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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 

1. YLEISTÄ 
 
Vuosi 2003 oli yhdistyksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yhdistys pyrki edistämään 
asianmukaisten kuivakäymälöiden käyttöä monin eri keinoin. Kuvakäymälöillä säästetään ja 
suojellaan puhdasta vettä ja mahdollistetaan ravinnekierto. 
 
Erityisen merkittävää yhdistyksen toiminnan ja kehittymisen kannalta oli tulla valituksi edustamaan 
kansalaisjärjestötoimintaa maailman kolmanteen vesikokoukseen Japanin Kiotoon (3. WWF). 
Yhdistystä edustivat siellä Raini Kiukas ja Juha Pulkkila. Heidät nimettiin mukaan myös Suomen 
viralliseen valtuuskuntaan. Kiotossa oman yhdistyksen esittelyn yhteydessä käydyt keskustelut sekä 
mahdollisuus osallistua yleisiin luentoihin antoivat runsaasti lisää näkemystä likaisen veden ja 
puutteellisen viemäröinnistä johtuvasta maailmanlaajuisesta ongelmasta. Noin 2,5 miljardia ihmistä 
elää alkeellisen sanitaation keskellä ja määrä kasvaa edelleen monista ohjelmista huolimatta. 
 
Yhdistyksen nimestä on käyty monta keskustelua ja saatu lukuisia mielipiteitä. Koska nimi herättää 
tunteita ja tuntemuksia, hallitus on katsonut ettei ole syytä lähteä muuttamaan nimeä. Sen sijaan 
yhdistyksen rekisteröimätön ulkomainen nimi päätettiin muuttaa. Uusi nimi kertoo nyt selvästi 
asiamme ytimen; Global Dry Toilet Club of Finland  
 
Vastedes ry muisti yhdistystä ojentamalla sille vuoden 2003 Edesvastuupalkinnon. Palkinto on 
vuosittainen tunnustus vastuullisesta ja ekologisesti kestävästä toiminnasta. 
 
2. VARSINAINEN TOIMINTA 
 
2.1. DRY TOILET 2003, MAAILMAN ENSIMMÄINEN KUIVAKÄYMÄLÄKONFERENSSI 
 
Jo ennen yhdistyksen perustamista oli haettu rahoitusta maailman ensimmäisen kuivakäymälä-
konferenssin järjestämiseen yhdessä Ekoinfo ry:n kanssa. Myönteinen päätös keväällä 2002 
käynnisti valmistelut ja tapahtuma järjestettiin Tampereen yliopistossa kertomusvuoden elokuussa 
20. – 23. päivä. Tapahtumaan osallistui yli 160 henkilöä, joista 64 tuli maamme rajojen 
ulkopuolelta. He edustivat 29 maata. Lisäksi tapahtuman yhteydessä järjestettiin 
kuivakäymälänäyttely, johon kävi osallistujien lisäksi tutustumassa monta sataa kuivakäymälöistä 
kiinnostunutta kansalaista. Konferenssista on laadittu erillinen raportti. 
 
2.2. VUODEN HUUSSITEKO –PALKINTO 
 
Vuoden Huussiteko –palkinto annetaan DT -teknologian edistäjälle. Palkinnon avulla yhdistys 
haluaa kiittää ja kannustaa palkinnon saajaa edelleen kehittämään toimintaa. Vuoden 2003 kultainen 
palkintotalikko ojennettiin Västanfjärdin kunnalle. ”Päästötön kunta” –projektin tavoitteena on 
minimoida kunnan jätevesipäästöt. Ravinnekierto on projektin keskeinen teema. 
 
2.3. JULKAISUT  
 
Käymäläseura Huussi ry:n julkaisutoiminta on vasta aluillaan. Vuoden aikana tehtiin yhteistyössä 
Ympäristö&Terveys -lehden kanssa teemanumero; kuivakäymälät ja ekovessat. Tanja Vikmanin ja 
Raini Kiukkaan koostama raportti kertoo puolestaan kuivakäymälän käyttäjien kokemuksista. 
Konferenssin järjestämisestä kertova raportti on tehty sekä suomeksi että englanniksi. 
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2.4. TUTKIMUSTOIMINTA 
 
Opiskelija Sini Torstin (Tampereen ammattikorkeakoulu) työ kuivakäymälöiden luokituksesta on 
edennyt vaiheeseen, jossa on etsitty ja löydetty erilaisia luokitusmalleja ja kyselty valmistajien 
näkemyksiä asiaan. Työ valmistuu kevään 2004 aikana. 
 
DT -teknologia on termi, joka otettiin käyttöön konferenssin loppupuheessa. Termi on kulkeutunut 
jo YK:n asti. Termin määrittelyn kautta toivotaan Suomeen uutta tutkimus- ja toimialaa. 
 
3. TOIMISTO 
 
Yhdistyksen toimistotyöt hoidettiin entisen tapaan hallituksen jäsenten koneilla kotinurkissa. 
Konferenssin toimistotöitä hoiti Tittiina Repka ja hänelle oli varattu tila Tampereen kaupungin 
tiloissa.  
 
3.1 HALLITUS 
 
Jukka Lindroos, puheenjohtaja  
Kaj Paavola, varapuheenjohtaja  
Juha Pulkkila, rahastonhoitaja jäsenvastaava 
Raini Kiukas, sihteeri ja rahastonhoitaja  
Osmo Mälkiä  

Sini Torsti 
Nippe Nikander, varajäsen  
Kalevi Tuli, varajäsen  
Tanja Vikman, varajäsen

 
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Pykäliä kertyi yhteensä 101 kpl. Tilintarkastajan toimi 
Markku Aro ja varalla Raimo Flink. Konferenssin järjestelytoimikunnassa toimivat Jukka Lindroos, 
Raini Kiukas ja Juha Pulkkila 
 
3.2. JÄSENISTÖ 
 
Jäsenistön määrä oli vuoden lopussa 150, joista yritysjäseniä seitsemän. Pieni, mutta pulmallinen 
asia on ollut löytää yhteystietoja jäsenille, jotka eivät ole muistaneet ilmoittaa osoitetietojaan. Heitä 
oli rekisteriässä yhdeksän. 
 
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin Puutarhamessujen yhteydessä Messukeskuksessa 
12.4.2003.  Syysvuosikokous pidettiin Tampereella ympäristötietokeskus Moreeniassa 29.11.2003 
 
3.3. TIEDOTUS 
 
Yhdistys oli kertomusvuoden aikana monin tavoin julkisuudessa. Lisäksi Dry Toilet 2003 -
konferenssi ylitti julkisuuskynnyksen koko Suomessa ja kaikissa mediavälineissä.  
 
Jäsentiedotteita lähetettiin kaksi kappaletta. Yhdistyksen esite valmistui puutarhamessuille. 
Englannin kielinen versio valmistui Kiotoon, jossa sitä jaettiin yhdessä konferenssi-materiaalin 
kanssa. Kioton jälkeen yhdistys julkisti oman deklaraationsa maailman puutteellisen sanitaation ja 
juomavesikysymyksen liittämiseksi samaan ongelman ratkaisuun. Samalla yhdistys esitti toiveen 
foorumin järjestäjille, että kansalaisjärjestöjen esityksistä laadittaisiin jonkinlainen yhteenveto.   
 
Kevään puutarhamessuille osallistuminen toi runsaasti lisää julkisuutta. Yhdistyksen puheenjohtaja 
Jukka Lindroos piti messuilla kaksi yleisöesitelmää. Kiinnostava aihe keräsi runsaasti kuulijoita.  
Yhdistyksen www-sivut uudistettiin syksyn aikana. Niiden toteutuksesta vastasi Petri Kiukas 
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3.4. YHTEISTYÖTAHOT 
 
Ekoinfo ry, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja 
Tampereen kaupunki auttoivat merkittävällä tavalla konferenssin toteuttamisessa ja järjestelyissä. 
Tapio Katkon ja Harri Mattilan työpanos oli erityisen tärkeä tapahtuman jvalmistelussa ja 
loppuyhteenvedossa. Pirkanmaan ympäristökeskus tuki taloudellisesti tapahtumaa sekä antoi myös 
asiantuntijansa konferenssin käyttöön. 
 
Ulkoasiainministeriön asiaintuntijuuden saaminen avustuksen lisäksi konferenssin käyttöön toi 
uuden väylän kehitysmaiden ongelmien ymmärtämiseen. Erityinen kiitos tästä kuuluu 
ulkoasiainministeriön Kari Karangolle sekä Nyyrikki Kurkivuorelle. Yhteistoimintaa UM:n kanssa 
on ollut myös konferenssin jälkeen.  
 
Monien yritykset kuten DT -keskus PikkuVihreä Oy, Biolan Oy, L&T Oy sekä Metsähallitus, 
Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi ja Suunnittelukeskus ovat ottaneet yhdistyksen monella 
tavoin huomioon. 
 
World Toilet Organization (WTO) on maailman käymäläjärjestö, jonka jäsen yhdistys on ollut heti 
alusta lähtien. Vuoden käymäläpäivän vietto marraskuussa on yksi osa WTO:n maailmanlaajuista 
toimintaa. 
 
Tampereen kongressi- ja vientipalvelu, TAVI Oy, oli yhteistyökumppanina konferenssin 
järjestämisessä  
 
4. TALOUS 
 
Yhdistyksen taloudellinen kyky ottaa vastatakseen maailmanlaajuisen konferenssin järjestelyistä ei 
olisi ollut mahdollista ilman hyviä kumppaneita. Vuoden 2003 taloudellinen tulos osoittaa tappiota 
runsaat 4000 euroa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yhdistys olisi velkaa jollekin taholle, vaan 
tappio on katettu konferenssin tuotosta. Konferenssin tulos oli siis postiviinen. Lopullinen tulos 
selviää, kun loppumaksatukset saadaan tileille. Konferenssiin nigerialaisten ilmoittautuneiden 
maksujen ja niiden palautusten kanssa olla edelleen selvitystilanteessa. 
 
Talouden hoito oli erittäin työläs koko vuoden, koska jouduttiin siirtämään varoja tililtä toiselle sen 
mukaan kun laskuja tuli maksettavaksi. Osa avustuksista tuli suoraan yhdistyksen tilille, joista 
yhdistys oli tili- ja vastuuvelvollinen. Konferenssi kun ei ollut oikeustoimikelpoinen toimija ja siten 
se ei voinut hakea avustuksia, vaan avustukset tulivat Käymäläseura Huussi ry:n kautta. 
Konferenssi oli kokonaiskuluiltaan lähes 100 000 euroa ja tällaisen tapahtuman hallitseminen 
vapaaehtoispohjalla on melkoinen saavutus. Pirkanmaan ympäristökeskuksen, 
ulkoasiainministeriön, Maa- ja vesitekniikan tuen, Suomen Akatemian, Lassila&Tikanojan Oy:n, 
Biolan Oy:n, Molok Oy:n, Tampereen kaupungin ja Tampereen veden avustukset auttoivat 
merkittävällä tavalla taloudellisesti tasapinon saavuttamisessa. Myös näyttelyn tulot olivat tarpeen. 
 
 
 


