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Mediatiedote, julkaisuvapaa 

 

Maailman vesipäivä 22.3 - KETÄÄN EI JÄTETÄ! 

 

Vesi on edellytys kestävälle kehitykselle, hyvinvoinnille ja vakaalle yhteiskunnalle. YK:n vuoden 

2019 Maailman vesipäivän teemana on ”Ketään ei jätetä” (Leaving no one behind). Teema korostaa 

kansainvälisesti sovittujen Kestävän kehityksen tavoitteiden periaatteita, jonka mukaisesti 

turvallinen vesi ja sanitaatio kuuluvat kaikille, eikä ketään jätetä palvelujen ulkopuolelle.  

 

Tällä hetkellä noin 2,1 miljardilla ihmisellä ei ole turvallista juomavettä ja yli 2 miljardia ihmistä 

elää alueilla, joilla vesistressi on suuri. Noin 4,5 miljardia ihmistä maailmassa on yhä vailla 

turvallista sanitaatiota. Tulevaisuudessa maailman makean veden varantojen ennakoidaan 

vähenevän muun muassa ilmastonmuutoksen, väkiluvun kasvun ja veden käytön lisääntymisen 

vuoksi. Usein kuuluu sanottavan, että Suomen ei tarvitse olla huolissaan vesiasioista, meillä vettä 

riittää. Globalisoituneessa maailmassa emme voi tarkastella vedenkulutustamme vain maamme 

rajojen sisäpuolelta – esimerkiksi lähes puolet suomalaisten kulutuksen vesijalanjäljestä muodostuu 

tuotantoketjujen kautta ulkomailla, erityisesti ruoantuotannossa. Siksi ruoantuotannon veden 

käyttöön sekä syömämme ruoan vesitehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota.  

 

Vesipäivän seminaarissa esimerkkejä Suomesta ja maailmalta 

 

Suomen Vesiyhdistyksen seminaarissa (Helsinki, Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, klo 13 alkaen) 

kartoitetaan, mitä vesipäivän teema tarkoittaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, 

kuten vähemmistöjen ja pakolaisten näkökulmasta ja mitä Suomessa asialle voidaan tehdä. Aihetta 

tarkastellaan niin kansallisten kuin kansainvälistenkin esimerkkien kautta. Ministeriöiden edustajat 

esittelevät tilaisuudessa Suomen kansainvälistä vesistrategiaa, joka lanseerattiin viime syksynä. 

Päivän aikana kuullaan lisäksi mm. vesihuollon sosiaalisesta haavoittuvuudesta Suomessa ja 

Suomen pitkäaikaisesta vesialan työstä Nepalissa. Haavoittuvien ryhmien haasteet ovat toiminnan 

keskiössä myös Nepalin vesityössä. Nepalissa on edelleen alueita, joissa naiset ja tytöt joutuvat 

Chaupad-tradition takia kuukautisten aikana ja synnytyksen jälkeen ns. kuukautismajaan, jossa on 

erittäin huonot olot ja useita naisia on menehtynyt niissä. Seminaarissa pohditaan myös konfliktien 

ja pakolaiskysymyksien yhteyttä veteen ja niiden syy- ja seuraussuhteita. Myös viime aikoina 

keskustelua herättäneestä lihan tuotannosta ja sen vedenkulutuksesta keskustellaan.  

 

Katso tästä seminaarin koko ohjelma. Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan. Seminaarin 

järjestää Suomen Vesiyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina ovat tänä vuonna Aalto-yliopisto, 

Käymäläseura Huussi ry, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Tampereen yliopisto. Tilaisuutta 

tukee Maa- ja vesitekniikan tuki ry.  

 

Faktoja vedestä 

 

Iltatilaisuudessa julkistetaan vuoden 2019 Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon saaja ja on 

mahdollisuus onnitella 50-vuotiasta Vesiyhdistystä. 

 

Lisätietoa seminaarista:  

Riku Vahala, Professori, Aalto-yliopisto, puh. 050 588 4237, riku.vahala@aalto.fi 

Sari Huuhtanen, Projektipäällikkö, Käymäläseura Huussi ry, puh. 045 356 4099, 

sari.huuhtanen@huussi.net 
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