammattiopistojen 

kanssa ja heidän kanssaan yhteistoimintaa kehitetään Suomen 

ympäristöopisto SYKLI:n ja Tampereen seudun ammattiopiston Tredun 

kanssa. Tredun opettajista ja oppilaista koottu ryhmä toteutti 

hankealueelle matkan marraskuussa 2014. Toimintakauden aikana 

rakennettiin yhteensä 24 kuivakäymälää alun perin suunnitellun 

kolmen käymälän sijaan. Käymälöiden rakennusmateriaalina on 

käytetty kierrätetystä lasipulloista tehtyä murskaa, jolla on pystytty 

alentamaan rakennuskustannuksia. Mediakampanjan aikana 

toteutettiin mm. 31 radioväittelyä ja useita maanlaajuisia tv-

haastatteluja. Lisäksi järjestettiin koulutuksia sekä yhteisölle että 

viranomaisille.    
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YHTEISÖLÄHTÖINEN KUIVASANITAATIOHANKE, MONZE 2014-

2015 

Hanketta toteuttavat Käymäläseura Huussi ry ja paikallinen kumppani 

Green Living Movement (GLM) Freedom -nimisellä asuma-alueella 

Monzen kaupungissa etelä-Sambiassa. Projekti hyödyttää pitkällä 

aikavälillä koko Monzea, mutta ensisijaisena kohderyhmänä ovat 

Monzessa toimivat naisryhmät, lapset ja nuoret sekä vammaiset. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kohdealueen sanitaatiota, 

hygieniatapoja ja antaa ympäristökasvatusta Projektin aikana 

rakennetaan kuivakäymälöitä yleisiin kohteisiin kuten kouluille, toreille 

ja muille tapaamispaikoille sekä muutamia mallikohteita yksityisille 

perheille. Projektissa edistetään myös puhtaan veden saatavuutta 

rakentamalla alueelle porakaivoja. Hankkeessa järjestetään lisäksi 

koulutusta hygieniaan, terveyteen ja kuivakäymälöihin sekä 

käymäläjätteen käsittelyyn liittyen. Toimintavuonna on mm. 

rakennettu 18 kuivakäymälää sekä järjestetty 4 isoa työpajaa 

asukkaille, viranomaisille ja sidosryhmille.  

 

MBABANEN KUIVASANITAATIOHANKE SWAZIMAASSA 2014-

2016 

Toiminta perustuu Msunduzan kuivasanitaatiohankkeen (2007-2013) 

ja Ympäristöterveyskasvatushankkeen (Environmental Health 

Education Project, EHEP) aikana luotuun yhteistyöverkostoon sekä 

työhön. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Swazimaan yliopiston 

(UNISWA), Green Living Movement (GLM) Swazimaan, Turun 

ammattikorkeakoulun ja paikallisen viranomaisen City Councilin (CC) 

kanssa. Hankkeessa parannetaan Swazimaan pääkaupungin kolmen 

alueen, Mnyamatsinin, Mangwanenin ja Malagwanen sanitaatiota ja 

jätehuoltoa, sekä levitetään aiempien hankkeiden aikana 

parhaimmaksi todettuja käytäntöjä Swazimaan muille alueille. 

Toimintakauden aikana rakennettiin kuusi käymälää ja mm. pidettiin 

13 eriaiheista työpajaa.   

 

SANITAATION KEHITTÄMINEN JA YHTEISÖLLINEN 

YRITTÄMINEN DAR ES SALAAMISSA TANSANIASSA (2014-

2016) 

Aalto-yliopiston opiskelijaprojektin tuotoksena innovoidun hankkeen 

kohdealueena on Dar es Salam Tansaniassa, jossa jopa 80% väestöstä 
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on vailla asianmukaista sanitaatiota, jätevesi- ja vesihuoltoa. 

Hankkeessa kehitetään vesihuoltoa ja sanitaatiota kestävän kehityksen 

periaatteiden (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurillinen) 

mukaisesti ja parannetaan täten kokonaisvaltaisesti asukkaiden 

elinoloja ja elämänlaatua. 

Hanketta toteuttaa paikallinen yhteisö, PHAST Ujenzi sekä heidän 

kanssaan yhteistyössä toimiva kansalaisjärjestö, Center for 

Community Initiatives (CCI). Hankkeen ensimmäisenä vuonna 

toiminta-alueena on Keko Machungwan slummialue (Temeken 

kaupunginosa). Hankkeessa on rakennettu innovatiivisia käymälöitä 

mm. kierrätettyjä muovipulloja hyödyntäen. Lisäksi on koulutettu 

yhteisöä mm. kuivakäymälöiden hyödyistä ja yritystoiminnasta. 

 

 

KUIVAKÄYMÄLÄN HANKINTA – TUUMASTA TOIMEEN! 2012-

2014 

Vuoden 2012 lokakuussa käynnistyi Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastosta rahoitusta saanut neuvontahanke. 

Rahoitusta koordinoi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus ja rahoitus saatiin Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmasta 2007-2013. Hanke päättyi elokuussa 2014. 

Laajan asiantuntijaryhmän johdolla laadittiin Sisäkuivakäymälän ABC – 

esitteet hankinnasta, laitemalleista ja käymälätuotosten käsittelystä. 

Esitteiden pohjalta julkaistiin kesällä 2014 ruotsinkielinen esite, jonka 

koostamisesta ja kääntämisestä vastasi kesätyöntekijä Sanni Joensuu. 

10-kovaa kuivakäymälästä -esitteeseen listattiin tärkeimmät syyt 

käyttää kuivakäymälää. Käymälätuotosten hyödyntämisestä laadittiin 

3 esitettä Seppo Leinosen kuvin Vehreyttä virtsalla, Käymälästä 

kompostiin ja Käymälästä kasvuvoimaa.  

Vuonna 2014 julkaistiin 18 juttua, osallistuttiin 7 kylätapahtumaan, 3 

messuille, järjestettiin Huussisuunnistus Tampereen kaupungin 

virheällä viikolla, tutustumisretki Nuuksioon ja Luomu Urea 2014 

asiantuntijaseminaari. Kaiken kaikkiaan koko hankeaikana annettiin 

henkilökohtaista neuvontaa 900 ihmiselle Pirkanmaalla ja yhteensä 

kaikissa tapahtumissa noin 2200 henkilölle. Tampereen 

ammattikorkeakoulun, Ekokumppanit Oy:n, Nekalan siirtolapuutarhan, 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja kyläyhdistysten 

kanssa tehtiin paljon yhteistyötä eri tapahtumien järjestämisessä. 
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EKOLOGINEN SANITAATIO KANSALAISJÄRJESTÖJEN 

OSAAMISEKSI (ESKO) 2013-2014 

Ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitettiin 

Ekologinen sanitaatio kansalaisjärjestöjen osaamiseksi (ESKO) -

koulutushanketta, jonka tarkoituksena oli edistää kehitysyhteistyötä 

tekevien suomalaisten kansalaisjärjestöjen valmiuksia liittää 

ekologinen sanitaatio osaksi heidän omia hankkeitaan. Tavoitteena oli 

myös nostaa sanitaatiokysymysten yhteiskunnallista statusta ja 

korostaa sen merkitystä keskeisenä osana Suomen 

kehitysyhteistyöagendaa. Hankkeen puitteissa on mm. järjestetty 

yleisiä koulutustilaisuuksia ja yksittäisille järjestöille suunnattua 

koulutustoimintaa. Vuoden 2014 neljä ensimmäistä kuukautta pyörivät 

vielä vuonna 2013 alkaneen ESKO I:n voimin. Alkuvuoden toimintaa 

olivat mm. tammikuussa pidetty yksilöity koulutus Taksvärkki ry:lle 

sekä maailman vesipäivänä järjestetty elokuvanäytös ja 

keskustelutilaisuus, johon osallistui 30 henkilöä. Koulutushankkeen 

toinen kausi, ESKO II, alkoi toukokuussa 2014; hankekausi jatkuu 

vuoden 2015 huhtikuulle. ESKO II toi mukanaan myös 

koulutusyhteistyön Suomen ympäristöopisto SYKLIn kanssa. Sen 

puitteissa lokakuussa järjestettiin yhteisöjen roolia vesi- ja 

sanitaatioteknologian hankinnoissa ja ylläpidossa käsittelevä yleinen 

koulutustilaisuus Kepa ry:n tiloissa Helsingissä. Lisäksi syksyn aikana 

järjestettiin kaksi yksittäisille järjestöille räätälöityä koulutusohjelmaa, 

joiden sisältö suunniteltiin yhdessä osallistuneiden järjestöjen, Shalin 

ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton, kanssa vastaamaan erityisesti 

heidän tarpeitaan. Koulutuksia tukemaan laadittiin 

koulutusmateriaalia, jota jaettiin ilmaiseksi koulutuksiin osallitujille 

sekä muille aiheesta kiinnostuneille tahoille. 

 

TALOUS  

Toimintavuonna 2014 kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti Pluscom 

Taloushallinto Oy (ent. Messukylän toimistopalvelu Oy) ja yhdistyksen 

pankkina toimi Kangasalan Osuuspankki. Yhdistys jatkoi sähköisen 

taloushallinnon järjestelmän Fivaldin käyttöä. Järjestelmä mahdollistaa 

lähes reaaliaikaisen taloudenseurannan ja vähentää myös 

tulostustarvetta.  

Vuoden 2014 tulos on negatiivinen -22 018,74 euroa. Pääosa 

toiminnasta rahoitettiin ulkoministeriön hankerahoilla, minkä lisäksi 

tukea saatiin myös ympäristöministeriöltä ja Tampereen kaupungilta. 

Merkittävin yhdistyksen toiminnan tuki saatiin Maa- ja vesitekniikan 
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tuki ry:ltä, joka oli vuonna 2014 30 000€ ja joka jatkuu vielä vuoteen 

2015 asti.   

Omarahoitusta kerättiin jäsenmaksuilla, jotka olivat vuonna 2014: 

- henkilöjäsen 20 € 

- opiskelijajäsen 10 € 

- perhejäsen 30 € 

- yritysjäsen (iso) 500 € 

- yritysjäsen (pieni) 200 € 

- yhteisöjäsen 30 € 

Omarahoitusta kartuttivat myös Sambian hankkeiden 

huussikummituotot ja erilaiset lahjoitukset, joista yhdistys on erittäin 

kiitollinen. Silti varainhankintaa on jatkossa kehitettävä yhä 

kestävämpää suuntaan etenkin toiminnan kasvaessa.  

Tilintarkastuksesta ja hankkeiden erityistilintarkastuksista on 

vastannut HTM Raili Hannus.  

Suorat hallinnon kulut ovat pitäytyneet samoissa lukemissa (noin 

25000€) vaikka toiminta on kasvanut viime vuodesta. Yhdistys 

pitäytyy hallinnon kulujen minimoinnissa, jotta suurin osa kuluista 

saataisiin ohjattua varsinaiseen sanitaatio- ja tiedotustyöhön. Viime 

vuodesta henkilöstökulut kasvoivat jälleen edellisvuodesta ja olivat 

yhteensä hieman vajaa 155 000 €. Henkilöstökulujen kasvu selittää 

osaltaan myös alijäämän, koska henkilöstökuluja ei pystytty 

suunnitelmien mukaisesti jyvittämään hankkeille eikä varainkeruu 

vastannut sille asetettuja tavoitteita. Tilannetta parannetaan vuonna 

2015.  

  

YHDISTYKSEN KESTÄVÄ KEHITTÄMINEN 

Osana yhdistyksen toiminnan kehittämistä vuonna 2014 on tarkasteltu 

uusia varainhankintamahdollisuuksia. Hanketoiminta on hyvässä 

vaiheessa, mutta omarahoitus on edelleen haasteena. Toiminnan 

kasvaessa ei henkilöstöä ole syytä vähentää, mutta toimintaa on 

tehostettava muilla tavoin. Yhdistys on pyrkinyt luomaan jäsenilleen, 

etenkin yritysjäsenille, lisäarvoa jäsenyydestä, mikä on realisoitunut 

esimerkiksi tappiollisilla messuosastoilla. Yhteistyö jäsenistön kanssa 

on edelleen yksi toiminnan peruskiviä, mutta se ei voi jatkua 

yhdistyksen kustannuksella. Toiminnan ja strategian katselmointi on 

osa yhdistyksen toimintaa myös jatkossa, minkä lisäksi laadun 

kehittäminen ja hallinnon vahvistaminen liittyvät vahvasti yhdistyksen 

kehittämiskohteisiin. 
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