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KÄYMÄLÄSÄEURA HUUSSI RY KOTIMAASSA JA MAAILMALLA ,  
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004     
 
YLEISTÄ 
 
Vuosi 2004 oli yhdistyksen toinen kokonainen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on edistää 
kuivasanitaatioon perustuvaa DT –teknologiaa. Kuivakäymälä on vain yksi osa kuivasanitaatiota. 
Lisäksi tarvitaan asianmukaista ihmisten jätteiden käsittelyä niin, että käymälätuotteet päättyvät 
hallitusti ja hygieenisesti takaisin ravinnekiertoon. Ja tähän sanitaatiomalliin on jokaisella maailman 
kansalaisella oikeus tai ainakin pitäisi. 
 
Toimintavuosi antoi varmaankin hyvää kuvaa, mihin suuntaa yhdistys on menossa. Hankkeiden 
avulla viedään kuivasanitaatioasiaa eteenpäin niin Suomessa, EU:n alueella kuin kehitysmaissakin. 
Pienet projektit ja selvitykset ovat alku hankkia yhdistyksen toiminnalle luotettavuus ja julkinen 
kuva. Hallitus on käynnistänyt strategian valmistelun, resurssit ovat toistaiseksi pienet perustuen 
puuttuessa. Hankkeita on tehty yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. 
 
Yhdistys on maailmalla huomattu ja kutsuja erilasiin tapahtumiin on tullut. Kotimaassa julkisen 
hallinnon piirissä sen sijaan yhdistystä ei vielä kovin hyvin tunneta. Kuitenkin messuilla 
kansalasten keskuudessa yhdistyksen suosio on ollut suuri. Helsingin OmaMökki -messujen vuoden 
2005 messuesitteen kansikin on lähtenyt  liikkeelle tästä suosiosta.  
 
1. HALLINTO 
 
Yhdistyksen toimistotyöt hoidettiin entisen tapaan hallituksen jäsenten koneilla kotinurkissa. 
Sihteeri hoiti suurimman osan yhdistyksen toimistoasioita kotoaan käsin. Paperimäärän ja 
messutarvikkeiden yms. kasvaessa tämä ei ole enää mahdollista. Toimistoa ja hankkeiden hoitoa 
varten käynnistettiin vuoden lopussa tilojen etsintä. Pankkipalvelut ovat keskitetty Kangasalan 
Osuuspankkiin lukuun ottamatta kesäseminaaria.  
 
1.1. HALLITUS 
 
Hallituksessa toimivat varsinaisina jäseninä : 
Asta Rajala puheenjohtajana,  Kaj Paavola varapuheenjohtaja, Raini Kiukas sihteerinä ja jäseninä  
Jukka Lindroos, Juha Pulkkila, Osmo Mälkiä.  
Varajäseninä toimivat Kati Hinkkanen, Tittiina Repka ja Kalevi Tuli. Tittiina Repka tarkasti 
sisäisesti tilejä. Tilintarkastajana toimi Markku Aro ja varalla Raimo Flink.   
 
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Hallituksen jäsen Kati Hinkkanen osallistui Tukholman 
Helsingin World Water Weekiin että Pekingin World Toilet Summittiin.  Jukka Lindroos piti 
esitelmän Pekingin Summitissa Maailman Toilettipäivänä 19.11. 2004 ja luovutti järjestäjille 
kiinannetut yhdistyksen säännöt. 
 
1.2. JÄSENISTÖ 
 
Jäsenistön määrä oli vuoden lopussa 202 jäsentä, joista yritysjäseniä 12. Uusia jäseniä tuli vuoden 
aikana 50 ja kolme erosi. Uusia yritysjäseniä tuli viisi. Kadoksissa olleista eli osoitteettomista 
yhdeksästä löytyi seitsemän ja kaksi poistettiin jäsenrekisteristä, kun ositetta ei saatu.  
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Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin Tampereella Vanhalla Kirjastotalolla 27.3.2004.  
Syysvuosikokous pidettiin Turussa Ravintola Puutorin Vessassa 27.11.2004 
 
1.3. YHTEISTYÖTAHOT 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on päättänyt kehittää DT -teknologian osaamista ja 
valinnut yhdeksi keskeiseksi osaamisalueekseen haja-alueen jätevesihuollon. Koulu on osallistunut 
monin tavoin yhdistyksen hankkeisiin kehittäen samalla omaa osaamistaan. 
 
Tampereen teknillinen yliopiston (TTY) kanssa tehtiin kaivovesitutkimus ja Työtehoseura ry:n 
kuivakäymäläkyselyssä toimittiin tiedon välittäjänä.  
 
Monet yritykset kuten DT -keskus PikkuVihreä Oy, DT –keskus Kuivakäymälä, Biolan Oy,  
L&T Oy sekä Metsähallitus, Moreenia ja Suunnittelukeskus ovat ottaneet yhdistyksen monella 
tavoin huomioon ja auttaneet yhdistyksen toimintaa 
 
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 samoin vuosittain järjestettävä Summit. 
 
Ympäristöministeriön tuki CE -merkintähankkeessa ja tiedotustoiminnan tukemisessa on ollut 
suurena apuna. Ympäristö ja Terveys-lehti on välittänyt tietoa yhdsityksestä lähes jokaisessa 
numerossaan.  
 
Varsipuu ry:n kanssa käynnistetty PUUSEE 2005 sai suuren suosion ja yhteistyö on ollut erityisen 
toimivaa. Jukka Lindroos on tuomariston jäsenenä ja Raini Kiukas toimii tuomariston 
asiantuntijana. 
 
2. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 
 
Käymäläseuran yksi perustehtävistä on tiedon jakaminen. Materiaaliksi koottiin mm. Y&T-lehden 
kanssa teemanumero, jota on ollut myynnissä messuilla ja sitä on postitettu vuoden aikana moneen 
paikkaan. Kuivakäymäläraportti valmistui myös ennen messuja ja myös sille on olut kysyntää.  
 
Yhdistys osallistui mm. seuraaville messuille:  Oma-Mökki-Koti-Pihamessut Helsinki 1-4,  Lomapaikka –
messut  15-18.4.Turussa, Puutarha 2004 -messut 23-25.4 Tampereella Pirkkahallissa ja Puutarha- ja Mökki-
messut 15-16.5. Imatralla ja lisäksi moniin alueellisiin tapahtumiin. 

 
Oma seminaari järjestettiin Nauvossa 10.7.2004. Seminaarin kooste löytyy ositteesta 
http://www.huussi.net/Seminaari%202004.doc  
 
Seuran omia sivuja, www.huussi.net , on pidetty hyvin ajan tasalla ja sieltä löytää tuoreimmat 
tapahtumatiedot. 

 
3. MUISTAMISET JA STIPENDIT 
 
Vuoden Huussiteko 2004-palkitno kultainen talikko ojennettiin Työtehoseuralle ja seuran tutkija Sirkka 
Malkille ansiokkaasta ja jo vuosia kestäneestä kuivakäymälöiden tutkimus- ja julkaisutoiminnasta.  
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4. TUTKIMUS- JA HANKETOIMINTA 

 
Yhdistyksen tutkimustoiminta on toistaiseksi ollut luonteeltaan käymäläkokemusten, käymälä-
mallien ja niiden toimivuuksien tarkastelua sekä lainsäädännön selvittelyä. Ensimmäinen selvitys 
koski kaupan olevien kuivakäymälöiden luokitusta lähinnä asiakkaan näkökulmasta.  Sini Torstin 
työ ”Kaupallisten jätevedettömien käymälöiden luokittelu” valmistui keväällä 2004. Työ tehtiin 
insinöörityönä Tampereen ammattikorkeakoululle. Työ löytyy osoitteesta 
http://www.huussi.net/torsti.pdf  
 
Koska luokittelua ei pystytty selkeästi tekemään, päätyi yhdistys jatkamaan työtä 
sisäkuivakäymälöiden CE-merkinnän saamiseksi sisätiloihin tarkoitettuihin käymälöihin.  
CE-merkintä on valmistajan vakuutus viranomaisille, maahantuojille ja myyjille siitä, että tavara 
täyttää sitä koskevat Euroopan yhteisölainsäädännön vaatimukset. CE-merkinnän saa ja se pitää 
tehdä vain ns. uuden menettelytavan mukaisten direktiivien määrittelemiin tavaroihin, joita ovat 
esim. sähkölaitteet, osa rakennustuotteista sisältäen esim. käymälät jne. Käymälöiden CE- 
merkinnän vaatimuksista ei EU:n alueella ole kuitenkaan päätöstä. Yhdistys kartoitti merkinnän 
tarvetta ja lähti viemään asiaa eteenpäin EU:n suuntaan. Raportti valmistuu kevään 2005 aikana. 

 
Kuivakäymälä eräissä Euroopan maissa -hankkeessa taas selvitettiin kuiva-käymälöiden yleisyyttä, 
kiinnostusta, markkinoita ja maiden lainsäädäntöä. Kohdemaina olivat Viro, Latvia. Unkari, Puola 
ja Irlanti. Tittiina Repkan hankkeesta koostama raportti löytyy sivulta 
http://www.huussi.net/tutkimukset.html Hankkeen toimesta koottiin yhteen esitteeseen tiedot 
suomalaisista käymälöiden valmistajista. Kaksikielistä esitettä nimeltä ”Finnish Dry Toilets - 
Suomalaiset kuivakäymälät”  on ollut jaossa tapahtumissa ja DT –keskuksissa.. 
 
Myös edellä kerrottu Euroopan hanke sai jatkoa; uusi hanke käynnistyi vuoden 2004 lopussa ja 
siinä tehdään mm. mallikohteita Suomeen ja edellä lueteltuihin maihin sekä laaditaan ohjeita 
käymäläjätteen käsittelystä. Yhteistyö Leader+ -rahoituksen toimintaryhmän kanssa on ollut 
erityisen sujuvaa. 

 
4. TALOUS 
 
Yhdistyksen toiminnan perusta oli edelleen vapaaehtoistyössä. Jäsenmaksuilla kerätyllä summalla 
voitiin maksaa vain osa hallinnon välttämättömistä kuluista sekä tiedotukseen liittyvät kulut. 
Hanketoiminnassa osa omarahoituksesta hoidettiin vapaaehtoistyöllä. Ilman Tampereen 
ammattikorkeakoulun sekä rahallista että tilallista tukea koko hanketoiminta ei olisi voinut laajeta 
näinkään suureksi.  
 
Myyntitulot olivat merkittävä osa toimintavuoden tuloista. Myös Dry Toilet 2003-konferenssin 
viimeiset maksuerät auttoivat vuoden alun kassavirran hallinnassa.  
 
Yhdistyksen tileissä Leader+ -hanketoiminta on eriytetty omalle tililleen, jotta on helpompi 
hallinnoida tätä tarkkaan seurattua ja valvottua hanketoimintaa. Leader+ -hanketoimintaa varten on 
jouduttu ottamaan pankista lainaa, koska maksatus tapahtuu jälkikäteisenä ja joka saattaa usein 
vielä viipyäkin.  
 
 
 


