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JOHDANTO  

Tämä toimintasuunnitelma ulottuu vuoden 2021 loppuun. Toimintasuunnitelma sisältää Käymäläseura Huussi 
ry:n toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ja yhdistyksen kokonaistoiminnan, käynnissä olevat hankkeet sekä 
vuodelle 2021 haetut uudet hankkeet. 
 
Käymäläseura Huussi ry (KSH ry) on Tampereella vuonna 2002 perustettu sitoutumaton, yleishyödyllinen 
kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää erilaisin tavoin ekologiseen sanitaation perustuvaa DT-
teknologiaa (dry toilet technology) tasavertaisena vaihtoehtona vesikäymälälle. Ekologiseen sanitaatioon 
sisältyy vedettömien ja vähävetisten käymälöiden käyttö ja suunnittelu, ihmistuotoksen turvallinen käsittely ja 
luontaisen, suljetun ravinnekierron toteutuminen sekä vesistöjen suojelu. KSH ry on maanlaajuisesti tunnetuin 
alan asiantuntija. Saavuttaakseen tavoitteensa yhdistys tiedottaa, vaikuttaa yhteiskunnallisesti muun muassa 
antamalla lausuntoja ja kannanottoja, järjestää koulutuksia, seminaareja ja neuvontaa. Tämän lisäksi yhdistys 
kerää hankkeiden avulla kokemuksia ja tekee selvityksiä sekä julkaisee esitteitä ja oppaita. KSH toteuttaa 
kansainvälisiä hankkeita, joissa tavoitteena on kohottaa kohdealueiden terveydellistä tilannetta kiinnittämällä 
huomiota hygieniatietoisuuteen, käymälöihin ja käymälätuotosten käsittelyyn sekä erityisesti ravinteiden 
kierrätykseen. Yhdistyksen ydinosaamiseen kuuluu ekologisen sanitaation ja kuivakäymäläteknologian 
suunnittelun ja edistämisen lisäksi mm. tiedotus- ja vaikuttamistyö ja projektihallinnon osaaminen. KSH ry pyrkii 
resurssiensa puitteissa vastaamaan kasvavaan tiedon tarpeeseen niin sisäkuivakäymälöiden ja 
hajajätevesiasetuksen edistämisen kuin ravinnekierron toteutumisen osalta monilla yhteiskunnan osa-alueilla. 
 

HALLINTO 

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Tampereella Kalevan kaupunginosassa Väinämöisenkadulla. Toimistotilat 
sijaitsevat asunto-osakeyhtiön omistaman pienkerrostalon kivijalassa, jossa käytössä on kaksi isompaa 
toimistohuonetta sekä keittiö ja sosiaalitilat. Toimistotilat ovat osoittautuneet toimiviksi tarpeisiin nähden, ja 
lisäksi vuokrakulut ovat varsin maltilliset. Toimistotiloissa on mahdollisuus järjestää pienimuotoisia koulutuksia 
ja luentoja. 
 
Yhdistys jatkaa jäsenyyttä Fingo ry:n (ent. KEPA) ja Suomen vesifoorumi ry:n jäsenenä (FWF). Lisäksi jäsenyyttä 
jatketaan ulkomaisissa yhteisöissä; WTO, WTA ja SuSanA. Yhdistyksellä on edustaja FWF:n hallituksessa. 
 
Yhdistyksen tilitoimistona on toiminut vuodesta 2020 Rantalainen Oy (Tampere). Taloushallinto hoidetaan 
käyttäen Visma Fivaldi -taloushallinnon sähköistä järjestelmää. Rantalainen hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja 
palkanlaskennan, toimistolla hoidetaan laskutus, reskontrien hoito ja avustava kirjanpito. Vuoden 2020 
taloushallinto on ollut tehokasta ja toimivaa, ja yhteistyötä Rantalaisen kanssa jatketaan myös vuonna 2021.  
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Kokousten 
yhteyteen pyritään järjestämään jäsenistölle ajankohtaista ja kiinnostavaa ohjelmaa tai itse kokous järjestetään 
mielenkiintoa herättävässä kohteessa. Vuoden 2021 osalta seuraamme vallitsevaa koronatilannetta ja 
kokoukset ovat tarvittaessa etäkokouksia, jotka myös yhdistyksen säännöt sallivat. 
 
HALLITUS 
Yhdistyksen toiminnasta vastaa sille valittu hallitus, jonka jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus toimii 
vapaaehtoispohjalla. Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan toimesta ja tehtävistä on maksettu yhdistyksen 
talouden salliessa pieni korvaus luottamustoimiin liittyvän suuren työmäärän takia ja koska yhdistyksellä ei ole 
palkattua toiminnanjohtajaa tai rahastonhoitajaa. Asiasta päättää hallitus taloustilanteen mukaan. Yhdistyksen 
hallitus valitaan sääntömääräisessä syys vuosikokouksessa, joka on perinteisesti pidetty Maailman 
käymäläpäivänä 19.11. Hallitus kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa. Lisäksi käynnissä olevilla hankkeilla on omia 
ohjausryhmiä, jotka kokoontuvat tarvittaessa. 
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HENKILÖSTÖ 
Yhdistyksen henkilökunta työskentelee edelleen pääsääntöisesti hankkeissa. Toimintavuonna yhdistyksen 
henkilöstömäärä on 2-3 rahoituspäätöksistä riippuen. Lisäksi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
opiskelijoiden harjoittelujaksoja sekä toimistolla että ulkomaan hankkeissa. 
 

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ  

Yhdistys järjestää koulutuksia, seminaareja, työpajoja ja luentoja, joissa käsitellään kuivakäymälöiden ja 
tuotosten käsittelyn lisäksi alan ajankohtaisia aiheita, kuten haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuja ja virtsan 
lannoitekäyttöä. 

Yhdistys toimii tavoitteiden eteen tiedottamalla toiminnastaan erilaisissa tapahtumissa, sähköisessä ja muussa 
mediassa, järjestämällä tapahtumia ja luentoja, tekemällä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa (mm. 
vesiensuojeluyhdistykset, muut ympäristö- ja kansalaisjärjestöt, organisaatiot, ministeriöt, virkamiehet, 
korkeakoulut, kansalaisopistot, tutkijat sekä yritykset) sekä erityisesti antamalla koulutusta ja neuvontaa 
puhelimitse, sähköpostitse sekä henkilökohtaisesti kaikille asiasta kiinnostuneille. Lisäksi KSH ry julkaisee 
esitteitä ja oppaita, tiedonantoja ja kannanottoja sekä pitää aktiivisesti yhteyttä jäseniinsä mm. sähköisen 
uutiskirjeen, jäsenille suunnattujen retkien, tapahtumien ja tilaisuuksien kautta.  

Moni tapahtuma siirrettiin vuodelta 2020 vuoteen 2021 koronaviruspandemian takia. Vuonna 2020 alkanut 
pandemia ei oletettavasti ole ohi ainakaan vuoden 2021 alkuun mennessä ja vaikuttaa toimintaan sekä 
erityisesti tapahtumiin. 

HUUSSIKORTTELI OMAMÖKKI -MESSUILLA 25.-28.3.2021 
Kevätmessut Helsingin Messukeskuksessa on vapaa-ajan asumisen päätapahtuma Suomessa, jossa kävijämäärä 
on noin 55 000. Yhdistyksellä on ollut vuosittain oma osastonsa messuilla, ja messuilla pidetään päivittäin myös 
tietoiskuja kuivakäymälöihin ja tuotosten käsittelyyn liittyen. Yhdistys on vuosien ajan järjestänyt messuille 
Huussikorttelin yhdessä jäsenyritysten kanssa, ja tätä yhteistyötä jatketaan myös vuonna 2021. Niin Oma Mökki-
messuilla kuin muissa KSH ry:n tapahtumissa jaetaan opas- ja tiedotusmateriaalia ja neuvotaan 
kuivakäymäläasioista messukävijöitä. Oma Mökki-messujen Huussikorttelin koko on vakiintunut noin 95m2 
kokoiseksi. Huussikortteli Oma Mökki-messuilla on yksi tärkeimpiä yhteistyön muotoja yritysjäsenten kanssa. 
Vuoden 2021 tavoitteena on saattaa loppuun vuoden 2020 Huussikortteli, joka siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 
2021 alkaneen koronaviruspandemian takia. Tavoitteena on myös mahdollisesti kehittää messuyhteistyötä 
yhdessä yritysjäsenten kanssa ja luoda uusia ideoita Huussikortteli-konseptille, jotta vakiintunutta 
messuperinnettä voitaisiin menestyksekkäästi jatkaa tulevinakin vuosina ja että messujen järjestäminen olisi 
yhdistykselle taloudellisesti kannattavaa.  
 
KUIVIKE-TIEDOTUSLEHTI JA MUU TIEDOTUSMATERIAALI 

Yhdistyksen valtakunnallisen tiedotuslehden Kuivikkeen 14. numero valmistuu keväällä 2021 siten, että se on, 
jos lehteä painetaan,  jaettavissa keväisen jäsenpostituksen yhteydessä sekä Oma Mökki 2021 -messuilla. Lisäksi 
lehti julkaistaan ilmaisversiona digimuodossa Lehtiluukku-palvelussa, joka on Suomen käytetyin lehtien 
lukualusta. Lehteen kootaan ajankohtaista tietoa yhdistyksen hankkeista ja toiminnasta sekä tietoa 
ekosanitaatiosta, hajajätevesiasetuksesta, kuivakäymälöistä, virtsan lannoitekäytöstä sekä ravinnekierrosta. 
Lehteä jaetaan sekä mainostetaa yhdistyksen tapahtumissa ja toimitetaan useille tahoille valtakunnallisesti. 
Lehti tuotetaan kuten aiemminkin, eli yhdistys hoitaa lehden toimitustyön ja lehden paino sekä taitto ostetaan 
ulkopuolelta. 
 
Yhdistyksen julkaisemia materiaaleja jaetaan kaikissa tapahtumissa sekä käytetään neuvonnan apuna. 
Suomalaiset kuivakäymälät -esite päivitettiin vuonna 2019. Esite on yhdistyksen suosituimpia julkaisuja. Esite on 
laadittu yhteistyössä eri kuivakäymälävalmistajien kanssa. Julkaisussa esitellään suomeksi ja englanniksi 
kattavasti eri valmistajien kuivakäymämalleja ja lisäksi julkaisussa on tietoa harmaiden vesien käsittelystä. Lisäksi 
vuoden 2021 aikana selvitetään, onko mahdollisuuksia tai tarvetta julkaista muuta alaan liittyvää opasta tai 
kirjallisuutta. Vuonna 2011 julkaistussa Huussi muuttaa sisälle -kirjassa käsitellään sisäkuivakäymälöitä, niiden 
asennus-, huolto- ja hoitotoimenpiteitä. Kirjaa myydään edelleen messuilla ja verkkokaupassa, vaikka tieto 
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kirjassa on osin vanhentunut (mallien osalta) ovat tietyt perusasiat siellä edelleen ajankohtaisia ja vastaavaa 
materiaalia sisäkuivakäymälöistä ei ole saatavissa Suomeksi. Vuosina 2013-1014 julkaistu Sisäkuivakäymälöiden 
ABC -sarja yhdessä Suomalaiset Kuivakäymälät -esitteen kanssa ovat yhdistyksen tärkeimmät esitemateriaalit. 
Sisäkuivakäymälöiden ABC-sarjasta on lisäksi painettu ruotsinkielinen versio. 
 
 
SEMINAARIT JA MUUT TAPAHTUMAT 
Yhdistys on rutinoitunut ja osaava yleisötilaisuuksien järjestäjä, josta kertoo pitkä yleisötilaisuuksien, 
konferenssien, neuvontatilaisuuksien ja seminaarien lista. Yhdistys on vuosia tehnyt yhteistyötä eri haja-
asutusalueiden jätevesineuvontaa toteuttavien järjestöjen kanssa ja mm. kouluttanut osana vesiensuojelu-
yhdistysten hankkeita, tuottanut materiaalia ja tietoa liittyen haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan ja 
kuivakäymälöihin liittyen, sekä vastannut asukkaiden kysymyksiin liittyen jätevesiin ja kuivakäymälöihin. 
Yhdistyksen työntekijät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä mm. Suomen ympäristökeskuksen kanssa ja 
osallistuneet haja-asutusalueiden jätevesien hallintaan ja neuvontaan liittyviin seminaareihin. Yhdistyksen 
työntekijöiden vuosien työ haja-asutusalueiden jätevesiasioiden parissa sekä yhteistyö kaikkien alan toimijoiden 
kanssa tarjoaakin edellytykset asiantuntevaan ja laaja-alaiseen neuvontaan liittyen kuivakäymälöihin ja 
harmaiden vesien erilliskäsittelyyn haja-asutusalueella. Valtakunnallinen jätevesineuvonta on päättynyt, mutta 
yhdistys antaa edelleen mahdollisuuksien ja resurssien mukaan neuvontaa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

Oma Mökki -messujen Huussikorttelin lisäksi muita tapahtumia järjestetään pitkin vuotta vallitsevan 
pandemiatilanteen ja käytössä olevien resurssien ehdoilla. Toimintavuoden toukokuussa osallistutaan 
perinteisesti Maailma Kylässä -festivaaleille Helsingissä, mikäli se järjestetään. Koulutuksia ja seminaareja eri 

kohderyhmille pyritään järjestämään yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tavoitteena on toimia kouluttajana 
vähintään 10 tilaisuudessa vuoden 2021 aikana. Koulutuksen tarpeita ja aiheita selvennetään ja pyritään 
kohdentamaan niitä tarvitseville sidosryhmille. Koulutusta pyritään järjestämään niin Suomessa kuin 
kehitysmaissakin toimiville tahoille. 

Vuoden 2021 aikana päätetään Dry Toilet 2022 -konferenssin järjestämisestä ja tarvittaessa aloitetaan 
valmistelut. Vuoden 2021 aikana järjestetään mahdollisesti konferenssin tiimoilta webinaari, joka toimii ns. pre-
konferenssina vuonna 2022 järjestettävälle konferenssille. 

VIESTINTÄ 
Viestintä on olennainen osa KSH ry:n toimintaa, joka tukee yhdistyksen tavoitteiden mukaista verkottumista ja 
vaikuttamista. Tehokkaan viestinnän ja näkyvyyden tavoitteena on jakaa tietoa mm. tapahtumista, hankkeiden 
saavutuksista ja mahdollisuuksista, ajankohtaisista asioista sekä kannustaa uusia toimijoita mukaan toimintaan. 
Viestintä kohdistetaan yhteistyökumppaneihin, jäseniin, päättäjiin sekä suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Jäsenistöllä saadun palautteen myötä viestinnässä on erityistavoitteena kertoa enemmän perustietoa 
kuivakäymälöistä ja virtsan lannoitekäytöstä sekä kehitysyhteistyön konkreettisista saavutuksista. 
 
Tavoitteena on edelleen sähköisen viestinnän kehittäminen. Jäsen- ja huussikummi-kirjeet lähetetään 
MailChimp-palvelun avulla, ja samalla pyritään saamaan ne houkuttelevimmiksi mm. varainhankintaa ajatellen. 
Toiminnasta kiinnostuneille on tilattavissa muutaman kerran vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje. 
Yhdistyksen vuonna 2020 uudistetut nettisivut ovat osoitteessa huussi.net ja englanninkieliset osoitteessa 
huussi.net/en tai drytoilet.org (ohjautuva). Molemmilla sivustoilla julkaistaan yhdistyksen tapahtumien lisäksi 
ajankohtaista tietoa yhdistyksen toteuttamista hankkeista, julkaistaan esitteitä ja oppaita sekä välitetään tietoa 
mm. tutkimuksista ja tapahtumista. Yhdistyksen nettisivut uusittiin vuonna 2020, joten vuonna 2021 yhdistyksen 
nettisivujen ylläpitoon ja selkeyteen tullaan kiinnittämään huomiota. Yhdistyksen Facebook-sivut tulevat 
olemaan jatkossakin yhdistyksen pääasiallinen sosiaalisen median viestinnän kanava ja täten sen ylläpitoa 
jatketaan aktiivisesti sekä suomen- että englanninkielisenä. Yhdistys löytyy myös Twitteristä, Instagramista, 
Youtubesta ja LinkedInistä. Sosiaalisen median kampanjoita jatketaan myös seuraavana toimintavuonna, sekä 
pyritään entisestään lisäämään sosiaalisen median käyttöä niin tiedotuksessa kuin markkinoinnissaan. Internet-
sivuille kerätään referenssiluetteloa sekä mediaseurantaa myös yleisölle nähtäväksi. Tiedotustoimintaa 
seurataan yhä tarkemmin: mediaseurantaa jatketaan ja tiedotuskanavia käytetään järjestelmällisesti. 
Viestintäsuunnitelmat tehdään joka hankkeelle ja niitä seurataan säännöllisesti. 
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Laajat viestintätoimet keskitetään vuoden aikana kolmeen ajankohtaan: 

o Maailman vesipäivään (22.3.) 
o Maailman ympäristöpäivään (5.6.) 
o Maailman käymäläpäivään (19.11.). 

 
Ympäristöpäivänä tai käymäläpäivänä jaetaan perinteisesti Kultainen talikko Vuoden huussiteosta ja yhdistyksen 
syysvuosikokous pidetään maailman käymäläpäivänä. 
 
KULTAINEN TALIKKO – VUODEN HUUSSITEKO -PALKINTO 
Maailman ympäristöpäivänä 5.6. tai vuoden käymäläpäivänä 19.11. jaetaan järjestyksessään jo 19. Kultainen 
Talikko -palkinto. Näin jatketaan jo vuonna 2002 alkanutta ansiokasta perinnettä. Kultainen talikko -palkinto on 
tunnustus kuivakäymäläasian merkittävästä edistämisestä. Palkinnon valitsee yhdistyksen hallitus saatujen 
ehdotusten pohjalta. 
 
 

JÄSENET 

Yhdistyksen jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä. Jäseniin pidetään yhteyttä sekä 
postitse että sähköpostitse. Yritysjäsenet voivat halutessaan saada yhdistyksen www-sivuille omat 
yhteystietonsa sekä mainostaa tapahtumiaan yhdistyksen kautta. Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen ja alan 
toiminnasta aktiivisesti ja jäseniä pyritään osallistamaan yhdistyksen toimintaan entistä enemmän. Jäsenten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tullaan lisäämään resurssien mukaan. Erityisesti Oma Mökki -
messuille sekä Maailma kylässä -festivaaleille pyritään löytämään vapaaehtoisia päivystäjiä jäsenistöstä ja tätä 
kautta innostamaan jäseniä aktiivisemmin mukaan yhdistyksen toimintaan. 

KSH ry promoaa yritysjäsenten tuotteita kaikissa tilaisuuksissa, joihin yhdistys osallistuu vuosittain. Lisäksi 
jaetaan tietoa yritysjäsenten toiminnasta ja tuotteista netissä, sosiaalisen median kautta sekä lehtijutuissa, 
joihin yhdistystä vuosittain haastatellaan. Lisäksi yhdistys esittelee yritysjäsenten laitteita lukuisissa 
henkilökohtaisissa neuvonnoissa, joita vuosittain tehdään. Yritysjäsenten materiaaleja jaetaan osana 
kuivakäymäläneuvontaa. Yritysjäsenille kehitetään uusia jäsenetuja ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhdessä 
yhdistyksen kanssa. Myös vientiä etenkin kehitysmaihin tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyö-
vaihtoehtoja kartoitetaan ja kehitetään aktiivisesti.  

Niin yritys- kuin henkilöjäsentenkin määrä pyritään pitämään vakaana ja nousujohteisena. Syksyllä 2020 
henkilöjäseniä oli 400, yritys- ja yhteisöjäseniä 20; yhteensä siis 420. Tavoitteena on nostaa jäsenmäärää 450 
jäseneen toimintavuoden 2021 aikana. 
 
 

VARAINHANKINTA 

Yhdistyksen talouden perusta muodostuu jäsenmaksuista sekä hanke- ja muista avustuksista sekä lahjoituksista. 
Messuosastoilla ja tapahtumissa saadaan yhdistyksen tuotteita myyntiin ja myös korvausta osaston 
järjestämisestä. Myös tuotteiden ja kirjallisuuden verkkokauppaa jatketaan, ja lisäksi uusia verkkokaupan 
tuotteita etsitään verkkomyynnin kasvattamiseksi. Erityisesti tulee panostaa aineettomien lahjojen myyntiin ja 
markkinointiin. Verkkokaupan houkuttelevuuden lisääminen, markkinointi ja tuotekehitys vaativat edelleen 
lisätyötä. Vuonna 2020 perustettu varainhankintatyöryhmä jatkaa toimintaansa. 
 
Tuloja haetaan myös hankkeiden johtamisesta, seminaareista, koulutuksesta ja huussikummiudesta. 
Tavoitteena on saada kassatilanne pysymään vakaana. Rahoitusta toimintaan haetaan erilaisia tutkimus- ja 
muita hankkeita varten säätiöiltä. Hankekohtaisia varainhankintasuunnitelmia työstetään edelleen ja seurantaa 
kehitetään. Varainhankintaa pyritään kehittämään myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Yksi 
varainhankinnan keino voi olla yhteisörahoituspalvelut, joiden avulla on aiempina vuosina saatu kerättyä 
rahoitusta hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseksi. Omarahoituksen kerääminen on yhdistykselle 
jatkuva haaste ja asettaa rajoituksia sille, kuinka paljon hankkeita voidaan toteuttaa. Suomen 
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neuvontatoiminnalle ja yhdistyksen päivittäisten rutiinien pyörittämiselle pyritään jatkuvasti etsimään 
pysyvämpää rahoitusta, jotta laadukas toiminta voidaan taata jatkossakin.  
 
Tavoitteena on edistää koulutusten ja asiantuntijapalveluiden tarjontaa. Yhdistys voisi myydä 
asiantuntemustaan esimerkiksi auttamalla yrityksiä hankehakujen kartoittamisessa ja laatimisessa sekä auttaa 
esitteiden ja julkaisujen kirjoittamisessa. 

 

HANKETOIMINTA 

Valtaosa yhdistyksen liikevaihdosta muodostuu toimintavuonna erityisesti kehitysyhteistyöhankkeiden kautta 
sekä pienemmistä hankkeista, joissa yhdistys on osatoteuttajana. Ominaista hankkeille on ollut, että KSH on 
vetäjänä ja silloin myös taloudellinen vastuu on ollut yhdistyksellä. Hankkeiden omavastuiden kerääminen on 
työlästä, ja siksi tavoitteena on olla mukana myös muiden vetämissä ja/tai hallinnoimissa hankkeissa. Uusia 
hankeideoita ja -mahdollisuuksia kartoitetaan edelleen toimintavuonna erityisesti kotimaan toiminnan osalta, 
ja uusia sekä vanhoja yhteistyökuvioita kehitetään. Vuoden 2019 aikana perustettu hanketyöryhmä jatkaa 
toimintaansa myös vuonna 2021. 

Suomessa vesiosaamista pidetään yhtenä Suomen vahvuuksista kehitysyhteistyössä, mutta yhdistys on silti yksi 
harvoista suomalaisista järjestöistä, joka on keskittynyt WASH-teemoihin (vesi, sanitaatio ja hygienia) 
kehitysyhteistyöhankkeissaan. Kehitysyhteistyössä tärkeätä on paitsi sanitaation ja terveyden parantaminen 
myös erityisesti naisten, tyttöjen ja erityisryhmien erityistarpeiden huomioon ottaminen. 

KSH ry:n toiminnan painopisteenä vuonna 2021 on käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen. Hankkeiden 
kuvaukset ja ajankohtaiset toimenpiteet esitetään alla.  

SAMBIAN KUIVASANITAATIO-OHJELMA, VAIHE 2 (2021-2024) 
Sambiassa aloitetaan toinen vaihe vuonna 2017 aloitettuun hankkeeseen, johon myönnettiin  vuonna 2020 
neljän vuoden jatkorahoitus (2021-2024). Hanke on rahoitettu ulkoministeriön kansalaisjärjestörahoituksella 
(85 % hankkeen budjetista, 15 % omarahoitus). Hankkeessa kehitetään Sambian sanitaatiota usealla eri alueella 
ja tasolla. Pitkän ajan tavoitteena hankkeessa on auttaa Sambiaa saavuttamaan 100 % sanitaation kattavuus 
vuoteen 2030  mennessä SDG6:n mukaisesti. Tällä hetkellä vain 26 % sambialaisista on perussanitaation piirissä. 
Hankkeessa on 4 paikallista kumppania GLM, NECOS, LGI ja UIP sekä Suomesta Turun yliopiston ylioppilaskunta 
ja Vammaiskumppanuus. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä vesiministeriön ja muiden paikallisten toimijoiden 
kanssa toteuttaen kaikkien yhteistä sanitaatiotavoitetta.  
 
Hanke laajenee ensimmäisestä vaiheesta huomattavasti toimien aiemman neljän hankealueen sijasta 16 läänin 
alueella. Hanke hyödyttää erityisesti hankealueiden asukkaita ja sidosryhmiä mutta osa toimista kattaa 
välillisesti koko Sambian esim. median kautta. Hankkeessa vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan ja kumppaneiden 
kapasiteettia, jotta he mm. voivat paremmin vaikuttaa sanitaatiokysymyksiin ja parantaa tulosten kestävyyttä 
(tulos 1). Hankkeessa järjestetään koulutuksia ja tilaisuuksia sekä tehdään tiedotusta, jotta eri kohderyhmien 
tietoisuus WASH-kysymyksistä ja erityisesti kuivakäymälöistä kasvaa, käyttäytyminen ja tavat muuttuvat 
terveyden ja ympäristön kannalta paremmaksi, suhtautuminen kuivakäymälöihin on entistä positiivisempaa ja 
sanitaation kysyntä kasvaa (tulos 2). Hankkeessa tehdään tarvittavaa tutkimusta, jotta löydetään parhaat 
tekniikat ja toimintatavat, lisätään kuivasanitaation ja koko arvoketjun hyväksyntää ja hyötykäyttöä sekä 
saadaan tutkimustietoa vaikutustyön tueksi (tulos 3). Hankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa sekä 
ilmastokysymykset että haavoittuvien ryhmien kuten tyttöjen, naisten, nuorten ja vammaisten huomioon 
ottaminen WASH-kysymyksissä, jotta heidän osallistumis- ja  vaikuttamismahdollisuutensa paranevat ja heille 
rakennetaan mm. käymälöitä, jotka vastaavat heidän erityistarpeisiinsa (tulos 4). Rakennetut käymälät, vesi- ja 
käsienpesupisteet vähentävät maastoon ulostamista ja vaikuttavat käyttäytymisen muutokseen ja ihmisten 
terveyden parantumiseen. Sanitaation arvoketjun avulla saadaan luotua työpaikkoja, toimeentuloa sekä 
vähennetään ilmastovaikutuksia (tulos 5). 
 
 
ODF2030 - KESTÄVÄN SANITAATION KEHITYSHANKE GHANASSA (2019-2022) 
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Kestävän sanitaation kehityshanke Ghanassa aloitettiin vuonna 2019 ja sitä jatketaan suunnitelman mukaisesti. 
Hanketta toteutetaan Hon alueella vuosina 2019-2022 yhdessä Lahden ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä 
paikallisen kumppanin Ho’n kaupungin kanssa. Hanke tukee paikallishallinnon kampanjoita maaseutu- ja 
kaupunkialueilla tavoitellen maastoon ulostamisen lopettamista (Open Defecation Free, ODF). Siinä myös 
kehitetään yhteisöjen ja koulujen sanitaatiota rakentamalla muutamia mallikohteita ja tehdään 
vaikuttamistyötä sanitaation parantamiseksi. Kuivakäymäläratkaisut parantavat hygieniaa ja terveyttä, lisäävät 
ruokaturvaa ja vähentävät köyhyyttä orgaanisten lannoitteiden käytön kautta, sekä parantavat ympäristön tilaa 
ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Naiset ja tytöt ovat projektin pääkohderyhmiä.  
 
WASH AND GROW! - PUHDASTA KASVUA KENIASSA 
Toteutetaan vuosina 2021-2023 Makuenin ja Machakosin lääneissä Keniassa. Yhdistys on hankkeessa partnerina 
ja päähakijana toimi Mifuko Trust ry, jonka sisaryritys Mifuko Oy on toiminut hankealueella vuosia edistäen 
naisten toimeentuloa mm. korien punontaryhmiä perustamalla. Kyseiset ryhmät toimivat paikallisena 
kumppanina ja heidän sanitaatio-olojaan aiotaan parantaa mm. erilaisilla koulutuksilla ja käymälöiden 
rakentamisella.  
 
Haettuja ja suunniteltuja hankkeita  

 
Innovative and sustainable dry sanitation for human and environmental health (LIFE DryInnoSan), Life-
hakemus, yhdessä HAMK, Pidä Saaristo Siistinä ry & muita kumppaneita. Jatketaan vuonna 2020 aloitettua 
hakua, jos hakemus etenee hakuprosessin toiseen vaiheeseen. 
 
P*skapuhetta podcast- hanke, Nessling-hanke, yhdessä TAMK:in kanssa. Hankkeen tarkoitus olisi edistää 
kierrätysravinteiden käytön lisäämistä ruoantuotannossa mm. ympäristövaikutusten pienentämiseksi, 
omavaraisuuden nostamiseksi ja maailman fosforivarojen hupenemisen vuoksi. Hankeessa tiedostetaan se, 
että käytön lisäämiselle on monia esteitä, joista osa liittyy keskeisten sidosryhmien, kuten viljelijöiden, 
elintarviketeollisuuden ja jopa viranomaisten negatiiviseen suhtautumiseen kierrätysravinteiden käyttöä 
kohtaan. Hankkeella halutaan hälventää näitä epäluuloja eri kohderyhmissä mm. podcastien sekä muiden 
tuotettujen materiaalien ja viestinnän avulla. 

 

TOIMINNAN LAATU, HAASTEET JA YMPÄRISTÖ 

Koronaviruspandemia muutti monia yhdistystä koskettavia toimintoja. Vielä ei ole tiedossa, kuinka pandemia 
vaikuttaa rahoituksiin, mutta esimerkiksi tapahtumajärjestellyt voivat olla pysyvästi muuttuneet. Pandemian 
etenemisestä ei ole varmuutta kuin ei myöskään siitä, kuinka se vaikuttaa 2021 vuoden toimintaan. Pandemia 
voi vaikuttaa monin tavoin vielä 2021 ylikin. Myös pandemian jälkeinen paluu “normaaliin” on yksi suuri 
kysymysmerkki. 

Yhdistyksen strategian yhtenä painopisteenä on toiminnan laadun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen. 
Laatukriteerit ovat käytössä hankkeissa ja muussa toiminnassa. Toimintaa pyritään edelleen 
ammattimaistamaan ja strategian toteuttaminen on osa tätä työtä. Tavoitteena on omien resurssien 
varmistaminen ja toiminnan priorisointi resurssien mukaisesti. Samalla yhdistyksen toiminnan haasteena on, 
että uusien hankkeiden suunnittelu ja rahoituksen haku syö voimavaroja ydintehtävien suorittamiselta ja 
pitkäjänteiseltä toiminnan kehittämiseltä. 

Toimintavuoden 2021 aikana jatketaan henkilöstöohjeen sekä talousohjesääntöjen päivittämistä sekä 
päivitetään myös harjoittelijoiden perehdyttämisopas ja varmistetaan että ko. ohjeistukset ovat osa yhdistyksen 
päivittäistä toimintaa. Toiminnan ja talouden seuranta on systemaattista sekä yhteistyö tilitoimiston kanssa 
kiinteää. Taloutta seurataan tarkasti. Hallitukseen toivotaan entistä enemmän asiantuntijoita ja 
yhteistyökumppaneita, joilla on aikaa ja intressejä osallistua yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Toimiston 
työtä kehitetään edelleen mm. säännöllisten viikkopalavereiden avulla. Suurimpana haasteena yhdistykselle 
tulee toimintavuonna 2021 olemaan edelleen taloudellisen kestävyyden ja vakaan kassatilanteen 
varmistaminen. 
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Yhdistyksellä on yksinkertaiset ympäristöohjeet toimistotyöhön, lisäksi ympäristöystävällisyyteen ohjaa julkisia 
kulkuneuvoja suosiva matkustusohje ja muutoinkin käytännön työssä pyritään ympäristöjärjestönä 
minimoimaan ympäristöön kohdistuva rasitus. Yhdistyksen toteuttama hanketoiminta kokonaisuudessaan 
tähtää kestävään kehitykseen. Ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys otetaan 
huomioon hanketoiminnan lisäksi kehittämällä työhyvinvointia toimistolla ja vaikuttamalla yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin aktiivisesti ja toimimalla kaikessa toiminnassa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. 

Käymäläseura Huussi ry:n kehittämistyö jatkuu, ja yhdistyksen lähitulevaisuuden tavoitteena on 
tunnettavuuden, asiantuntijuuden sekä omavaraisuuden kasvattaminen. Kuivakäymälätekniikoilla on selvästi 
sekä kotimaassa että kansainvälisesti yhä suurempi kysyntä vesivarojen ja ravinteiden vähetessä. Yhdistyksen 
toiminta perustuu erityisesti joustaviin ja innovatiivisiin työskentelymenetelmiin, korkealaatuisiin hankkeisiin ja 
osaavaan henkilökuntaan. 
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