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Marinan muistolle
Saimme juuri ennen Pääsiäistä surusanoman Jyväskylästä. Hallituksemme entinen
jäsen ja aktiivinen yhdistyksen toimija, FT Marina Himanen menehtyi pitkään ja
vaikeaan sairauteen. Hän oli monin tavoin lahjakas ihminen, sekä ympäristötieteessä
että myös kielissä, sillä äidinkielensä venäjän lisäksi hän hallitsi englannin ja suomen.
Jäimme kaipaan häntä ystävällisenä työtoverinamme. Marinan lähipiiriin kuuluivat
puoliso ja lapset.

Vuosikokouksen päätökset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Jokioisilla Tietotalossa 25.3. Kokouksessa tehtyjen
henkilövalintojen jälkeen on hallituksen koostumus seuraava (suluissa varajäsen):
-

Johanna Penttinen-Källroos, Ab Stormossen Oy (Juha Tilkanen, Biokasvu Oy)
Esa Ekholm, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (Ari Savolainen, LABIO Oy)
Christoph Gareis, HSY Jätehuolto (Juhani Suvilampi, Watrec Oy)
Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto (Janne Nipuli, HSY Vesihuolto)
Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy (Eeli Mykkänen, Biotehdas Oy)
Jouni Aho, Kekkilä Oy (Ari-Pekka Hongisto, Kekkilä Oy)
Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy (Ilkka Sipilä, Luonnonvarakeskus)
Outi Pakarinen, Sitra (Kalevi Koivunen, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy)

Toiminnantarkastajana jatkaa Mika Laine, Envor Group Oy ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Arja Vuorinen.

Osa-aikaisesti palkatun sihteerin tehtävä muutettiin toiminnanjohtajan tehtäväksi.
Toiminnanjohtaja on Juha Pirkkamaa.
Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin
yhdistyksen puheenjohtajaksi Christoph Gareis, HSY Jätehuolto ja varapuheenjohtajaksi Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto.

Uusia jäseniä
Yhdistyksen uusiksi henkilöjäseniksi on hyväksytty:
- Outi Pakarinen
- Juha Pirkkamaa

Jäsenmaksut v. 2015
Vuosikokous päätti myös jäsenmaksuista kuluvalle vuodelle seuraavasti:
- 120 € yrityksiltä, joiden liikevaihto enintään 200 000 €/v,
- 500 € yrityksiltä, joiden liikevaihto yli 200 000€/v mutta enintään 3 000 000 €/v,
- 1 000 € yrityksiltä, joiden liikevaihto on yli 3 000 000 €/v mutta enintään
10 000 000 €/v
- 1 500 € yrityksiltä, joiden liikevaihto on yli 10 000 000 €/v
- yhteisöjen jäsenmaksu on 120 €/v
- henkilöjäsenten maksu on 25 €/v
Erillistä liittymismaksua uusilta jäseniltä ei edelleenkään peritä.
Lähetämme jäsenmaksulomakkeet lähipäivinä.

Juhlaseminaari syksyllä 2015
Tänä vuonna yhdistyksen toiminnan alkamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta ja kaksipäiväinen juhlaseminaari pidetään
- 21.-22.10. Helsingin yliopiston Viikin kampuksella, B-talon luentosalissa B3,
Latokartanonkaari 7, Helsinki
Luvassa on monipuolinen ohjelma toimialamme kannalta ajankohtaisista asioista.
Ohjelma täsmentyy lähiviikkoina.

Avfall Sverigen maaliskuisesta tiedotteesta poimittua
”Nystart för cirkulär ekonomi i EU
EU-kommissionen har nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny så kallad färdplan
för cirkulär ekonomi och reviderad avfallslagstiftning med nya återvinningsmål.
Ambitionen är att kunna lämna konkreta förslag före årsskiftet. Samtidigt har den så
kallade Energi-Unionen presenterats, där energi ur avfall lyfts fram.
Bakgrunden är att EU-kommissionen beslutat dra tillbaka det förslag som lämnades
till EU-parlamentet i juli i fjol. Förslaget mötte omfattande kritik särskilt från
medlemsländerna. EU-kommissionen kunde dock inte helt skrota förslaget, vilket
sannolikt var tanken. Istället har EU-kommissionen åtagit sig återkomma med "mer
ambitiösa" planer under året.
Vad som hittills framkommit är att arbetet med nya förslag kommer att ledas av
kommissionären för tillväxt men i samråd med miljö, som tog fram det förra
förslaget. Tanken är att koppla avfalls- och resursfrågorna samman med pågående
råvarustrategi men också frågor om tillväxt och kretslopp. Konkret kommer mest
troligt mer fokus att läggas på att begränsa farliga ämnen i kretsloppen, att kraftigt
begränsa deponering och att höja målen för så kallad kvalitativ återvinning,
samtidigt som energi ur avfall ges en tydligare roll, vilket också framkommer i
planerna kring en Energi-Union.”

European Compost Network ECN:n kuulumisia
Kaksi ECN:n tiedotetta liitteenä.

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

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

