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Orgaanisten jätteiden keräys ja käsittely Suomessa
Vuodenvaihteessa valmistui Biolaitosyhdistyksen omin voimin laadittu selvitys
”Orgaanisen jätteen keräys ja käsittely Suomessa - Biolaitosyhdistyksen jäsenyritykset kiertotalouden toteuttajina.” Selvitystyö aloitettiin v. 2013 ja se lähti
tarpeesta koota varsin hajallaan olevaa tietoa orgaanisten jätteiden keräyksestä
ja käsittelystä sekä mahdollisuuksista tehostaa biojätteiden erilliskeräystä.
Tavoitteena oli tuottaa tietoa yhdistyksen jäsenyritysten edustaman toiminnan
volyymista ja vaikuttavuudesta. Selvitys toteutettiin sekä saatavilla olevin
tilastotietojen että jäsenyritysten edustajien haastattelujen avulla.
Selvitys on tämän tiedotteen liitteenä. Biolaitokset ovat varsin merkittävässä
asemassa toteutettaessa pyrkimyksiä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi,
uusiutuvien liikennepolttoaineiden käytön lisäämiseksi sekä ravinnekierrätyksen
tehostamiseksi.

Uusia jäseniä
Yhdistyksen hallitus valitsi kokouksessaan 29.1. uusiksi henkilöjäseniksi seuraavat:
- Mika Kierikka, Tampere
- Hanna Kontturi, Oulu
- Sirpa Kurppa, Jokioinen
- Olli Miettinen, Helsinki
- Antti Pasanen, Espoo
- Olavi Raunio, Kirkkonummi
- Arja Vuorinen, Riihimäki
Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan toimintaan!

Lausunto MMM:n ympäristökorvausta koskevaan asetusluonnokseen
Biolaitosyhdistys laati 4.2. Maa- ja metsätalousministeriölle tämän tiedotteen
liitteenä olevan lausunnon yhdistyksen yritysjäsenten toimialaan vahvasti
vaikuttavassa asiassa.

Vuosikokous pidetään Jokioisilla 25.3.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti maaliskuun loppuun
mennessä ja tänä vuonna Jokioisilla 25.3. klo 12.30 Tietotalon kokoushuone
Kordelinissa, osoitteessa Humppilantie 9.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen (liitteenä)
mukaiset asiat. Liitteenä on lisäksi kokouksen esityslista, toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2014, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015
sekä tiedot yhdistyksen hallituksen erovuoroisista varsinaisista jäsenistä ja
varajäsenistä.
Pyydän ilmoittautumaan vuosikokoukseen viimeistään pe 20.3. sihteeri
Juha Pirkkamaalle, puh. 040 580 3692 tai jpirkkamaa@gmail.com

Juhlaseminaari syksyllä 2015
Biolaitosyhdistys on järjestänyt vuosittain ajankohtaisia teemaseminaareja,
viime vuosina kaksipäiväisinä marraskuussa. Tänä vuonna yhdistyksen
toiminnan alkamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Yhdistys perustettiin
syksyllä 2014 ja sääntöjen tultua vuoden 2015 alussa rekisteröityä alkoi
varsinainen toiminta. Tämän syksyn teemaseminaaria vietetään siten
tavallista juhlavammin, alustavasti Helsingin Viikissä.

Ruokahävikki eri Euroopan maissa
Saksalainen Karlsruhe Institute of Technology (KIT) teki selvityksen ruokahävikistä eri EU-maissa ja julkisti sen Waste Management & Research
-lehdessä. Liitteessä on mielenkiintoinen tulos!

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Yhteystiedot:
Juha Pirkkamaa
jpirkkamaa@gmail.com
puh. 040 580 3692

