WaterFinns ry - Toimintasuunnitelma 2021
WaterFinns ry on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesialan
ammattitaitoa matalan tulotason 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.

Kuva: Enni Huotari

Yleistä
WaterFinns ry:n tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät vuodelle 2021 ovat:
●
●
●
●
●

Käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen (yksi hanke vuosille 2021-2022 sekä yhden
hankkeen viimeistely)
Hankevalmisteluryhmän toiminnan jatkaminen ja uusien hankkeiden valmistelu (yksi tai
kaksi hanke-ehdotusta kevään 2022 hankehakuun)
Varainhankinnan kehittäminen (uutena MobilePay mukana). Nimetään varainhankinta-tiimi
edistämään varainhankintaa.
Jäsentiedotuksen ja näkyvyyden kehittäminen. Nimetään viestintätiimi edistämään
tiedotusta.
Jäsentoiminnan kehittäminen jäsenkyselyn tulosten pohjalta. Nimetään tapahtuma-tiimi
edistämään tapahtumien järjestämistä.

__________________________________________________________________________________

1. Projektitoiminta
WaterFinns ry:n tavoitteena on pitää käynnissä kahta tai kolmea projektia kerrallaan sekä valmistella
tulevia hankkeita. Tällä hetkellä aktiivisia projekteja on Nepalissa (2019-2020) ja projekti alkamassa
Etiopiassa (2021-2022). Seuraavassa kerrotaan projektikohtaisesti suunnitellusta toiminnasta
vuodelle 2021.

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

Projektikoordinaattori: Enni Huotari
Avustava projektikoordinaattori: Hanna Walsh
Vanhemmat asiantuntijat: Eero Kontula, Kaisa Haukka, Jukka Piekkari
Yhteistyöjärjestö: CERETAD-HEALTH
Arvioitu budjetti vuodelle 2021: 0 €

Etnisten vähemmistöjen juomaveden laadun ja määrän parantaminen Lao Caissa -projektin
aktiivinen hanketoiminta päättyi vuoden 2019 loppuun. Vuoden 2020 aikana hankkeessa toteutettiin
monitorointi. Vuodelle 2021 jää mahdollisesti viimeisimpiä projektin sulkemiseen liittyviä tehtäviä.

Nepal: Sustainable water supply and capacity building in Devchuli
municipality, Nepal (01/2019-03/2021)
●
●
●
●

Projektikoordinaattori: Varpu Vasko
Avustava projektikoordinaattori: Yogesh Chapagain
Vanhemmat asiantuntijat: Jarkko Karjalainen
Tukiryhmä: Saara Nokelainen, Ilkka Nevalainen, Sanna Ruuhela

●
●

Yhteistyöjärjestö: Centre for Appropriate Technology Nepal (CATN)
Arvioitu budjetti 2020-03/2021 loppuprojektin ajalle: 137,800 euroa

Nepal-projektimme sai rahoituspäätoksen UM:lta vuoden 2018 joulukuussa, ja projekti pääsi
alkamaan 2019 alussa. Nepalin hankkeen kesto on kaksi vuotta, 2019-2020. Projektin paikallinen
kumppani on Centre for Appropriate Technology Nepal (CATN) Devchulin kunnan hallinnon lisäksi.
Devchuliin Nepaliin sijoittuva hanke on jatkoa WaterFinns ry:n NAPA WASH -hankkeeseen vuosina
2014-2016.
NAPA WASH hankkeen jälkeen Devchulin alueella on potentiaalia kehittyä seuraavalle tasolle veden
laadun ja sanitaation parantamisessa. Devchulin kunnan toimintaedellytyksiä kehitetään projektissa
kouluttamalla työntekijöitä ja hallintoa sekä tekemällä kunnostustöitä vesi- ja sanitaatiorakenteisiin.
Nämä toimet vahvistavat nepalilaisten itseluottamusta toimia tulevaisuudessa tehokkaasti itse.
Samalla varmistetaan palveluiden jatkuvuus ja kehitys pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen
mukaisesti.
Alueella on tarpeen lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta WASH-palveluista vesikäyttäjäryhmissä,
wardeissa ja kuntatasolla. Jatkohankkeelle on selkeä tarve NAPA WASH-projektin jälkeen; Devchulin
alueella on perustason vesi- ja sanitaatiopalvelut, mutta taito ylläpitää talousvesijärjestelmiä ja
hyvää veden laatua eivät ole riittäviä, johtaen terveysongelmiin.
Vuonna 2020 koronaviruspandemia on levinnyt myös Nepaliin ja vaikeuttanut projektin
toteutumista. Sen johdosta UM:ltä haettiin ja saatiin jatkoa projektin loppuunsaattamiselle
maaliskuuhun 2021 mennessä. Alkuvuonna 2021 viimeistellään ja seurataan Water Safety Planin
(WSP) kayttöönottoa ja vedenlaadun kehittämisen sekä koulutusten vaikuttavuutta Devchulin
alueella, sekä perustetaan laboratorio veden näytteenottoja ja seurantaa varten. Projektin
loppuvaiheessa tehdään myös pro gradu -tutkielma Turun yliopiston maanteiteen opiskelijan kanssa
(alustava otsikko: “Water management in relation to SDGs and national guidance in a low-income
country. Case study Devchuli, Nepal”). Opiskelijan kenttämatka jää väliin pandemian / heikon
turvallisuustilanteen takia. Tutkimus kuitenkin tukee projektin tavoitteita, CATN:in edistämiä
aktiviteetteja alueella sekä loppumonitorointia.

1.2. Käynnistettävä projekti
Etiopia: RIWASH - Rural Innovative WASH (1/2021 - 12/2022)
●
●
●
●

Projektikoordinaattori: Anni Juvakoski
Vanhemmat asiantuntijat: Arto Suominen, Hannu Vikman
Yhteistyöjärjestö: Water Action
Arvioitu budjetti vuodelle 2021: 102 000 €

Tammikuussa 2021 alkavan kahden vuoden pituisen hankkeemme päätavoite on rehabilitoida kolme
vesihuoltojärjestelmää kolmessa kylässä: Adegna Ashokassa, Alemtenassa ja Hamatassa. Kylät
sijaitsevat Halaban vyöhykkeellä Etiopian SNNPR-osavaltiossa. Projektialue kärsii kuivuudesta ja
köyhyydestä. WaterFinns:in paikallinen kumppani Water Action on tunnistanut teknisiä ja

yhteiskunnallisia ongelmia, jotka rajoittavat juomavesihuollon toimivuutta projektialueella.
Varmistimme nämä ongelmat WaterFinns:in ja Water Action:in yhteisellä matkalla alueelle
maaliskuussa 2020. Ongelmiin kuuluvat käyttökatkot, järjestelmien puutteellinen ylläpito ja huolto
sekä naisten ja vammaisten henkilöiden vähäinen osallistaminen järjestelmien hallintaan. Lisäksi yksi
järjestelmä on kokonaan toimimaton pumpun hajoamisen vuoksi. Nämä ongelmat vaarantavat
yhdenvertaisen oikeuden juomaveteen ja siten terveyteen.
Projektin rehabilitointimenetelmät perustuvat Water Safety Plan -lähestymistapaan (WSP), joka ovat
Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan tehokkain tapa ylläpitää turvallista vesihuoltoa.
Laajennamme WSP:n sisältämään mukautumista ilmastonmuutokseen ja luonnonkatastrofeihin (+),
käyttö- ja huolto- sekä vesimaksujen keräystoimia (+) sekä inkluusiota (+). Projektiaktiviteetit tulevat
kattamaan inklusiivista koulujen vesi-, sanitaatio- ja hygieniakoulutusta, inklusiivista vesi-, sanitaatioja hygieniatoimikuntien kapasiteetin vahvistamista, käyttö- ja kunnossapitosuunnitelmien
kehittämistä sekä valuma-aluetta koskevia kehitysehdotuksia. Lisäksi kylien inklusiivisuutta
vahvistetaan auttamalla nimittämään naisia ja vammaisia henkilöitä vesihuollon ja sanitaation
hallintotehtäviin.
Suunnitellut toimenpiteet johtavat parempaan juomaveden saatavuuteen yli 18 000 ihmiselle. Tämä
parantaa heidän terveyttään ja lyhentää merkittävästi vedenhakuun käytettyä aikaa. Lisäksi naisten,
vammaisten henkilöiden ja lasten yhdenvertaisuus sekä kaikkien sidosryhmien ymmärrys rooleistaan
järjestelmienhallinnassa lisääntyvät.
Water Action on projektin toimeenpanija ja WaterFinns toimii valvojana ja neuvonantajana. Water
Actionin kapasiteettia yhteisöjen osallistamisessa ja inkluusiossa vahvistetaan ja heidän
kommunikaatiostrategiansa myös päivitetään projektin aikana.

1.3. Uusien projektien valmistelu
Vuonna 2021 WaterFinns ry jatkaa hankevalmisteluryhmän yleistä toimintaa, jonka tehtävä on
arvioida saatuja projektiehdotuksia 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.
Seuraava hankehaku on keväällä 2022, joten siihen siis aletaan valmistautumaan jo vuoden 2021
aikana.
__________________________________________________________________________________

2. Muu toiminta
2.1. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Vuonna 2021 WaterFinns ry 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 ry on Fingon jäsen ja jäsenyyttä tullaan aktiivisesti hyödyntämään osallistumalla
järjestön järjestämille kursseille, joiden avulla voidaan lisätä projektisuunnittelun ja
-hallinnan osaamista. Fingon tilaisuuksissa verkostoidutaan muihin
kehitysyhteistyötoimijoihin ja lisätään WaterFinns ry:n näkyvyyttä. Näihin tapahtumiin ja
kursseille rohkaistaan osallistumaan muitakin jäseniä aktiivijäsenten lisäksi.
WaterFinns ry on myös Finnish Water Forumin jäsenyhdistys ja pääsee sitä kautta
tutkimuksen, kaupallisten vesialan toimijoiden ja yhdistysten rajapintaan. WaterFinns ry
pyrkii edistämään yhteistyötä Finnish Water Forumin kanssa vuonna 2020.
Uutena, WaterFinns ry pyrkii edistämään yhteistyötä Vesiyhdistyksen alaisen Young Water
Professionals verkoston kanssa.

2.2. Varainhankinta
Varainhankintaa ja sen keinoja lisätään projektien omavastuuosuuden ja järjestön yleisten menojen
kattamiseksi. Vuonna 2021 jatketaan jäsentapahtumien järjestämistä, joissa on mahdollisuus myös
lisätä varainhankintaa. Tapahtumissa mainostetaan uutuutena MobilePay -sovellusta, jolloin
lahjoitukset onnistuvat myös sähköisesti. Lisäksi pyritään hyödyntämään rahankeräyslupaa
mahdollisimman kattavasti.
Uutena tehtävänä toimikaudella 2021 on selvittää uusia keinoja rahoituspohjan vakauttamiseksi
ulkopuolisella rahoituksella. Selvitetään mahdollisuutta sitouttaa yrityksiä toimintaan sekä lisäksi
selvitetään uusia varainhankinta-mahdollisuuksia muilta yhdistyksiltä, kunnalta tai valtiolta.
Nimetään vastuuhenkilöt varainhankinnan kehittämiseksi.

2.3. Viestintä ja näkyvyys
WaterFinns ry jatkaa ja kehittää sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessaan. Kesällä 2020
toteutetussa jäsenkyselyssä selvisi, että järjestön jäsenistö oli pääosin tyytyväisiä viestintään, mutta
enemmistö vastanneista koki tarvetta sen lisäämiselle. Viestinnän ja tiedotuksen lisääminen
sosiaalisen median kanavilla koettiin tärkeäksi, samoin kuin järjestön näkyvyyden lisääminen muissa
medioissa, mutta toisaalta myös jäsenistön sisällä esimerkiksi aktiivisemman hankekohtaisen
tiedotuksen kautta. Näkyvyyden lisäämiseksi ehdotettiin yhteistyötä isompien organisaatioiden
kanssa, seminaareihin osallistumista WF:n edustajana, oppilaitosvierailuja sekä aktiivista
some-keskustelua. Vastanneiden kesken tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi koettiin sähköposti ja
Facebook, kun taas Twitteriä ja nettisivuja seurattiin vähemmän. Kotisivuihin oltiin kuitenkin
tyytyväisiä, mutta sivuille toivottiin selkeyttä jäsenasioiden (esim. jäseneksi liittyminen) suhteen.
Internet-sivujen avulla levitetään tietoa yhdistyksestä entistä aktiivisemmin. Viestinnän
kehittämiseksi ja edistämiseksi perustettua viestintätyöryhmän toimintaa jatketaan, ja pyritään
aktivoimaan työryhmään mukaan uusia innokkaita jäseniä. Lisäksi ylläpidetään ja kehitetään
yhdistyksen tiedotusta tapahtumista ja projekteista sähköpostilistan ja Facebookin sekä Instagramja Twitter-sivujen kautta. Lisäksi on tarkoitus kehitellä esimerkiksi erilaisia viestintäkampanjoita
(kuten teemapäiviin liittyvät kampanjat, hankekuulumiset somessa “take-overeiden” muodossa),
jolloin järjestön toiminta kytkeytyy entistä selvemmin ajankohtaisiin aiheisiin ja tulee näkyvämmäksi
laajemmin.
Näkyvyyttä pyritään lisäämään myös Vesiyhdistyksen alaisen Young Water Professionals verkoston
kautta. Lisäksi WaterFinns ry osallistuu vuonna 2021 Maailma kylässä -festivaaleille. Muihin
tapahtumiin, kuten Vesihuoltopäiville, osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Näkyvyyttä on

tarkoitus lisätä myös erilaisten lehtijuttujen muodossa - selvitetään mahdollisuutta kirjoittaa
projektikuulumisia Vesitalouslehteen, Fingon alaisiin lehtiin sekä UM:n Kehitys-lehteen. Otetaan
tavoitteeksi saada yksi julkaisu jossain edellä mainituissa julkaisuissa.
Kehitysyhteistyökentän tilanteeseen sekä valtioneuvoston kehitysyhteistyöhön liittyviin leikkauksiin
liittyvä viestintä ja vaikuttaminen tehdään pääsääntöisesti Fingon kautta.

2.4. Jäsentoiminnan kehittäminen
Jäsenkyselyssä selvisi, että jäsentoiminnan lisäämiselle olisi runsaasti kysyntää. Ohjelman
kehittämiseksi ehdotettiin muun muassa tapahtumien järjestämistä myös pk-seudun ulkopuolella
sekä online-muodossa. Suurin osa vastanneista kertoi kiinnostuneensa osallistumaan tapahtumiin
videon välityksellä. Erityisesti seminaarit sekä koulutukset veteen ja sanitaatioon, kehitysapuun,
innovaatioihin, kaupungistumiseen liittyen koettiin mieluisana toimintana. Haetaan jäsenistöstä
halukkaita aktiiveja mukaan toiminnan järjestämiseen.
Otetaan tavoitteeksi järjestää seuraavat tapahtumat vuoden 2021 aikana:
●
●
●

●
●

Kevätkokous + webinaari (maaliskuu)
○ Kokouksen yhteydessä järjestetään webinaari valitun teeman ympärille
Maailma kylässä (toukokuu)
○ Varainkeruuta ja yhdistyksen tunnettuuden lisäämistä
Talkoot (alkukesä/alkusyksy)
○ Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumana esimerkiksi rantojen kunnostustalkoot
yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa
Vuosijuhlat (syyskuu)
Syyskokous/vuosikokous (lokakuu)

Nimetään vastuuhenkilöt tapahtumien järjestämiseksi.
__________________________________________________________________________________

3. 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 2021 esitetään liitteessä 1.
__________________________________________________________________________________
Helsingissä, 26. lokakuuta 2020
WaterFinns ry:n hallitus

