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Lehdistötiedote 11.11.2022, vapaa julkaistavaksi heti 

 

Ilman ravinteita ei ole ruokaa  

– keskustelua ravinnekierrosta, ruokaturvasta ja veden säästämisestä 

 

Tamperelainen kansalaisjärjestö Käymäläseura Huussi ry (KSH ry) viettää tänä vuonna 20-

vuotisjuhlaansa. Tampere-talossa 17.11. kello 11-17 järjestettävässä juhlaseminaarissa 

kuulemme, miten Käymäläseura Huussi ry ja sen jäsenet sekä yhteistyökumppanit ovat edistäneet 

kuivakäymälöiden käyttöä, puhtaan veden säästämistä ja ravinteiden talteenottoa. Puheenvuoroissa 

kuulemme myös uusinta tietoa kiertotaloudesta ja erityisesti ravinnekierrosta sekä kestävästä 

kehityksestä laajemminkin. Seminaarissa jaetaan myös vuoden Kultainen talikko, joka myönnetään 

vuosittain ansiokkaasta työstä kuivakäymäläkulttuurin edistämisessä. 

 

Päivän keynote-puhuja Liisa Pietola Sitrasta kertoo ravinteiden kierron välttämättömyydestä 

ruokaturvassa, mikä on erittäin ajankohtainen aihe. ”Elämme haasteellisissa olosuhteissa ja olemme 

liian riippuvaisia ulkomaisista lannoitevalmisteista. Nyt olisi todella pikaisesti löydettävä keinoja, 

joilla saamme syömämme ruoan ravinteet uuteen satoon”, tiivistää Liisa Pietola.  

 

Seminaarin kytkeytyy keskeisesti myös Maailman käymäläpäivän viettoon 19.11. Tänä vuonna 

päivän teemana on näkymättömän tekeminen näkyväksi (”Making the invisible visible”). Kaikille 

maailmassa ei vieläkään ole saatavilla kunnollista sanitaatiota. Huono sanitaatio on yksi maailman 

merkittävimmistä juurisyistä ennenaikaiselle kuolleisuudelle, erityisesti alle 5-vuotiaiden 

keskuudessa, jotka usein kärsivät eniten esimerkiksi ripulitaudeista. Maailman terveysjärjestön 

WHO:n mukaan lähes 500 miljoonaa ihmistä ulostaa edelleen maastoon. Noin 46 % maailman 

väestöstä eli 3,6 miljardia ihmistä ei ole turvallisesti käsitellyn sanitaation piirissä eli he eivät joko 

pääse asianmukaiseen käymälään ja/tai käymälätuotoksia tai jätevettä ei käsitellä kunnolla.  

 

Käymäläseura Huussi ry on tehnyt vaikuttavaa kehitysyhteistyötä jo 16 vuoden ajan 

 

Käymäläseura Huussi ry on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita viidessä Afrikan maassa vuodesta 

2006 lähtien. Tuhannet ihmiset ovat saaneet paremman sanitaation ja sanitaatiotietoutta KSH ry:n 

hankkeiden myötä. Käymäläpäivän vietto huipentuu kohdemaassamme Sambiassa järjestettävään 

Sambian Sanitation Summit:iin, johon odotetaan jopa 400 vierasta ympäri maailmaa. Juhlinta 

aloitettiin jo 7.11. World Toilet Associationin International Toilet Culture -konferenssilla, jossa 

myös projektipäällikkömme Sari Laurila oli yksi pääpuhujista.  

  

Alalla lähes 20 vuotta toiminut projektipäällikkö Sari Laurila on nähnyt alan kehityksen sekä 

kotimaassa että KSH:n kohdemaissa. ”Paljon kehitystä on tapahtunut, mutta edelleen tarvitaan 

paljon toimia, jotta kaikki maailman ihmiset saadaan turvallisesti käsitellyn sanitaation piiriin 

vuoteen 2030 mennessä, kuten on sovittu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden laatimisen 

yhteydessä. Aikaa ei ole hukattavissa, joten sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti täytyy panostaa 

yhä enemmän sanitaatiojärjestelmien kestävyyteen hupenevien vesivarantojen ja ravinteiden takia”, 

summaa Laurila. Yhdistyksen juhlaseminaarissa saadaan katsaus tähän tilanteeseen sekä Suomen 

että maailman näkökulmasta.     

 

Median edustajat ovat tervetulleita juhlaseminaariin!  

Paikka ja aika: Tampere-talon Sali Duetto 1, torstai 17.11. kello 11-17. 

Lisätietoa ja ohjelma: https://huussi.net/juhlaseminaari-2022/ 
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