WaterFinns ry ‐ Toimintasuunnitelma 2016
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 jäsenilt
ä 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 2016 ovat:
●
●
●
●
●
●

Käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen
Hankevalmisteluryhmän toiminnan jatkaminen ja uusien hankkeiden valmistelu
Varainhankinta
Jäsentiedotuksen kehittäminen
Jäsentapahtumien järjestäminen
15‐vuotis historiikki

Projektit
WaterFinns ry:n tavoitteena on pitää käynnissä kolmea projektia kerrallaan. Tällä hetkellä aktiivisia
projekteja ovat loppuvaiheessa olevat Tansanian vesihuollon parannushanke ja Vietnamin
käsienpesuhanke, vuoden 2014 alussa käynnistynyt NAPA WASH ‐hanke Nepalissa ja uusimpana
vuoden 2015 alussa alkanut projekti Keniassa. Uusien projekti‐ideoiden ja jatkohankkeiden kehittelyä
jatketaan ‐ listalla ovat esimerkiksi Kirgisia, Tansania ja Vietnam. Seuraavassa kerrotaan

projektikohtaisesti suunnitellusta toiminnasta vuodelle 2016.

Kestävät vesihuolto‐ ja sanitaatiopalvelut maaseudulla (CWSSP), 3. vaihe
(2012‐2015), Mtwara Tanzania
Projektikoordinaattori: Venla Pesonen
Avustava koordinaattori: Elina Virolainen
Taustaryhmä: Heikki Wihuri, Paul Gwagilo, Suvi Hjorth, Tauno Skyttä, Erkki Tiainen, Jani Vuorinen
Yhteistyöjärjestö: Tanzania Association of Environmental Engineers (TAEEs)
Arvioitu kokonaisbudjetti vuodelle 2016 on 1700 €.
Projektin pääasiallinen tavoite on vähentää likaisesta vedestä ja huonosta sanitaatiosta johtuvia
terveysongelmia, jotka osaltaan vahvistavat köyhyyttä ja vähentävät etenkin kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien ryhmien kykyä saavuttaa merkittäviä elämänlaadullisia parannuksia Mtwaran
läänissä Etelä‐Tansaniassa. Projektin kolmas vaihe toteutetaan yhteistyössä Tanzania Association of
Environmental Engineers (TAEEs) ‐yhteistyöjärjestön, Mtwaran aluehallinnon sekä paikallisten
kyläyhteisöjen kanssa.
Hankkeen päättyessä vuoden 2015 lopussa, ei vuonna 2016 Mtwarassa ole enää projektin varoista
rahoitettuja aktiviteetteja. Projektikoordinaattori tulee tekemään alkuvuonna 2016 viimeisen
monitorointimatkan Tansaniaan. Matkan tarkoituksena on selvittää tilannetta projektikylissä
hankkeen päättyessä ja keskustella kokemuksista sekä yhteistyökumppani TAEEsin että
paikallishallinnon edustajien kanssa. Ulkoasiainministeriölle raportoidaan hankkeen viimeisen vuoden
toiminnoista vuosiraportissa ja hankkeesta laaditaan loppuraportti.

Etnisten vähemmistöjen saippualla tehtävän käsienpesun edistäminen Lao
Cain maakunnassa Pohjois‐Vietnamissa (2012‐2015)
Projektipäällikkö: Elsa Mäki‐Reinikka
Vanhempi asiantuntija: Eero Kontula
Taustaryhmä: Mirjami Tran Minh
Yhteistyöjärjestö: CERETAD‐Health
Arvioitu kokonaisbudjetti vuodelle 2016 on 0 €.
Projektin tavoitteena on edistää hygieniakäyttäytymistä ja käsienpesua saippualla etnisten
vähemmistöjen keskuudessa Lao Cai provinssissa yleisen terveydentilan parantamiseksi.
Pohjois‐Vietnamin vuoristossa sijaitsevan Lao Cain väestöstä suuri osa kuuluu johonkin Vietnamin
lukuisista etnisistä vähemmistöistä ja se on myös yksi köyhimmistä maakunnista koko maassa.
Aktiviteetit päättyvät vuonna 2015. Viimeisen kvartaalin aktiviteetit keskittyvät Lao Cain provinssin
kylissä toteutettavan saippuan avulla tehdyn käsienpesun edistämiseen. Lokakuun 2015 viimeisen
monitorointimatkan aikana todettiin, että rahaa on vielä jäljellä saniteettitilojen korjaus‐ ja
rakennustöitä varten. Saniteettitilat rakennetaan 2015 aikana kokoustilojen yhteyteen, jossa kyläläiset

kokoustavat usein.
Vuoden 2016 aikana raportoidaan hankkeen saavutuksista ja haasteista rahoittajatahoille
Ulkoasiasinministeriöön ja omavastuuosuuden rahoittajalle Maa‐ ja Vesitekniikan tuki ry:lle.
Suunnitelmissa on myös hakea jatkorahoitusta hankkeelle, mutta nämä suunnitelmat riippuvat pitkälti
Ulkoministeriön rahoituksesta. Vuoden 2015 hankerahoituksen jäädyttäminen vaikuttivat hyvin paljon
hankkeen jatkosuunnitelmiin. Tarkoituksena on seurata tilannetta vuoden 2015 ja 2016 aikana ja
päättää, onko hankkeella edellytyksiä saada UM:n hanketukea vuosille 2017‐2019. Uuden
hankevastaavan rekrytointi jatkohankkeelle toteutuu näillä näkymin vuonna 2016.

Nepal: Nawalparasin ja Palpan läänien kestävän vesihuollon ja sanitaation
hanke (2014‐2016)
Projektikoordinaattori (Suomi): Panu Piirtola
Projektiasiantuntija (Nepali): Sini Pellinen
Vanhemmat asiantuntijat: Kari Leminen ja Elis Karsten
Yhteistyöjärjestö: Centre for Appropriate Technology Nepal (CATN)
Arvioitu budjetti vuodelle 2016 on 101050 €.
Nawalparasi and Palpa Districts Sustainable Water Supply and Sanitation (NAPA WASH, 2014 ‐2016)
hanke pyrkii täydentämään Suomen virallista vesisektorin kehitysyhteistyötä Nepalissa vahvistamalla
vesi‐ ja sanitaatiopalveluiden hallintaa, käyttöä ja ylläpitoa. Hanke tukee vesi‐ ja sanitaatiopalveluiden
toimivuutta ja kestävyyttä käsittelevää tutkimusta yhteisö‐ ja käyttäjäkuntatasolla Nawalparasin ja
Palpan lääneissä Länsi‐Nepalissa. Lisäksi hankkeessa laaditaan kestävään ja turvalliseen vesivarojen
käyttöön tähtääviä suunnitelmia (water safety plans) valituissa kyläkomiteoissa kahdessa läänissä sekä
tuetaan sanitaatiokampanjaa Palpan läänissä.
Hankkeen käynnistysvaihe kesti tammikuusta elokuuhun 2014. Keskeisimmät toiminnot
käynnistysvaiheessa olivat mm. projektihenkilökunnan mobilisointi, projektitoimiston perustaminen
Tansenin kaupunkiin Palpan laanissa, hankehallintaan ja toteutukseen liittyvien ohjeiden ja
käytäntöjen valmistelu sekä koordinaatio kansallisella ja läänitasolla. Vuoden 2014 valmisteluihin sekä
koordinaatio‐ ja harmonisaatiotoimiin kuuluu mm. kumppanuussopimus WF:n ja yhteistyökumppani
CATN:n välillä, puitesopimukset hankkeen sekä Nawalparasin ja Palpan läänin hallintojen välillä,
hankkeen sisällyttäminen lääninhallintojen vuosisuunnitelmiin sekä viitesopimukset kahden
käyttäjäkunnan kanssa palvelujen tarjoamista varten. Kylät (Village Develepment Committee, VDC)
joissa hanketta tullaan toteuttamaan valittiin suorittamalla kylien vertailu. Lopulliseen valintaan
osallistui läänien vesi‐ ja sanitaatiokoordinaatiotoimikunnat. Nawalparasin läänistä projektikyliksi
valittiin Devchuli, Naram ja Ruchang. Palpan läänistä valittiin Tahun, Phoksingkot ja Devinagar.
Kenttätutkimusta (komponentti 1) on valmisteltu vuoden 2014 alusta alkaen ja toteutui vuoden 2015
alkupuoliskolla. Kenttätutkimus koostui kahdesta osasta: 1) kvantitatiivinen tutkimus, joka suoritetaan

20 kyläkomitean alueella molemmissa lääneissä sekä 2) kvalitatiivinen tutkimus, joka suoritetaan
neljän suomalaisen ja kahden nepalilaisen opiskelijan toimesta. Tutkimus tulee tarjoamaan tietoa ja
syventämään ymmärrystä vesiskiimien pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvistä tekijöistä.
Kenttätutkimus mukaanlukien yhteenveto kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista löydöksistä tulee
valmistumaan alkuvuonna 2016.
Varsinaisten kenttätoimintojen toteuttaminen komponenttien 2 & 3 alla (vesikäyttäjäkuntien
kapasiteetin vahvistus & läänitason kapasitointi ja verkostointi) on viivästynyt pidentyneen
käynnistysvaiheen takia, mutta on saatu hyvin käyntiin muodollisuuksien ja sopimusten valmistumisen
myötä. Kenttätoiminnot tulevat jatkumaan täydellä teholla vuoden 2016 loppuun asti.
Vuonna 2015 Nepalissa oli tuhoisia maanjäristyksiä, jotka vaikuttivat projektin etenemiseen kahdella
tavalla. Yhteiskunnan resurssit ja mieli olivat järistysten jälkeisessä hätäavussa ja jälkitoimissa sekä
osaltaan projektin resursseja käytettiin hätäaputoimiin oman erikoisalansa puitteissa.
Nepalin hankehallintatiimin (Project Management Team Nepal, PMTN) suosituksiin perustuen
hankkeen henkilöresursseja muutettiin niin, että yhden kokeneemman projektikoordinaattorin sijaan
palkattiin kaksi nuorempaa ja kenttätöihin paremmin soveltuvaa projektihenkilöä, jotka tulevat
asettumaan molempiin lääneihin (1 Palpaan ja 1 Nawalparasiin). Tämän odotetaan nopeuttavan
hankkeen varsinaisten kenttätoimintojen toteuttamista molemmissa lääneissä. Tämän muutoksen
myötä hankkeen henkilöresursseihin Nepalissa kuuluu 3 täysiaikaista henkilöä sijoitettuna kahteen
lääniin, lyhytaikaisten CATN:n asiantuntijoiden tuki (Kathmandusta käsin) sekä palveluntarjoajat
koulutusten toteutusta varten.

Kenia: Vedenjakelun ja sanitaation kehittämisprojekti Turkanan alueella
(2015‐2017)
Projektikoordinaattori: Jussi Laine
Avustava koordinaattori: Mira Janhunen
Vanhemmat asiantuntijat: Eero Kontula ja Eero Meskus
Yhteistyöjärjestö: GroundWater Abstraction Kenya Outreach (GWAKO)
Arvioitu kokonaisbudjetti vuodelle 2016 on 191 780 €.
Turkana on monin indikaattorein mitattuna Kenian alikehittyneintä aluetta. Hanke pyrkii parantamaan
alueen hyvinvointia tarjoamalla vesihuoltoa ja sanitaatiota Turkana‐yhteisön valitsemilla eniten apua
tarvitsevilla kylillä Turkanan maakunnassa. Hankkeen aikana tuetaan hankealueella olevien vanhojen
kaivojen kunnostamista olemassa olevien mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi rakennetaan noin 10
uutta kaivoa karjanjuottoaltaineen, 10‐20 hygieeniset vaatimukset täyttävää latriinia ja avustetaan
yhteisöjä oppimaan edellä mainittujen toteutusten oikeaoppinen käyttötapa ja ylläpito.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 351 302 €, joista 85% on rahoitettu Ulkoasiainministeriön
kehitysyhteistyön määrärahoin ja 7,5% Maa‐ ja Vesitekniikan Tuki ry:n (MVTT) hanketuella. Hanke
käynnistyi vuoden 2015 aikana, ja sen on suunniteltu kestävän vuoden 2017 loppuun asti.

Vuonna 2015 tehtiin kartoitus projektialueella sijaitsevista epäkunnossa olevista kaivoista. Hankkeen
toisen vuoden aikana kunnostetaan mahdollisimman monta näistä kaivoista ja kyseisissä kylissä
perustetaan tai uudelleen aktivoidaan “community based organization” (CBO), joka rekisteröidään
maakunnan alueella.
Hankkeen aikataulua pyritään tiivistämään siten, että valtaosa uusien kaivojen ja latriinien
rakentamisesta tehdään vuoden 2016 aikana. Huomioimme kuitenkin projektialueen haastavan
toimintaympäristön ja suoritamme hydrogeologiset ja vedenlaadun mittaukset huolellisesti ennen
porauksen aloittamista.
Havaintomme mukaan aiempien kaivojen epäonnistumisten yksi merkittävimmistä syistä on ollut
kommunikaation puute ja kaivojen omistussuhteen epäselvyys. Tätä ennaltaehkäistään aktiivisella
yhteistyöllä hankekylien asukkaiden kanssa, ja heidät pyritään pitämään mukana kaikessa hankkeen
toiminnassa alusta loppuun asti. Lisäksi oleellisena osana toimintaamme on jatkuva kommunikaatio
maakunnan virallisten toimijoiden ja Water Resource Management Authorityn (WRMA) kanssa.

Uusien projektien valmistelu
Vuonna 2010 WaterFinns ry aloitti hankevalmisteluryhmätoiminnan, jonka tehtävänä on arvioida
saatuja projektiehdotuksia ja kehittää lupaavimpia ehdotuksia tuleviksi projekteiksi WaterFinns ry:n
projektitoiminnnan 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.
Vuonna 2016 jatketaan hankevalmistelutyöryhmän toimintaa, jotta edellisenä vuonna peruutetulle
hanketukikierrokselle valmistellut hanke‐ehdotukset saadaan muokattua sopiviksi seuraavalle
hanketukikierrokselle. Kiinnostuneet jäsenet ovat tervetulleita työskentelemään näiden ehdotusten
parissa, joista toivotaan jatkoa WF‐projekteille.

Muu toiminta
Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Vuonna 2016 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 on myös edustettuna Finnish
Water Forumin hallituksessa ainakin vuoden 2016.

Varainhankinta
Varainhankintaa ja sen keinoja lisätään projektien omavastuuosuuden ja järjestön yleisten menojen
kattamiseksi. Vuonna 2016 jatketaan varainkeruuillallisten järjestämistä sekä joulukorttien myyntiä.
Maailma Kylässä ‐festivaaleilla jatketaan pienten esineiden myyntiä. Lisäksi hyödynnetään
rahankeräyslupaa mahdollisimman kattavasti.
Viestintä ja näkyvyys
WaterFinns jatkaa ja kehittää sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessaan. Yhdistyksen vuonna 2013
julkistettujen uudistettujen internet‐sivujen avulla levitetään tietoa yhdistyksestä ja sivujen sisältöä
kehitetään edelleen. Viestinnän kehittämiseksi ja edistämiseksi perustetaan Viestintätyöryhmä, jos
innokkaita jäseniä saadaan aktivoitua mukaan. 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 2016 Maailma kylässä ‐ festivaaleille. Aikomuksena on hankkia
aiempaa suurempi messupaikka, jotta suosittu Nira‐pumppu mahtuu paremmin ständin läheisyyteen.
15. toimintavuoden kunniaksi kootaan historiikki, jossa käsitellään menneitä WaterFinns‐projekteja ja
yhdistyksen toimintaa.

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. Toimintasuunnitelman laatimisen aikana vuoden 2016 hanketuen ehdoista ei
ollut varmuutta uuden hallitusohjelman leikkausten vuoksi. Hankkeiden omavastuuosuus ja yrityksen
hallinnon kulut katetaan säätiöiltä ja muilta yhteisöiltä saaduilla tuilla ja varainhankintatoimien
tuloksena saatavilla lahjoituksilla.
Ehdotus budjetiksi vuodelle 2016 esitetään liitteessä 1.

Helsingissä, 23. marraskuuta 2016
WaterFinns ry:n hallitus

LIITE 1: WaterFinns ry:n vuoden 2016 tulo‐ ja menoarvio

WaterFinns ry ‐ Action Plan 2016
WaterFinns is a non‐governmental organization (NGO) founded in 2001, that promotes professional
know‐how in the water sector in developing countries and transition economies. In addition,
WaterFinns aims at transferring professional knowledge and experience of Finnish senior experts to
its young members. WaterFinns supports Finnish water sector experts by providing them with
international opportunities. WaterFinns membership is open to everyone interested in water related
issues. WaterFinns operates in the fields of water resources, water environments, water bodies,
agriculture & and irrigation, water supply & sanitation and waste water treatment.
Priority actions of WaterFinns ry for the year 2016 include:
●
●
●
●
●
●

Further implementation of on‐going projects
Further developing of project preparation
Fundraising
Development of internal and external communication
Organizing events for members
Celebrating organization’s 15th Anniversary

Projects
WaterFinns ry aims at running three projects at time. During 2016 WaterFinns ry will continue
with the on‐going Kenya and Nepal NAPA WASH projects. Preparation of new project ideas will
continue ‐ the list includes e.g. Kirgysia, Tanzania and Vietnam. The following chapters describe
the projects and the action planned for 2016.

Community Water Supply & Sanitation Project (CWSSP), 3rd Phase
(2012‐2015), Mtwara Tanzania
Project coordinator: Venla Pesonen
Assistant coordinator: Elina Virolainen
Advisory board: Heikki Wihuri, Paul Gwagilo, Suvi Hjorth, Tauno Skyttä, Erkki Tiainen, Jani
Vuorinen
The estimate for total budget spending for 2016
is 1700 €.
The aim of the CWSSP is to improve basic health and livelihood opportunities and decrease health
problems often caused by inadequate sanitation and water supply in some of the poorest
communities in the project area in Mtwara Region, Southern Tanzania. The project is
implemented by local partner Tanzania Association of Environmental Engineers (TAEEs) and it has
worked in close collaboration with the Mtwara District Council and local communities.
The project will end at the end of 2015 so there will not be any project activities taking place in
Mtwara anymore in 2016. WaterFinns’ project coordinator will travel to Tanzania during the
spring to carry out the last monitoring trip for the project. The aim is to visit project villages and

discuss about the experiences and lessons learned with TAEEs and Mtwara Disctrict Council staff.
Activities carried out during the last project year in 2015 will be reported to the MFA.

Nawalparasi and Palpa Districts Sustainable Water Supply and Sanitation
Project (NAPA WASH) 2014‐2016
Project coordinator (Finland): Panu Piirtola
Project adviser (Nepal): Sini Pellinen
Senior advisers: Kari Leminen and Elis Karsten
The estimate for total budget spending for 2016 is 101 050 €.
Nawalparasi and Palpa Districts Sustainable Water Supply and Sanitation Project (NAPA WASH, 2014 ‐
2016) aims to complement the past and ongoing water sector support of Finland to Nepal by
strengthening management, operation and maintenance of water and sanitation facilities and
services. Particularly, the project supports research on functionalities of WASH in communities of
Nawalparasi and Palpa districts of western Nepal, demonstrates water safety plans in selected Village
Development Committees (VDCs) in the two districts, and provides support for the Open Defecation
Free (ODF) movement in Palpa district.
Project inception phase extended from January to August 2014. Major activities during the inception
phase included mobilization of project staff and establishment of project office in Tansen of Palpa
district, preparation of management and implementation arrangements, and national and district
level coordination. Project planning mission in Nepal took place in February 2014. Contractual
associations and other coordination and project harmonization efforts that have taken place during
2014 include e.g. the Partnership Agreement between WaterFinns and CATN, Memorandums of
Understanding (MOUs) between NAPA WASH project and District Development Committees (DDCs) of
Palpa and Nawalparasi, endorsement of project annual work plans by the two DDCs and signing of
MOUs for project implementation with the DDCs, as well as identification and signing of agreements
with Service Providers (Amarapuri and Nayabelhani User Committees). Project VDCs were selected
based on VDC ranking that was carried out during the inception phase and approved by District WASH
Coordiation Committee (D‐WASH‐CC) meetings. In Nawalparasi, the selected VDCs are Devchuli,
Naram and Ruchang; in Palpa, the selected VDCs are Tahun, Phoksingkot and Devinagar.
Preparations have been made for carrying out the Field Assessment (Component 1), and the actual
field data collection has been conducted in the first half of 2015. The Assessment comprises of two
parts, 1) quantitative data collection that is carried out by enumerators in 20‐25 VDCs per district, and
2) 4 Finnish students and 2 Nepalese students who will conduct qualitative case studies on selected
topics that affect long‐term sustainability of water supply schemes. The assessment, including a
synthesis report compiling the findings from quantitative and qualitative studies, will be completed
within the first half of the year 2015.

The implementation of the actual field activities under the component 2 and 3 (Capacity building of
Water Users and Sanitation Committees (WUSC) and Capacity building & networking at district level)
has been delayed due to extended Inception phase preparations, but has been started in November
2014 after finalizing the formalities and signing of contracts etc., and will be carried out till the end of
2016.
There had been severe earthquakes in Nepal during the year 2015 and it has have it’s on effect to the
project. Firstly the country and its people has been fully occupied by the post earthquake activities
and secondly the project has used project resources to earthquake relief activities.
Based on a recommendation by the Project Management Team Nepal (PMTN), the staffing of the
project has been changed so that instead of a senior Project Coordinator, the project have hired two
more junior and field oriented project personnel placed on both districts (1 in Palpa and 1 in
Nawalparasi). This is expected to speed up the implementation of field activities in both districts.
Following this change, the project will have 3 full time project staff in the 2 districts, in addition to the
support of the short term experts of CATN (based in Kathmandu) and Service Provider UCs to conduct
trainings.

Scaling up Hand Washing with Soap amongst Ethnic Minorities of Lao Cai
province in Northern Vietnam (2012‐2015)
Project manager: Elsa Mäki‐Reinikka
Senior adviser: Eero Kontula
Member of support team: Mirjami Tran Minh
The estimate for total budget spending for 2016 is 0 €.
The project goal is to promote hygiene behavior change and scale up Hand Washing with Soap
(HWWS) amongst ethnic minorities in Lao Cai province in order to improve the community health. Lao
Cai is a mountainous province in Northern Vietnam with a diverse ethnic, socioeconomic and
geographical condition. It is one of the poorest provinces in the country, with more than 70% of the
population living under the poverty line. Merely 6% of the population in the area is estimated to
perform hygienic practices such as hand washing with soap.
Waterfinns – Lao Cai Project, in collaboration with the local partner CERETAD–Health (Center for
Research, Training and Development of Health Human Resources), was planned to begin in July 2012
after signing the final agreement. Government level permission from VUSTA (Vietnam Union for
Science and Technology Association) was granted for the project in August 
2012. Province level
permission was applied after that, and it was granted in June 2013 by PACCOM (The People’s Aid
Coordinating Committee). Due to the prolonged application process of the province level permission,
the project has started at full speed in July 2013 only.
CERETAD‐Health did a lot of preparatory work for the project while awaiting the permission. The
project workers visited several times the target area of the project in Lao Cai province. During the
visits they met the officials of Department of Health, Department of Planning & Investment, and the
local stakeholders like schools, health station workers and grocery stores. The base line study was

carried out in 600 households through the questionnaire, personal interviews and observation.
Based on the results of the base line study, the Information, Education and Communication (IEC)
material has been developed in the beginning of 2014 by the project workers in cooperation with the
stakeholders. The purpose of the IEC material is to increase the awareness of hygiene, hand washing
and general well‐being in the villages of the target area.
Due to the delay in getting the province level permission, an extension of one year was applied for the
project from the MFA of Finland. The extension was granted in 11/2013. According to the revised
timetable, the project consists of three phases with phase I (July 2012 – December 2013) focusing on
preparatory actions like investigation and assessment of current practice and the level of knowledge
about hand washing with soap (HWWS) in the project area. Phase II (January 2014 –December 2014)
will concentrate on piloting the promotion of HWWS amongst the ethnic minorities in two
communes, Ta Phoi and Hop Thanh of Lao Cai city, in Lao Cai province. This will include establishing
core groups at village and commune levels, implementing information and communication campaigns,
HWWS demonstration and practice, and social marketing of soap for hand washing. During Phase III
(January 2015 – December 2015) the emphasis will be put on the rolling out of HWWS in a wider area
in Lao Cai province.
The project activities are ending in 2015. The activities from the final quarter have focused on
advancing the project objectives of increasing handwashing with soap in the project villages in Lao Cai
province. During the monitoring trip organized in October 2015, the Project Coordinator and Advisor
discussed the financial situation of the project together with the CERETAD‐HEALTH team. The final
finances were agreed to be used during the final project period of 2015, for construction of sanitation
areas in the meeting hall, where community members meet to discuss affairs and advocacy matters
for project implementation.
The plans for 2016 are reliant on the MFA funding priorities. The cancellation of the MFA funding
round for the year 2016 had a considerable impact on the plans for the continuation project. We
were not able to apply for funding for the year 2016. However, the idea is to follow the MFA priorities
for the year 2017‐2019 and decide, whether it is possible to apply for funding for the upcoming years
in the funding round of 2016.
The Project Coordinator will complete the final report on the achievements of the project together
with the partners, and attach it to the MFA Annual Report in 2016. The Final Report will also be sent
to the MVTT, and they will in turn send the final self‐financing amount to WaterFinns as agreed in the
terms in 2012. A new Project COordinator will be recruited for the possible continuation project in
2016.

Proposed project in Kenya: Water supply and sanitation project in Turkana
County (2015‐2017)
Project coordinator: Jussi Laine
Assistant coordinator: Mira Janhunen

Senior advisers: Eero Kontula and Eero Meskus
The estimate for total budget spending for 2016 is 191 780 €.
Turkana is in many ways the most underdeveloped area in Kenya. The proposed project aims to
improve the area’s well‐being by providing assistance in water supply and sanitation sectors in the
neediest villages in northern Turkana County, which have been selected by the Turkana community
themselves.
During the project, efforts are made to repair and rehabilitate dysfunctional water wells in the project
area. In addition, ca. 10 new wells with water pans and 10‐20 hygienic latrines will be built, and also
the communities are educated in the proper ways to operate and manage the mentioned facilities.
The project budget is 351 302 €, of which 85% is funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland,
and 7,5% by the Maa‐ ja Vesitekniikan Tuki ry (MVTT). The project started during 2015, and it is
projected to last until the end of 2017.
In 2015 a field survey was conducted to locate and identify unused wells in the project area. During
the second year of the project, rehabilitation of as many of these wells as possible will be conducted,
and a community based organization (CBO) will be established or reactivated in the villages in
question, and the CBO’s will then be registered with the Department of Social Services.
Efforts are made to modify the project schedule, so that most of the new wells and latrines are built
during the year 2016. However, we have to take into consideration the demanding environment of
the project area, and both the hydrogeological surveys and water analyses will be carefully done
before the drilling of new wells is initiated.
Our observation has been that the reason, why some wells have not been sustainable in the past, has
been the lack of communication and the confusion in the ownership of the wells. This is prevented
from occurring with active collaboration with the village communities, and the communities are
encouraged to actively take part during the entire timeline of the project. In addition, an essential
part of our activities is continuous communication with the county officials and the Water Resource
Management Authorityn (WRMA).

Project preparation
WaterFinns aims to nurture and support all new project ideas presented by our members. In 2010,
WaterFinns established the Project Preparation Group to evaluate all received project proposals and
to develop the most promising proposals into future WaterFinns projects. Each proposal selected for
further development is assigned a project team, who work with the local partner to plan the project
and secure funding.
During 2016 the Project Preparation Group will convene as required to evaluate received proposals
and work to develop the most suitable proposals into actual projects. The Group will have a strong
start in January by an event where the suggestions for future projects will be introduced. Hopefully

this event will bring together members that are interested in project planning and further developing
the suggested projects.

Other WaterFinns activities
Cooperation with other NGOs and water sector communities
In 2016 WaterFinns ry will continue to develop cooperation with other NGOs dealing with water
sector issues and with those who see WaterFinns as a valuable partner in their projects both in
Finland and in other countries. WaterFinns' membership in KEPA will be utilized by encouraging
WaterFinns members to attend trainings and to make use of the support facilities KEPA offers for
project preparation and management. These events are also great for networking, getting in touch
with other NGOs and promoting WaterFinns activities. WaterFinns will also benefit from its
membership of the Finnish Water Forum by being able to reach water sector experts from the private
and public sectors.

Fundraising
WaterFinns will continue to find options for fundraising in order to co‐fund projects, and to maintain
and develop the organization’s actions and effectiveness. Traditional ways of fundraising, such as
organising the Suomenlinna fundraising dinner and selling Christmas cards will remain on the agenda.
In addition WaterFinns will continue selling small items brought from project areas in World Village
Festival. WaterFinns will also take the full advantage of the permit for money collection.

Communications
WaterFinns will continue updating and maintaining the organization’s home page and the social
media pages, such as facebook and linkedIn. Communications will be developed for better match the
expectations of members. WaterFinns ry will also attend the World Village Festival to promote the
activities.

Budget
The size of the organization’s financial activity is mainly defined by the project portfolio. In addition to
volunteer labour, the projects funded by the MFA require 7.5% co‐funding. Finnish government did
cuts to development Aid in 2015. When drafting the Action Plan for 2016 project terms were
uncertain. WaterFinns is looking forward for more more detailed guidance from MFA for the future.
The required co‐funding as well as the administrative expenses of the organization will be covered by
funds received from trusts and foundations, fundraising activities and membership fees of both
private persons as well as companies.
The budget proposal is presented in Annex 1.

In Helsinki, November 23th, 2016
The Board of WaterFinns ry
Annex 1: WaterFinns budget for 2016

