WaterFinns ry - Toimintasuunnitelma 2019
WaterFinns ry on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesialan
ammattitaitoa kehittyvissä ja siirtymätalouksien maissa. Tärkeä osa toimintaa on siirtää osaamista
järjestön kokeneemmilta jäseniltä uraansa aloitteleville jäsenille vesi- ja kehitysyhteistyösektorilla.
Samalla viedään suomalaista vesiosaamista maailmalle. Yhdistys on avoin kaikille vesialan
kehitysyhteistyöhankkeista kiinnostuneille. Projekteissa ovat pääosassa vesi ja veteen liittyvät asiat,
kuten vesihuolto, vesivarat, vesiympäristö, sanitaatio ja hygienia, jätevedet sekä kastelu ja
maatalous.

WaterFinnsin tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät vuodelle 2019 ovat:
●
●
●
●
●
●
●

Käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen
Mahdollisten uusien hankkeiden käynnistäminen
Hankevalmisteluryhmän toiminnan jatkaminen ja uusien hankkeiden valmistelu
Varainhankinta
Jäsentiedotuksen kehittäminen
Jäsentapahtumien järjestäminen
Tavoite osallistua vesihuoltopäiville (ständi)

Projektitoiminta
WaterFinns ry:n tavoitteena on pitää käynnissä kahta - kolmea projektia kerrallaan. Tällä hetkellä
aktiivisia projekteja ovat vuoden 2015 alussa alkanut projekti Keniassa ja 2017 alussa käynnistynyt
Vietnamin hanke, joiden toteuttaminen jatkuu vuonna 2019. Uusien projekti-ideoiden ja
jatkohankkeiden kehittelyä jatketaan vuoden 2020 hanketukikierrosta silmällä pitäen. Seuraavassa
kerrotaan projektikohtaisesti suunnitellusta toiminnasta vuodelle 2019.

Käynnissä olevat projektit
Vietnam: Etnisten vähemmistöjen juomaveden laadun
parantaminen Lao Caissa, Pohjois-Vietnamissa (2017-2019)

ja

määrän

Projektikoordinaattori: Enni Huotari
Avustava projektikoordinaattori: Hanna Walsh
Vanhemmat asiantuntijat: Eero Kontula, Kaisa Haukka, Hannu Vikman, Jukka Piekkari
Tukiryhmä: Elsa-Mäki Reinikka
Yhteistyöjärjestö:CERETAD-HEALTH
Arvioitu budjetti vuodelle 2019: 7
 1 970 €
Lao Cai on vuoristoinen maakunta Pohjois-Vietnamissa, joka on etnisesti, sosioekonomisesti ja
maantieteellisesti hyvin monimuotoinen. Se on yksi Vietnamin köyhimmistä maakunnista, sillä yli 70
prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja vuoristoinen maasto tekee siitä vaikeasti
saavutettavan.
Etnisten vähemmistöjen juomaveden laadun ja määrän parantaminen Lao Caissa -projekti perustuu
ensimmäisen hankkeen (Scaling up hand washing with soap amongst ethnic minorities of Lao Cai
province in Northern Vietnam) tuloksiin ja kokemuksiin. Ensimmäinen hanke onnistui parantamaan
hygieenistä käyttäytymistä ja vähentämään ripulitautien määrää. Puhtaan veden saatavuus nähtiin
kuitenkin edelleen ongelmana. Jatkoprojekti keskittyy etnisten vähemmistöjen juomaveden laadun
ja määrän parantamiseen, jotta saadaan varmistettua edellisen hankkeen tulosten kestävyys.
Projekti kattaa vedenjakelujärjestelmän rakentamisen ja laadun seurannan kahdessa Lao Cain
kunnassa. Tavoitteena on antaa järjestelmän hallinnointi ja ylläpito vähitellen paikallisille ryhmille ja
saada paikallishallinto jatkamaan aloitetta muissa kunnissa.
Ulkoministeriön rahoitus hankkeelle varmistui joulukuussa 2016, mutta tarvittavien toimilupien
saaminen Vietnamissa kesti odotettua kauemmin ja projekti pääsi kunnolla alkamaan vasta
syyskuussa 2017.
Vuonna 2018 saatiin rakennettua ensimmäinen kahdesta suunnitellusta vesijärjestelmästä. Toisen
kunnan vesijärjestelmä on tarkoitus rakentaa vuonna 2019. Tähän kuntaan muodostetaan myös
ryhmät, jotka ottavat vastuun vesijärjestelmän hallinnoinnista ja toiminnan seuraamisesta.
Vuonna 2019 jatketaan veden laadun seurantaa. Lisäksi edellä mainituista toimista tehdään
evaluointi.
WaterFinns tulee tekemään kaksi monitorointimatkaa Lao Caihin.

Kenia: Vedenjakelun ja sanitaation kehittämisprojekti Turkanan alueella
(2015-2018)
Projektikoordinaattori: Jussi Laine
Vanhemmat asiantuntijat: Eero Kontula ja Lisbet Kontula
Arvioitu kokonaisbudjetti vuodelle 2019: 0 €.
Kenian hanke on edelleen selvityksessä Ulkoasiainministeriön (UM) kanssa, eikä se ole Waterfinnsille
annetun tiedon mukaan jatkumassa vuonna 2019. Waterfinns osallistui vuoden 2018 aikana UM:n
teettämään ja KPMG:n suorittamaan Kenian maaohjelman tarkastukseen sekä antoi UM:lle heidän
pyytämänsä vastineet selvityksen tuloksiin liittyen.
Waterfinns olettaa UM:n tekevän vuoden 2019 aikana päätöksen hankkeen sulkemisesta olemassa
olevan tiedon valossa ja valmistautuu tähän vapaaehtoistyön muodossa.

Uusien projektien valmistelu
Vuonna 2019 WaterFinns ry jatkaa hankevalmisteluryhmän toimintaa, jonka tehtävänä on etsiä ja
kehittää lupaavimpia ehdotuksia tuleviksi projekteiksi WaterFinns ry:n projektitoiminnan
handbookin avulla. Ehdotuksille, jotka hallitus valitsee jatkokehitykseen ja jotka etenevät
pidemmälle suunnitteluvaiheessa, valitaan projektiryhmä, joka paikallisen yhteistyöjärjestön kanssa
tekee tarkemmat suunnitelmat ja hakee projektille rahoituksen.

Muu toiminta
Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Vuonna 2019 WaterFinns jatkaa yhteistyön kehittämistä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
verkostoitumalla sellaisten yhdistysten kanssa, joilla on kiinnostusta tai tarvetta WaterFinns ry:n
vesiosaamiselle hankkeissa ja asiantuntijatehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. WaterFinns on
KEPAn jäsen ja jäsenyyttä tullaan aktiivisesti hyödyntämään osallistumalla järjestön järjestämille
kursseille, joiden avulla voidaan lisätä projektisuunnittelun ja -hallinnan osaamista. KEPAn
tilaisuuksissa verkostoidutaan muihin kehitysyhteistyötoimijoihin ja lisätään WaterFinns ry:n
näkyvyyttä. Näihin tapahtumiin ja kursseille rohkaistaan osallistumaan muitakin jäseniä
aktiivijäsenten lisäksi. WaterFinns on myös Finnish Water Forumin jäsenyhdistys ja pääsee sitä
kautta tutkimuksen, kaupallisten vesialan toimijoiden ja yhdistysten rajapintaan. WaterFinns pyrkii
olemaan edustettuna Finnish Water Forumin hallituksessa vuoden 2019.
Varainhankinta
Varainhankintaa ja sen keinoja lisätään projektien omavastuuosuuden ja järjestön yleisten menojen
kattamiseksi. Vuonna 2019 jatketaan varainkeruuillallisten järjestämistä sekä joulukorttien myyntiä.
Maailma Kylässä -festivaaleilla jatketaan pienten esineiden myyntiä. Lisäksi pyritään hyödyntämään
rahankeräyslupaa mahdollisimman kattavasti. Myös ns. “aineettomien joululahjojen” myyntiä

edistetään.
Viestintä ja näkyvyys
WaterFinns jatkaa ja kehittää sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessaan. Internet-sivujen avulla
levitetään tietoa yhdistyksestä. Viestinnän kehittämiseksi ja edistämiseksi perustettua
Viestintätyöryhmän toimintaa jatketaan, johon pyrimme aktivoimaan mukaan uusia innokkaita
jäseniä. Lisäksi ylläpidetään ja kehitetään yhdistyksen Facebook-, Twitter- ja LinkedIn-sivuja sekä
sähköpostituslistaa ja lisätään tiedotusta niiden kautta. Tiedotusta yhdistyksen tapahtumista ja
projektien toiminnasta kehitetään. Kehitysyhteistyökentän tilanteeseen ja hallituksen
kehitysyhteistyön leikkauksiin liittyvä viestintä ja vaikuttaminen tehdään pääsääntöisesti KEPAn
kautta.
WaterFinns ry osallistuu myös vuonna 2019 Maailma kylässä -festivaaleille. Suosittu Nira-pumppu on
mukana.
Aloitetaan valmistelut vesihuoltopäiville 2019. Pyritään saamaan artikkeli vesitalouslehteen 2019.

Budjetti
Tulo- ja menoarvio määräytyy pitkälti hankkeiden mukaan. Ulkoasiainministeriön rahoittamissa
hankkeissa tuen ja oman työn ulkopuolelle jäävä omavastuuosuus on ennen ollut 7,5 % hankkeiden
kokonaisrahoituksesta. Hankkeiden omavastuuosuus ja yrityksen hallinnon kulut katetaan säätiöiltä
ja muilta yhteisöiltä saaduilla tuilla ja varainhankintatoimien tuloksena saatavilla lahjoituksilla.
Ehdotus budjetiksi vuodelle 2019 esitetään liitteessä 1.
Helsingissä, 6. marraskuuta 2019
WaterFinns ry:n hallitus

LIITE 1: WaterFinns ry:n vuoden 2019 tulo- ja menoarvio

