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YLEISTÄ   

Käymäläseura Huussi ry (KSH ry) on Tampereella vuona 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 ja yhdistyksen julkinen profiili on viime vuosina kehittynyt valtavaa vauhtia, mistä kertoo yhä 
lisääntyvä maan kattavien medianhuomioiden ja yhteydenottojen määrä. 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 kuivakäymälä-teknologian suunnittelun ja edistämisen lisäksi mm. tiedotus- ja 
vaikuttamistyö ja projektihallinnon osaaminen. 
 

HALLINTO 

Yhdistys muutti marraskuussa 2016 uusiin tiloihin Tampereen Kalevaan Väinämöisenkadulle. Toimistotilat 
sijaitsevat asunto-osakeyhtiön omistaman pienkerrostalon kivijalassa, jossa käytössä on kaksi isompaa 
toimistohuonetta sekä keittiö ja sosiaalitilat. Toimistotiloihin on tarkoitus hankkia kokouslaitteet (mm. 
projektori), jotta kokoustaminen etäyhteyksien kautta helpottuisi ja tiloissa voisi järjestää pienimuotoisia 
koulutuksia ja luentoja. 
 
Yhdistys jatkaa jäsenyyttään KEPA:n jäsenenä ja Suomen vesifoorumi ry:n jäsenenä (FWF). Lisäksi jäsenyyttä 
jatketaan ulkomaisissa yhteisöissä; WTO, WTA ja SuSanA. Yhdistyksellä on edustaja lisäksi FWF:n hallituksessa. 
 
Yhdistyksen tilitoimistona on toiminut jo pitkään Pluscom Taloushallinto Tampere Oy, ja taloushallinto 
hoidetaan käyttäen Visma Fivaldi -taloushallinnon sähköistä järjestelmää. Toimintavuoden 2018 aikana 
yhteistyötä Pluscom Oy:n kanssa jatketaan, mutta kuitenkin siten, että mahdollisimman suuri osa 
taloushallinnon töistä hoidetaan itsenäisesti, jotta kirjanpitokulut pysyisivät mahdollisimman alhaisina. 
Tilitoimiston kautta tulee palkanlaskenta ja tilinpäätöksen laadinta, muista taloushallinnon tehtävistä vastaa 
yhdistyksen hallintokoordinaattori. 
 
VUOSIKOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokoukset järjestetään sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. 
Vuosikokousten yhteyteen pyritään järjestämään jäsenistölle ajankohtaista ja kiinnostavaa ohjelmaa tai itse 
kokous järjestetään mielenkiintoa herättävässä kohteessa.  
 
HALLITUS 
Yhdistyksen toiminnasta vastaa sille valittu hallitus, jonka jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus toimii 
vapaaehtoispohjalla. Tavoitteena on, että hallituksessa paljon työtä tekeville voitaisiin maksaa pientä palkkiota 
tai kulukorvausta. Asiasta päättää hallitus taloustilanteen mukaan. Yhdistyksen hallitus valitaan 
sääntömääräisessä syysvuosikokouksessa, joka on perinteisesti pidetty Maailman käymäläpäivänä 19.11. 
Hallitus kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa. Lisäksi käynnissä olevilla hankkeilla on omia ohjausryhmiänsä, jotka 
kokoontuvat tarvittaessa. 
 
HENKILÖSTÖ 
Yhdistyksen henkilökunta työskentele edelleen pääsääntöisesti hankkeissa. Toimintavuonna yhdistyksen 
henkilöstömäärä on 3-4 riippuen saaduista rahoituksista. Erityisenä tavoitteena on palkata konferenssisihteeri 
elokuista Kansainvälistä kuivakäymälä-konferenssia varten. Lisäksi toteutetaan opiskelijoiden harjoitteluita sekä 
toimistolla että ulkomaan hankkeissa. 
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KANSAINVÄLINEN KUIVAKÄYMÄLÄKONFERENSSI 

Kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi, International Dry Toilet Conference, järjestetään kuudetta kertaa 
elokuussa 2018. Konferenssi on järjestetty kolmen vuoden välein vuodesta 2003 ja se on ainoa laatuaan 
maailmassa edistäen kestävää ja ekologista sanitaatiota sekä suljetun ravinnekierron toteutumista. Konferenssi 
on jo vajaan 15 vuoden ajan kerännyt Tampereelle suuren joukon sanitaatio- ja kuivakäymäläalan 
huippuasiantuntijoita ja tutkijoita ympäri maailman. Vuonna 2018 konferenssin teemana on kiertotalous ja siten 
se kulkee nimellä Dry Toilet goes circular – the International Dry Toilet Conference 2018. Konferenssi 
järjestetään 22.-24.8.2018 vanhalla Hiedanrannan teollisuusalueella Tampereen Lielahdessa Näsijärven 
rannalla. Konferenssin päätavoitteena on koota ja välittää uusinta tietoa kestävän sanitaation ja ravinnekierron 
mahdollisuuksista toimivien käytäntöjen jalkauttamiseksi sekä toimia foorumina yrityksille, järjestöille ja 
tutkijoille mahdollistaen uusien yhteistyökuvioiden syntymisen. Konferenssiin odotetaan noin 180 osallistujaa 
jopa 40 eri maasta.  
 
Konferenssin vastuullinen järjestäjä on Käymäläseura Huussi ry, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Tampereen 
korkeakoulujen kanssa: Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen 
yliopisto ovat vuorotellen toimineet konferenssi-paikkoina. Tällä kertaa, kiertotalousteeman mukaisesti, 
järjestämispaikaksi on valittu Hiedanrannan kokeellinen alue Tampereella, jossa toimii paljon kiertotalouteen 
pohjaavia yrityksiä ja jossa on isot tilat tapahtumille aina lukuisia kuivakäymälöitä myöten. Tampereen kaupunki 
tukee tilaisuuden järjestämistä omissa tiloissaan. Käytännön järjestelyjä varten on palkattu tälläkin kertaa 
kongressitoimisto Tavicon Oy, jolla on vuosikymmenien kokemus tieteellisten konferenssien järjestämisestä. 
Ensimmäistä kertaa konferenssi on virallisesti International Water Associationin (IWA) sponsoroima, mikä johtaa 
suurempaan näkyvyyteen kansainvälisesti. 
 
Konferenssi järjestetään yhteistyössä alan yritysten kanssa ja tapahtumaan liittyy yleisölle avoin laitenäyttely, 
jossa laitevalmistajat voivat esitellä tuotteitaan muillekin kuin konferenssivieraille. Näin saadaan myös 
suomalaisille tuotteille kansainvälistä näkyvyyttä – myös kansainvälisiä yrityksiä on liittynyt näytteilleasettajiksi. 
Yritysyhteistyön syventämistä pyritään lisäämään esimerkiksi yritysten matchmaking -tapahtuman avulla 
yritysten toiveita kuulemalla. 
 
Konferenssin järjestäminen on aikaa vievää, mutta usein nojaa vapaaehtoistyöhön tai oman työn ohella 
tehtävään työhön. Tämän vuoksi konferenssin järjestämiseksi haetaan rahoitusta osa-aikaisen 
konferenssisihteerin palkkaamiseen, jotta järjestelyt voidaan hoitaa tehokkaasti ja ammattimaisesti. 
Yhdistyksen henkilökunnan ja luottamushenkilöiden ohella konferenssiin valitaan sekä järjestely-toimikunta että 
tieteellinen toimikunta. Järjestelytoimikunta koostuu järjestäjätahojen edustajista ja muista asiantuntijoista. Se 
vastaa käytännön suunnittelusta, ohjelmasta ja muista konferenssiin liittyvistä päätöksistä. Tieteellinen 
toimikunta, joka vastaa ohjelmasta ja abstraktien arvioinnista, on kansainvälinen. 
 
Konferenssin yleinen teema kiertotalousnäkökulman ohella on vuonna 2018 yhteistyö (Cooperation), joka 
heijastuu kaikissa konferenssin esityksissä ja teemoissa. Nyt on tarkoitus keskittyä pelkkien haasteiden ja 
tutkimuskysymysten esittelyn sijasta konkreettisiin ratkaisuihin ja tuoda uusia innovatiivisia ratkaisuja 
konferenssivieraiden ja laajemman yleisön tietoisuuteen. Lisäksi konferenssin toteutusta on muokattu 
uudelleen ja pelkkien esitysten sijasta ohjelmassa on yhä enenevässä määrin työpajoja ja muita osallistavia 
sessioita, joissa alan osaajien tiedonvaihto on mahdollista tehdä yhä joustavammaksi. Työpajoja ja osallistavia 
työmuotoja on toivottu konferenssiin jo useana vuonna ja tähän toiveeseen on päätetty vastata. Myös uudet 
Hiedanrannan tilat mahdollistavat erilaisen toimintatavan perinteisen oppilaitosympäristön sijasta. Käytännön 
työpajat tukevat osallistujien koulutuksen ja osaamisen kehittämistä ja antavat paremmat mahdollisuudet 
tutustua tarkemmin eri toimijoiden projekteihin ja tuloksiin. Paikalle odotetaan myös uusia vesi- ja 
sanitaatioalan toimijoita uusista maista. 
 
Tapahtuman yhteydessä järjestetään jo perinteeksi vakiintunut suomenkielinen seminaari, jossa käsitellään 
tapahtuman teemaa suomalaisesta näkökulmasta. Suomipäivä -seminaari toimii jatkona useille alan 
seminaareille ja tapahtumille. Seminaarissa käsitellään hyvinkin ajankohtaista aihetta, eli haja-asutusalueiden 
jätevesilainsäädännön uusiutumista (astui voimaan keväällä 2017) ja kokemuksia siitä. Seminaarissa otetaan 
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esille hyvin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kuivasanitaation avulla on suomalaisessa kontekstissa helppoa 
ja kustannustehokasta vastata uusiin tiukentuneisiin vaatimuksiin kiinteistökohtaisten jätevesien 
puhdistuksessa ja keskitytään resurssitehokkuuden ja suljetun ravinnekierron edistämiseen. 
 
 

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ  

Tässä kappaleessa esitellään kootusti vuoden tärkeimpiä toimintoja ja tapahtumia. Yhdistys järjestää 
seminaareja, työpajoja ja luentoja, joissa käsitellään alan ajankohtaisia aiheita, kuten haja-asutusten 
jätevesiratkaisuja ja virtsan lannoitekäyttöä. 

KSH ry toimii tavoitteidensa 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.  

HUUSSIKORTTELI OMAMÖKKI -MESSUILLA 12.-15.4.2018 
Kevätmessut Helsingin Messukeskuksessa on vapaa-ajan asumisen päätapahtuma Suomessa, jossa kävijämäärä 
on noin 60 000. 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 2018. Niin OmaMökki-
messuilla kuin muissa KSH ry:n tapahtumissa jaetaan opas- ja tiedotusmateriaalia ja neuvotaan 
kuivakäymäläasioista messu-kävijöitä. OmaMökki-messujen Huussikorttelin koko on vakiintunut noin 95m2 
kokoiseksi. Huussikortteli OmaMökki-messuilla on yksi tärkeimpiä yhteistyön muotoja yritysjäsenten kanssa. 
Vuoden 2018 tavoitteena on 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 11. numero valmistuu keväällä 2018 siten, että se on 
jaettavissa keväisen jäsenpostituksen yhteydessä sekä OmaMökki 2018 -messuilla. Lisäksi lehdestä julkaistaan 
yhdistyksen nettisivuilla rikastettu digiversio. Lehteen kootaan ajankohtaistietoa yhdistyksen hankkeista ja 
toiminnasta sekä tietoa hajajätevesi-asetuksesta, kuivakäymälöistä, virtsan lannoitekäytöstä sekä 
ravinnekierrosta. Lehteä jaetaan yhdistyksen tapahtumissa ja toimitetaan useille tahoille valtakunnallisesti sekä 
erityisesti Pirkanmaan alueella kunnille, kirjastoihin ja eri yhdistyksille. Lehden toimitussihteeriksi pyritään 
löytämään media-alan opiskelija, joka voisi tehdä lehden osana opintojaan. 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 2016, ja on yhdistyksen suosituimpia julkaisuja. Julkaisussa 
esitellään suomeksi ja englanniksi kattavasti eri valmistajien kuivakäymämalleja ja lisäksi julkaisussa on tietoa 
harmaiden vesien käsittelystä. Vuoden 2018 aikana selvitetään mahdollisuuksia julkaista uusia oppaita ja 
kirjallisuutta, ja tavoitteena on laatia uusi alan julkaisu jaettavaksi. Viimeksi julkaistu Huussi muuttaa sisälle -
kirja valmistui vuoden 2011 alussa. Kirjassa käsitellään sisälle rakennettavia kuivakäymälöitä, niiden asennus-, 
huolto- ja hoitotoimenpiteitä sekä asenteita ja ennakkoluuloja. Kirjaa myydään edelleen messuilla ja muissa 
tapahtumissa, ja se on myös tilattavissa toimistolta ja netissä. Vuosina 2013-1014 julkaistu 
Sisäkuivakäymälöiden ABC -sarja yhdessä Suomalaiset Kuivakäymälät -esitteen kanssa ovat yhdistyksen 
tärkeimmät esitemateriaalit. Esitteitä painetaan lisää tarpeen vaatiessa. Sisäkuivakäymälöiden ABC-sarjasta on 
lisäksi painettu ruotsinkielinen versio. 
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SEMINAARIT JA MUUT TAPAHTUMAT 
Yhdistys on erittäin 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 sekä vastannut asukkaiden kysymyksiin liittyen jätevesiin ja kuivakäymälöihin. Yhdistyksen 
työntekijät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä mm. Suomen ympäristökeskuksen kanssa (esimerkiksi 
yhteistyöhanke BIOUREA) 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. 

OmaMökki -messujen Huussikorttelin lisäksi muita tapahtumia järjestetään pitkin vuotta mahdollisuuksien 
mukaan. Toimintavuoden toukokuussa osallistutaan perinteisesti Maailma Kylässä -festivaaleille Helsingissä. 
Koulutuksia ja seminaareja eri kohderyhmille pyritään järjestämään yhteistyössä muiden tahojen kanssa 
resurssien puitteissa. Tavoitteena on toimia kouluttajana vähintään 10 tilaisuudessa vuoden 2018 aikana. 
Koulutuksen tarpeita ja aiheita selvennetään ja pyritään kohdentamaan niitä tarvitseville sidosryhmille. 
Koulutusta pyritään järjestämään niin Suomessa kuin kehitysmaissakin toimiville tahoille. 

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. 
 
Erityistavoitteena on sähköisen viestinnän edelleen kehittäminen. Jäsen- ja huussikummikirjeiden ulkoasua 
päivitetään visuaalisesti kiinnostavammaksi MailChimp-palvelun avulla, ja pyritään saamaan ne 
houkuttelevimmiksi mm. varainhankintaa ajatellen. Toiminnasta kiinnostuneille on tilattavissa muutaman 
kerran vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje. Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa www.huussi.net ja 
englanninkieliset osoitteessa www.huussi.net/en. Molemmilla sivustoilla julkaistaan yhdistyksen tapahtumien 
lisäksi ajankohtaistatietoa yhdistyksen toteuttamista hankkeista, julkaistaan esitteitä ja oppaita sekä välitetään 
tietoa mm. tutkimuksista ja tapahtumista. Yhdistyksen nettisivujen ylläpitoon tullaan edelleen 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 ja LinkedInistä. Sosiaalisen median kampanjoita jatketaan myös 
seuraavana toimintavuonna, sekä pyritään entisestään lisäämään sosiaalisen median käyttöä niin tiedotuksessa 
kuin markkinoinnissakin. 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. 
 
Laajat viestintätoimet keskitetään vuoden aikana kolmeen ajankohtaan: 

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

Ympäristöpäivänä jaetaan perinteisesti Kultainen talikko Vuoden huussiteosta ja yhdistyksen syysvuosikokous 
pidetään perinteisesti maailman käymäläpäivänä. 
 
KULTAINEN TALIKKO – VUODEN HUUSSITEKO -PALKINTO 
Maailman ympäristöpäivänä 5.6. jaetaan järjestyksessään jo 17. Kultainen Talikko -palkinto. Näin jatketaan jo 
vuonna 2002 alkanutta ansiokasta perinnettä. Kultainen talikko -palkinto on tunnustus kuivakäymäläasian 
merkittävästä edistämisestä. Palkinnon valitsee yhdistyksen hallitus ehdotusten pohjalta. 
 
 
 

http://www.huussi.net/
mailto:toimisto@huussi.net
http://www.drytoilet.org/


  

Väinämöisenkatu 19, 33540 Tampere                       www.huussi.net                                                       rek.nro 184461  

toimisto@huussi.net, +358 50 301 2539 www.drytoilet.org                              Y-tunnus 1839798-2 

6 

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 
monipuolisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tullaan lisäämään resurssien mukaan. Erityisesti 
OmaMökki -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 niissä kymmenissä tilaisuuksissa, joihin yhdistys osallistuu 
vuosittain. Lisäksi jaetaan tietoa yritysjäsenten toiminnasta ja tuotteista netissä, sosiaalisen median kautta sekä 
useissa lehtijutuissa, joihin yhdistystä vuosittain haastatellaan. Lisäksi yhdistys esittelee yritysjäsenten laitteita 
niissä 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. Yhteistyössä yritysjäsenten kanssa kehitetään yhdistyksen 
verkkokauppaa, jonne yrityksillä on mahdollisuus laittaa omia tuotteitaan myyntiin ja saada sitä kautta 
näkyvyyttä ja lisämyyntiä tuotteille. 

Niin yritys- kuin henkilöjäsentenkin määrä pyritään pitämään vakaana ja nousujohteisena. Syksyllä 2017 
henkilöjäseniä oli 423, yritys- ja yhteisöjäseniä 31; yhteensä siis 454. Tavoitteena on nostaa jäsenmäärää 500 
jäseneen toimintavuoden 2018 aikana. 
 
 

VARAINHANKINTA 

Yhdistyksen hallinnon talouden perusta muodostuu jäsenmaksuista sekä ympäristöministeriön että muiden 
yhteisöjen toiminta-avustuksista. Messuosastoilla ja tapahtumissa saadaan yhdistyksen tuotteita myyntiin ja 
myös korvausta osaston järjestämisestä. Myös tuotteiden ja kirjallisuuden verkkokauppaa jatketaan, ja lisäksi 
uusia verkkokauppatuotteita etsitään verkkomyynnin kasvattamiseksi. Erityisesti tulee panostaa aineettomien 
lahjojen myyntiin ja markkinointiin. Verkkokaupan houkuttelevuuden lisääminen, markkinointi ja tuotekehitys 
vaativat edelleen paljon lisätyötä. 
 
Tuloja haetaan myös hankkeiden johtamisesta, seminaareista, koulutuksesta ja huussikummeudesta. 
Tavoitteena on saada kohtuullinen kassatilanne pysymään vakaana. Tukirahoitusta haetaan erilaisia tutkimus- 
ja muita hankkeita varten säätiöiltä. Myös yritysyhteistyötä pyritään kehittämään ja uusia avustuskanavia 
tutkitaan. 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. 
 
Tavoitteena on edistää koulutuksien ja asiantuntijapalveluiden tarjontaa. Erityisesti pyritään lisäämään 
yhdistyksen tarjoamia asiantuntija- ja konsulttipalveluita mm. yritysjäsenille ja muille potentiaalisille tahoille. 
Yhdistys voisi myydä asiantuntemustaan esimerkiksi auttamalla yrityksiä hankehakujen kartoittamisessa ja 
laatimisessa sekä auttaa esitteiden ja julkaisujen kirjoittamisessa. 

 

HANKETOIMINTA  

Valtaosa yhdistyksen liikevaihdosta muodostuu toimintavuonna ulkomaan ja kotimaan hankkeiden kautta. 
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, 
ja uusia sekä vanhoja yhteistyökuvioita kehitetään. 
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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 2018 on käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen ja 
osallistuminen. Hankkeiden kuvaukset ja ajankohtaiset toimenpiteet esitetään alla. 

SAMBIAN KUIVASANITAATIO-OHJELMA (2017-2020) 
Sambiassa jatketaan vuonna 2017 aloitettua hanketta. Hanke on rahoitettu ulkoministeriön 
kansalaisjärjestörahoituksella (85 % hankkeen budjetista, 15 % omarahoitus). Hankkeessa kehitetään Sambian 
sanitaatiota usealla eri alueella ja tasolla.  Hankealueita ovat mm. Livingstone, Lusaka, Monze ja Kabwe. 
Hankkeessa tehdään toimia yhteisöjen (mm. koulutusta, käymälöiden ja vesipisteiden rakentamista), kehitetään 
sanitaation hallintoa mm. vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja alueellisiin toimijoihin, tehdään vaikuttamistyötä 
median kautta, tehdään tutkimustyötä mm. käymälälannoitteen turvallisuudesta ja sanitaatioketjun 
kehittämisestä. Yhteisöjen lisäksi toimitaan muun muassa alueen kouluilla ja vankiloissa, joissa sanitaation taso 
tällä hetkellä on erittäin huono.  
 
VEDELLÄ JA SANITAATIOLLA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ (2017-2018) 
Ulkoministeriön rahoittamassa vuonna 2017 aloitetussa kaksivuotisessa viestintä -ja globaali-
kasvatushankkeessa pyritään lisäämään yksityisen sektorin, järjestöjen ja suuren yleisön tietoisuutta ja 
vaikuttamaan sanitaatioon liittyviin asenteisiin ja nostamaan sanitaatiokysymysten yhteiskunnallista statusta 
Suomessa osana globaalien ympäristö- ja sosiaalisten ongelmien ratkaisua. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja 
järjestetään tilaisuuksia mm. järjestöille ja yksityissektorille, erityisesti keskittyen kestävän kehityksen 
tavoitteeseen 6. Hanke huipentuu kansainväliseen kuivakäymäläkonferenssiin elokuussa 2018 ja siellä 
järjestettäviin tilaisuuksiin ja seminaareihin.  
 
MOBIILI RAVINTEIDEN TALTEENOTTO KENTTÄOLOSUHTEISSA (MORTTI) 
Lokakuussa 2017 käynnistetyn Sitran rahoittaman kaksivuotisen Mortti-hankkeen tavoitteena on edistää 
ravinteiden talteenottoa ja hyötykäyttöä syntypaikkaerottelun menetelmin valituissa tapauskohteissa, jotka 
edustavat erilaisia massatapahtumia, ensivaiheessa esimerkiksi puolustusvoimien harjoitusalueet ja 
varuskunnat. Hanke edistää toimillaan kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on, että hankkeen 
loputtua Suomessa olisi käytössä toimiva käymäläjätteen käsittely-yksikkö, jota voidaan siirtää tarvittaviin 
kohteisiin. Koeyksikössä valmistetuille lopputuotteille selvitetään mahdolliset käyttökohteet, joissa niiden 
käyttö on mahdollista. 
 
Hanke toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), 
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen (PHRAKL) ja Käymäläseura Huussi ry:n (KSH) yhteishankkeena.  
Hankkeessa on tiiviisti mukana myös Puolustusvoimat (PV), joka tarjoaa mahdollisuuden koekäyttää pilot-
yksikköä. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) on mukana asiantuntijasidosryhmänä. Hankkeen 
koordinaattorina ja rahoituksen hakijana ja päätoteuttajana toimii SYKE ja osatoteuttajina TAMK, KSH ja PHRAKL. 
Yhdistyksen pääasiallinen rooli hankkeessa on vastata sen tiedotuksesta.  
 
HIERAKKA – HIEDANRANTA RAVINNEKIERRON JA TOIMINNALLISEN TIEDOTTAMISEN KEHITYSALUEENA  
2017-2018 
Elokuussa 2017 käynnistyi uusi hanke nimeltä HIERAKKA. Tampereen ammattikorkeakoulu, Käymäläseura 
Huussi ry ja Ekokumppanit Oy toteuttavat hankkeen yhteistyössä Tampereen kaupungin Hiedanrannan 
kehittämisprojektin ja yhteistyöviljelijöiden kanssa. Toiminta on jatkoa 2016 päättyneelle BIOUREA-hankkeelle, 
jossa kuivakäymälöistä kerätyllä virtsalla lannoitettiin ohrapeltoa Mikkolan tilalla Iittalassa ja Sipilän tilalla 
Kangasalla. Tavoitteena on saada lisää tietoa virtsan lannoitekäytön pitkäaikaisvaikutuksista, edistää virtsan 
lannoitekäyttöä ja –hyväksyntää sekä vaikuttaa asenneilmapiiriin. Tarkoituksena on järjestää erilaisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia kuluttajille, viranomaisille ja asiantuntijoille Hiedanrannassa ja esitellä myös yleisölle 
hankkeen koepeltoja.  Hankkeen avulla mahdollistetaan ravinnekiertoa kaupungeissa ja vaikutetaan kaupunki- 
ja yhdyskuntasuunnittelun periaatteiden muuttumiseen kiertotaloutta tukeviksi.  
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Hiedanranta on Tampereelle rakennettava uusi kaupunginosa, jonne tavoitellaan noin 25 000 asukasta ja 10 000 
työpaikkaa. Hiedanrannassa sijaitsee mm. Metsä Boardin vanha sellutehdas ja runsaasti muita 1900-luvun 
alkupuolella rakennettuja teollisuusrakennuksia. Varsinainen asuinalueen rakennusprojekti alkaa arviolta 2020-
luvun alussa. Ensimmäisiä käytännön toteutuksia olivat Kulttuuritila Kuivaamon 13 erottelevaa kuivakäymälää 
ja viisi vedetöntä urinaalia. Kuivaamon järjestelmä riittää palvelemaan noin tuhatta kävijää. 
 
Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 160 000 eurolla (kokonaisrahoitus 200 000 €) Ravinteiden kierrätyksen 
edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen 
Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta. 
 
VUODELLE 2018 HAETUT UUDET HANKKEET JA UUSIEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEIDEN SUUNNITTELU 
 

• Tapahtumasanitaation energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen Pirkanmaalla (TASAISEMPI) 
2018-2019 
Pirkanmaan liitolta on haettu rahoitusta tapahtumasanitaation kehittämiseen Pirkanmaalla. Hankkeen 
hakija ja päätoteuttaja on Suomen ympäristöopisto SYKLI ja hankkeen osatoteuttajina ovat Tampereen 
ammattikorkeakoulu ja Käymäläseura Huussi ry. Hankkeen kokonaisbudjetti on 346 178 €, josta 
Pirkanmaan liitto rahoittaa 60 %. Käymäläseura Huussi ry:n kokonaisbudjetti on 79 656 €, josta KSH:n 
omarahoituksen osuus on 23 862 €, yritysten rahoitusosuus 3000 € ja Tampereen Hiedanrannan 5000 
€. 
 

• Kestävästä sanitaatiosta kestävää liiketoimintaa (KESÄKELI) 
Käymäläseura Huussi ry on yhdessä yritysjäsentensä kanssa hakenut Maa- ja metsätalousministeriön 
rahoittamasta Sinisen biotalouden ohjelmasta rahoitusta hankkeelleen ”Kestävästä sanitaatiosta 
kestävää liiketoimintaa (KESÄKELI)”. Sanitaatioon ja ravinnekiertoon ja niihin välittömästi ja välillisesti 
liittyvien liiketoimintojen mahdollisuudet maailmanlaajuisesti ovat huikeat, erityisesti tulevaisuudessa, 
kun kestäviä ratkaisuja arvostetaan yhä enemmän. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia 
toimintatapoja ja -malleja, innovaatioita ja yhteistyömahdollisuuksia erityisesti kuivakäymäläalan 
yritysten kaupallisten mahdollisuuksien parantamiseksi, mutta laajemminkin WASH-sektorille. 
Hankkeessa tehdään mm. esiselvitys, perustetaan yrityshautomo, tehdään uusien 
innovaatioiden/mallien/start up -yritysten sparrausta, tehdään pilottikohteita ja niiden tutkimusta 
suomalaisten yritysten tuotteille KSH:n hankkeita ja verkostoa hyödyntäen (mm. yliopistot ja 
tutkimuslaitokset). Yhdistys voi auttaa yrityksiä myös löytämään uusia kauppakohteita ja kumppaneita, 
sillä yhdistys tekee yhteistyötä esimerkiksi paikallisten ministeriöiden, paikallishallinnon ja paikallisen 
palveluntuottajien kanssa. KSH:n joka kolmas vuosi järjestämä Dry Toilet -konferenssi elokuussa 2018 
toimii hankkeen työalustana ja siellä järjestetään mm. yritysnäyttely, yritystoimintaan ja niiden 
haasteisiin liittyviä työpajoja ja verkostoitumistilaisuuksia. Vuoden 2018 konferenssin teemana on 
kiertotalous ja siten se kulkee nimellä ”Dry Toilet goes circular – the International Dry Toilet Conference 
2018”. Hankkeessa tehdään laajamittaista tiedotusta sekä Suomessa että kohdemaissa. Hankkeessa 
tehtyjen toimenpiteiden tavoitteena on tuoda alalle uutta potkua ja nostaa sen statusta Suomessa ja 
maailmalla, sekä luoda paikallista kysyntää, jota kautta myös suomalaisten yritysten 
liiketoimintamahdollisuudet paranevat. 
 

• Tansania 
Tansanian mahdollisen yhteistyöhankkeen hakua on suunniteltu yhdessä TAY:n, TTY:n, TAMK:in ja 
oppilaitosten oppilaskuntien kanssa (mm. TAMY) silmällä pitäen mm. Tampereen korkeakoulujen 
yhdistymistä, jolloin hanke voisi toimia uuden yliopiston ensimmäisenä yhteisenä kehy-hankkeena. 
Myös Tampereen kaupunki on ollut kiinnostunut yhteistyöstä aiemman Mwanza-hankkeensa 
kokemuksiin perustuen. Hankkeen paikallisena kumppanina voisi toimia CCI tai esimerkiksi insinöörien 
yhteisö. Hanketta suunnitellaan edelleen syksyllä 2017 ja hakuaika on keväällä 2018. Hankeaika olisi 
2019-2021 tai 2022 (kolmi- tai nelivuotinen hanke). Erityisteemoina olisivat sanitaation lisäksi mm. 
sairauksien leviämisen ehkäisy sekä mahdollisesti yritystoiminnan kehittäminen edellisen Tansanian 
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hankkeen kokemuksiin perustuen. TAMY toimii tässä hankkeessa mahdollisesti päähakijana ja 
yhdistyksellä on asiantuntijan rooli.  
 

• Kenia 
Keniaan on suunniteltu yhteistyöhanketta Mifuko Trustin kanssa. Mifuko on Suomalainen yritys, joka 
luonut Keniassa naisten yritystoimintaa mm. erilaisia käsitöiden (korit, matot, vaatteet yms.) ja 
myymällä niitä moniin maihin. Mifuko Trust on yrityksen rinnalle perustettu kansalaisjärjestö. Se haluaa 
kehittää sanitaatiota kylissä ja toimintaryhmissä, joita on tällä hetkellä kymmeniä Keniassa. 
Ensimmäinen käymälä nousee Keniaan jo syksyllä 2017 omarahoitteisesti ja siitä saatuja kokemusta 
voidaan hyödyntää myös uuden hankkeen suunnittelussa. Hanketta suunnitellaan syksyllä 2017 ja 
haetaan keväällä 2018. Mifuko Trust ja Käymäläseura Huussi hakevat hanketta mahdollisesti 
yhteishankkeena, sillä Mifuko on melko tuore järjestö ja KSH:n kokemus vaikuttavat luultavasti 
positiivisesti hankehakemuksen läpimenomahdollisuuksiin.   

 

LAATU JA YMPÄRISTÖ 

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. Toimintavuoden 2018 aikana jatketaan 
henkilöstöohjeen sekä talousohjesääntöjen päivittämistä sekä päivitetään myös harjoittelijoiden 
perehdyttämisopas ja varmistetaan että ko. ohjeistukset ovat osa yhdistyksen päivittäistä toimintaa. 
Konferenssi- ja messutoimintaohjeet on otettu käyttöön vuonna 2013, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. 
Toiminnan ja talouden seuranta on systemaattista sekä yhteistyö tilitoimiston kanssa kiinteää. Hallitukseen 
valitaan entistä enemmän asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita, joilla on aikaa ja intressejä osallistua 
yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.  

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. Myös sosiaalinen kestävyys   otetaan huomioon hanketoiminnan lisäksi 
kehittämällä työhyvinvointia toimistolla ja vaikuttamalla yhteiskunnallisiin kysymyksiin aktiivisesti.  Toimiston 
työtä kehitetään edelleen mm. säännöllisten viikkopalavereiden avulla. Suurimpana haasteena yhdistykselle 
tulee toimintavuonna 2018 olemaan edelleen taloudellisen kestävyyden varmistaminen. 

Käymäläseura Huussi ry on kasvanut nopeasti ja kunnianhimoiset suunnitelmat ovat monelta osin jalkautuneet 
käytäntöön. 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. Toiminta perustuu erityisesti 
joustaviin ja innovatiivisiin työskentelymenetelmiin, korkealaatuisiin hankkeisiin ja osaavaan henkilökuntaan. 
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