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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 
 
 
YLEISTÄ 
Tampereella vuonna 2002 perustettu Käymäläseura Huussi ry (KSH) on valtakunnallinen ekologista 
sanitaatiota edistävä kansalaisjärjestö. Yhdistys edistää kuivakäymälöiden käyttöä, ravinnekierron 
toteutumista ja niihin liittyvää tutkimusta. Tätä kokonaisuutta kutsutaan myös DT-teknologiaksi. 
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 käymälöihin ja käymälätuotteen käsittelyyn sekä erityisesti 
ravinteiden kierrätykseen rakennuttamalla käymälöitä ja antamalla koulutusta.  
 
Yhdistyksen jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä. Jäseniin pidetään 
yhteyttä postitse ja sähköpostitse, ja sen lisäksi yhdistyksellä on omat nettisivut www.huussi.net ja 
englanninkieliset www.drytoilet.org -sivut. Molemmilla sivustoilla julkaistaan yhdistyksen 
tapahtumien lisäksi omia tutkimuksia, luentoja jne. sekä välitetään tietoa muiden tutkimuksista, 
tapahtumista jne. Yritysjäsenet voivat halutessaan saada yhdistyksen www-sivuille omat 
yhteystietonsa sekä mainostaa tapahtumiaan yhdistyksen kautta. Toiminnasta kiinnostuneille on 
tilattavissa muutaman kerran vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje.  
 
 
HALLINTO 
Yhdistyksen toiminnasta vastaa sille valittu hallitus, jonka jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. 
Hallitus toimii vapaaehtoispohjalla. Myös hallintoa on tähän asti hoidettu paljolti talkootyönä, mutta 
tavoitteena on, että hallituksessa paljon työtä tekeville voitaisiin maksaa pientä palkkiota tai 
kulukorvausta. Asiasta päättää hallitus taloustilanteen mukaan.  
 
Yhdistys muutti keväällä 2015 uusiin tiloihin Näsilinnankadulle. Alivuokralaisena jatkaa kiinteää 
vuokraa maksava Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy, minkä ansiosta tiloihin on varaa. Vuokratuotto 
on hyväksi myös omarahoitukselle. Toimistossa on työpisteet kuudelle työntekijälle, sekä keittiö, 
neuvotteluhuone, koulutustila sekä ullakkovarasto.  
 
Yhdistys jatkaa jäsenyyttään KEPA:n jäsenenä ja Suomen vesifoorumi ry:n jäsenenä (FWF) sekä 
Metallialan standardisoimisliitossa (METSTA). Lisäksi jäsenyyttä jatketaan ulkomaisissa yhteisöissä; 
WTO, WTA, End Water Poverty ja SuSanA. Yhdistyksellä on edustaja Kepan hallituksessa, FWF:n 
tutkimus- ja koulutus- sekä kehitysmaatyöryhmässä ja lisäksi Kansainvälisen ISO standardisointiliiton 
TC224/WG8 standardityöryhmässä ja viemäröintikomiteassa K615. TC224/WG8 ryhmän työstämä 
standardi on ”Guidelines for the management of basic on-site wastewater services”, vapaasti 
suomennettuna ”ohjeistus kotitalouksien matalan teknologian/perustason hajautettujen 
jätevesijärjestelmien hallintaan”.  
 
Yhdistyksen tilitoimistona on toiminut jo pitkään Pluscom Taloushallinto Tampere Oy, ja 
taloushallinto hoidetaan käyttäen Visma Fivaldi-taloushallinnon sähköistä järjestelmää. Toiminta-
vuoden 2016 aikana joudutaan tarkastelemaan tilitoimistoyhteistyön muutoksia ja mahdollisesti 
vaihtamaan tilitoimistoa.  
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TIEDOTUSTOIMINTA 
Yhdistys järjestää sekä vuosikokousten yhteydessä että erikseen seminaareja, työpajoja ja luentoja, 
joissa käsitellään alan ajankohtaisia aiheita, kuten haja-asutusten jätevesiratkaisuja ja virtsan 
lannoitekäyttöä.  
 
OmaMökki -messut Helsingissä ovat vapaa-ajan asumisen päätapahtuma Suomessa. Yhdistyksellä on 
ollut joka vuosi oma osasto messuilla, ja messuilla pidetään päivittäin myös tietoiskuja. Yhdistys on 
vuosien ajan järjestänyt messuille Huussikorttelin yhdessä jäsenyritysten kanssa, ja tätä yhteistyötä 
jatketaan myös vuonna 2016. Niin OmaMökki-messuilla kuin muissa KSH ry:n tapahtumissa jaetaan 
kertynyttä opas- ja tiedotusmateriaalia ja neuvotaan kuivakäymäläasioista messukävijöitä. 
OmaMökki-messujen Huussikorttelin kokoa joudutaan pienentämään vuodelle 2016, jottei 
taloudellinen riski messuista olisi yhdistykselle liian suuri. Vuoden 2016 tavoitteena on kehittää 
messuyhteistyötä yhdessä yritysjäsenten kanssa ja kehittää uusia ideoita Huussikortteli -konseptille, 
jotta vakiintunutta messuperinnettä voitaisiin menestyksekkäästi jatkaa tulevinakin vuosina. Lisäksi 
tavoitteena on saavuttaa 25 yritysjäsenen raja. 
 
Yhdistyksen valtakunnallisen tiedotuslehden Kuivikkeen yhdeksäs numero valmistuu keväällä 2016 
siten, että se on saatavissa OmaMökki2016 -messuilla. Lehden toimitustyö ostetaan ulkopuolelta. 
Perinteisen yhdistysesitteen jaetaan kuivakäymäläjulkaisuja suomeksi ja englanniksi, 
mahdollisuuksien mukaan vihdoin myös ruotsiksi. 
 
Suomalaiset kuivakäymälät -esite päivitetään vuonna 2016. Esite on yhdistyksen suosituimpia 
julkaisuja, ja siinä esitellään kattavasti eri valmistajien kuivakäymälämalleja. Esite laaditaan 
yhteistyössä kuivakäymälävalmistajien kanssa siten, että se on jaettavissa heti tuoreeltaan kevään 
OmaMökki-messuilla. Selvitetään myös muita mahdollisuuksia julkaista uusia oppaita ja kirjallisuutta. 
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. 
Sisäkuivakäymälöiden ABC-sarjasta on lisäksi painettu ruotsinkielinen versio. Uusia julkaisuja ja 
esitemateriaalia kehitellään, vuoden 2016 aikana tavoitteena on laatia uusi alan julkaisu jaettavaksi.  
 
Jäsen- ja kummipostia samoin kuin sähköistä huussipostia yhteistyökumppaneille kehitetään 
edelleen. Nettisivut päivitettiin vuonna 2013 ja ne saivat täysin uuden ilmeen. Yhdistyksen Facebook-
sivujen ylläpitoa jatketaan sekä suomen- että englanninkielisenä, ja yhdistys löytyy myös Twitteristä 
ja LinkedInistä. Vuonna 2015 lanseerattuja sosiaalisen median kampanjoita jatketaan myös 
seuraavana toimintavuonna, sekä pyritään lisäämään sosiaalisen median käyttöä niin tiedotuksessa 
kuin markkinoinnissakin. Uutiskirje-tyyppistä sähköistä tiedotetta jaetaan toimintavuonna 
yritysjäsenille, sidosryhmille sekä ulkomaisille kummiyrityksille ja -organisaatioille, joita 
markkinoidaan mukaan toimintaan. 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: Maailman vesipäivään 
(22.3.), maailman ympäristöpäivään (5.6.) sekä maailman käymäläpäivään (19.11.). Ympäristöpäivänä 
jaetaan perinteisesti Kultainen talikko Vuoden huussiteosta ja yhdistyksen syysvuosikokous pidetään 
perinteisesti maailman käymäläpäivänä.  
 
Muita tapahtumia järjestetään pitkin vuotta. Toimintavuoden toukokuussa järjestetään yhteistyössä 
Ympäristö-ja Terveys -lehden kanssa kiertotalouteen liittyvä seminaari. Osallistujia seminaariin 
odotetaan 40. Lisäksi järjestetään suosittu jätevesi-ilta Tampereen lisäksi muissa kaupungeissa, kuten 
Helsingissä ja kysynnän mukaan mahdollisesti muualla maassa. Myös opastuskierroksia ja retkiä 
järjestetään jatkossakin. 
 
Koulutuksia ja seminaareja eri kohderyhmille pyritään järjestämään yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa resurssien puitteissa. Tavoitteena on toimia kouluttajana vähintään 20 tilaisuudessa vuoden 
2016 aikana. Koulutuksen tarpeita ja aiheita selvennetään ja pyritään kohdentamaan niitä 
tarvitseville sidosryhmille. Koulutusta pyritään järjestämään niin Suomessa kuin kehitysmaissakin 
toimiville tahoille. KSH ry toteutti vuosina 2013-2015 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja 
globaalikasvatustuella rahoitettua Ekologinen Sanitaatio Kansalaisjärjestöjen Osaamiseksi (ESKO) -
hanketta. Hankkeen päätyttyä ESKO-toimintaa on tarkoitus jatkaa maksullisia koulutuksia 
järjestämällä.  
 
 
VUODEN HUUSSITEKO-PALKINTO 
Maailman ympäristöpäivänä 5.6. jaetaan järjestyksessään 15. 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. 
 
 
HANKETOIMINTA 
Valtaosa yhdistyksen liikevaihdosta muodostuu 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.  
 
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyörahoituksella toteutettavat hankkeet alkoivat vuonna 2014. 
Neljä hanketta jatkuu toimintavuonna 2016. Hankkeet toimivat Sambiassa (Lusaka ja Livingstone), 
Swazimaassa (Mbabane) ja Tansaniassa (Dar Es Salaam). Lisäksi yhteistyöhankkeita ja 
asiantuntijapalvelun tarjoamista pyritään kehittämään edelleen. Vuonna 2016 keskitytään 
uusien/jatkohankkeiden suunnitteluun, jotta uusia hankkeita saadaan käynnistetyksi viimeistään 
2017.  
 
Yhdistys toteuttaa vuosina 2015–2017 KIVIREKI-hanketta (Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta 
liiketoimintaa), jota tehdään yhteishankkeena Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen 
ydintavoitteena on luoda, kehittää ja testata kaupunkiviljelyn sovellusten mahdollistamia 
liiketoimintamahdollisuuksia, uusia innovaatioita ja osaamista jotka liittyvät suljetun ravinnekierron 
periaatetta toteuttavaan kaupunkiviljelyyn. Hankkeessa on mukana kolme tamperelaista ravintolaa. 
Vuonna 2016 yhdistyksen tehtävänä on tiedottaa hankkeen etenemisestä, osallistua tapahtumiin  
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sekä pitää aiheesta työpaja hankekumppanien ja pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa. Lisäksi 
yhdistys  
 
Hankkeen omarahoitus on korkea, 40 %. Vuonna 2016 omarahoitusta kerätään mm. osallistumalla 
ravintolapäivään kaupunkiviljely ja ravinnekierto-teemalla sekä tarjoamalla opistoille ja hankkeille 
maksullista koulutusta liittyen kaupunkiviljelyyn ja ravinnekiertoon kaupungeissa. Lisäksi uusien 
jäsenten hankintaa kohdistetaan vuoden aikana myös kaupunkiviljelystä kiinnostuneille. Uusia 
yrityksiä teemaan liittyen houkutellaan jäseniksi. Verkkokauppaan etsitään aiheeseen liittyviä 
tuotteita (esim. keväällä lahjoitus-siemenet) myytäväksi. 
 
KIVIREKI-hankkeen lisäksi KSH ry toteuttaa vuosina 2015–2016 yhteistyössä Tampereen 
ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa virtsan lannoitekäyttöön tähtäävän 
BIOUREA-hankkeen (Innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa). 
Hankkeen tavoitteena on laatia malli ja kokeilla käytännössä laajamittaisen erilliskerätyn virtsan ja 
käymäläkompostin keräyksen, käsittelyn ja hyötykäytön teknisiä toteutuksia sekä edistää 
erilliskerätyn virtsan ja käymäläkompostin tuotteistamista lannoitevalmisteeksi. 
 
Yhdistyksen tehtävä BIOUREA-hankkeessa vuonna 2016 on sidosryhmäyhteistyön ja koulutusten 
toteuttaminen sekä tiedottaminen. Hankkeen puitteissa osallistutaan erilaisiin maatalouden 
toimijoille suunnattuihin tapahtumiin ja tiedotetaan virtsan lannoitekäytöstä sekä hankkeen 
etenemisestä. Viranomaisille ja maanviljelijöille järjestetään koulutus ennen viljelykauden alkua. 
Hankkeesta tehdään esite sekä loppujulkaisu. Lisäksi yhdistys hoitaa hankkeen sidosryhmäyhteistyön 
maanviljelijöiden, viranomaisten ja kuluttajien kanssa. Oma-rahoitusosuus on hankkeessa 20 %. 
Omarahoitusta kerätään työpajojen osallistumismaksuilla, jäsenhankinnalla, tuotemyynnillä ja 
yritysyhteistyön kautta. Lisäksi hankkeeseen haetaan lisärahoitusta säätiörahoituksen kautta. 
 
Kehitysyhteistyöhankkeissa toimii 1½-2 työntekijää. Kotimaan hankkeissa työskentelee 2 työntekijää. 
Lisäksi toimistolla on yksi hallinnon työntekijä. KSH:n työntekijävahvuus on toimintavuonna 2016 siis 
4 henkilöä, minkä lisäksi toimistoon ja hankkeisiin otetaan mahdollisuuksien mukaan harjoittelijoita.  
 
Suunnitelmissa on hakea uutta kotimaan hanketta Maaseudun kehittämisrahastosta alkuvuodesta 
2016. Myös muita uusia hankeideoita ja -mahdollisuuksia kartoitetaan edelleen seuraavana 
toimintavuonna, ja uusia sekä vanhoja yhteistyökuvioita kehitetään. Uusien hankkeiden lisäksi 
edistetään koulutusta ja asiantuntijapalveluiden tarjontaa.  
 
 
VARAINHANKINTA 
Yhdistyksen hallinnon talouden perusta muodostuu jäsenmaksuista sekä ympäristöministeriön että 
muiden yhteisöjen toiminta-avustuksista. Messuosastoilla saadaan yhdistyksen tuotteita myyntiin ja 
myös korvausta osaston järjestämisestä. Myös tuotteiden ja kirjallisuuden verkkokauppaa jatketaan. 
Verkkokaupan kehittämistä jatketaan, ja lisäksi uusia verkkokauppatuotteita etsitään verkkomyynnin 
kasvattamiseksi (liikelahjat, pienlahjatavara). Vuonna 2016 järjestetään varainkeruutapahtuma, jossa 
ideana on järjestää stand up -ilta yhteistyössä tunnettujen tamperelaisten stand up -koomikoiden 
kanssa. Teema pyörisi kuivakäymälöiden ja ravinnekierron ympärillä. 
 
Tuloja haetaan myös hankkeiden johtamisesta, seminaareista, koulutuksesta ja huussikummeudesta. 
Tavoitteena on saada kohtuullinen kassatilanne pysymään vakaana. Tukirahoitusta haetaan erilaisia  
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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. Uutena varainhankinnan keinona vuonna 2016 kokeillaan yhteisörahoituspalvelua, 
esimerkiksi Mesenaatti -palvelun kautta. 
 
 
JÄSENET 
Jäseniä pyritään aktivoimaan entistä enemmän. Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen ja alan toiminnasta 
aktiivisemmin ja jäseniä pyritään osallistamaan yhdistyksen toimintaan. Koulutusta lisätään siten, että 
huussineuvojakoulutusta laajennetaan. Koulutukset ovat avoimia myös ei-jäsenille ja niiden avulla 
pyritään osallistamaan myös uusia, esimerkiksi opiskelijoita, mukaan toimintaan ja jäseniksi. 
Monipuolisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tullaan lisäämään resurssien mukaan. 
Toimikuntatyö Helsingissä jatkuu, ja tavoitteena on kokoustaa 5 kertaa vuoden aikana.  
 
Korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tiedotetaan aktiivisemmin jäsenyydestä ja yhdistyksestä. 
Yritysjäsenille kehitetään uusia jäsenetuja ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhdessä yhdistyksen kanssa. 
Myös vientiä etenkin kehitysmaihin tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyövaihtoehtoja 
kartoitetaan ja kehitetään aktiivisesti. 
 
Niin yritys- kuin henkilöjäsentenkin määrä pyritään pitämään vakaana ja nousujohteisena. Syksyllä 
2015 henkilöjäseniä oli 449 (2014: 395), yritys- ja yhteisöjäseniä 27 (2015: 28); yhteensä siis 476 
(2014: 433 jäsentä). Tavoitteena on nostaa jäsenmäärää 550 jäseneen toimintavuoden 2016 aikana. 
 
  
LAATU JA YMPÄRISTÖ 
Yhdistyksen strategian yhtenä painopisteenä on toiminnan laadun ja päätöksenteon avoimuuden 
lisääminen. Laatukriteerit otetaan käyttöön hankkeissa ja muussa toiminnassa. Toimintaa 
ammattimaistetaan monelta osin ja strategian toteuttaminen on osa tätä työtä. Vuonna 2013 
päivitettiin talousohjesääntö ja aiemmin laaditut harjoittelijoiden perehdyttämisopas sekä 
henkilöstöohjeistus otetaan selkeämmin osaksi toimintaa. Konferenssi- ja messutoimintaohjeet on 
otettu käyttöön vuonna 2013, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan toimintavuonna 2016. Toiminnan 
ja talouden seuranta on systemaattista ja sähköinen laskutus osa toimintaa sekä yhteistyö 
tilitoimiston kanssa kiinteää. Hallituksen toimenkuvat otetaan selkeämmin käyttöön ja 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 ja esimerkiksi yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa pyritään tarjoamaan luomu- ja/tai 
lähiruokaa. 
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