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Biolaitosyhdistyksen vuosikokous 21.3. Jokioisilla
Vuosikokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:
Hyväksyttiin toimintakertomus 2018 (löytyy kotisivuilta kohdasta Toiminta) ja tilinpäätös.
Toiminnantarkastajan lausunnon perusteella päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.
Päätettiin Biolaitosyhdistys ry:n purkamisesta ja yhdistyksen toiminnan ja varojen siirtämisestä
perustetulle yleishyödylliselle edunvalvontayhdistykselle nimeltään Suomen Biokierto ja
Biokaasu ry.
Yhdistyksen nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja jatkavat tehtävissään niin kauan kuin selvitystoimien takia on tarpeellista.
Yhdistys ei enää ota uusia jäseniä eikä kanna jäsenmaksuja vuodelta 2019.
Päätettiin nimetä selvitysmieheksi toiminnanjohtaja Juha Pirkkamaa, joka toteuttaa
hallituksen ohjauksessa seuraavat toimenpiteet:
- Lara-laaturavinnehankkeen siirtäminen sopivana ajankohtana Suomen Biokierto ja
Biokaasu ry:n toteutettavaksi; edellyttää sopimista myös Ympäristöministeriön kanssa
- Biolaitosyhdistykselle Lara-hankkeen toteutuksesta aiheutuvien kulujen maksattaminen
Ympäristöministeriöltä siltä osin kuin kulut koskevat aikaa 1.4.2019 alkaen (hankkeen seuraava
maksatus tehdään sopimuksen mukaan maaliskuun lopun tilanteesta 30.4. mennessä)
- yhdistyksen toiminnan lopettamisesta ilmoittaminen viranomaisille ja vakuutusyhtiöille sitten
kun toiminnan loppumisen tarkka ajankohta on selvillä
- vuoden 2019 toimintakertomuksen laadinta ja tilinpäätöksen teettäminen tilitoimistolla heti kun
toiminta on päättynyt
- toiminnantarkastuksen teettäminen
- yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuminen koolle päättämään toimintakertomuksesta,
tilinpäätöksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- ilmoittaminen sidosryhmille toiminnan päättymisestä
- yhdistyksen kotisivujen lakkauttaminen
- yhdistyksen pankkitilillä olevien varojen siirto Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:lle sitten,
kun yhdistyksellä ei enää ole velvoitteita maksettavanaan
- yhdistyksen pankkitilin lopettaminen
- purkamisilmoitus yhdistysrekisteriin

- yhdistyksen asiapaperien toimittaminen säilytettäviksi Jokioisten kunnan arkistoon
Päätettiin valita ehdokkaiksi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitukseen Christoph Gareis, HSY
Jätehuolto, Jussi Kankainen, Kekkilä Oy, Leif Åkers, Ab Stormossen Oy ja Eljas Jokinen, Soilfood Oy.
Varaedustajaehdokkaaksi valittiin Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto.
Vuosikokouksen päätteeksi puheenjohtaja Christoph Gareis ojensi allekirjoittaneelle Biolaitosyhdistyksen hakeman Keskuskauppakamarin kultaisen elämäntyömerkin. Huomionosoituksen
johdosta esitän parhaat kiitokseni koko Biolaitosyhdistyksen jäsenistölle!

Liity uuden yhdistyksen jäseneksi
Kaikkia nykyisiä Biolaitosyhdistyksen yritys-, yhteisö- ja henkilöjäseniä pyydetään liittymään
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n jäseniksi. Jäsenhakemuslomake löytyy
https://www.biolaitosyhdistys.fi/6

Lara-laaturavinnehanke Sitran kiertotalouden tiekartassa!
Sitra on julkaissut kotisivullaan päivitetyn version kiertotalouden tiekartasta 2.0.
Lara-hankkeemme on mukana esimerkkinä kohdassa Toimenpiteet Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä edistää kierrätysravinteiden käyttöä ja löytyy tämän linkin kautta
Mukanaolomme on hieno asia!

Lara-laaturavinnehanke on esillä myös Vesihuoltopäivillä
Vesihuolto 2019 -päivät järjestetään Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyn yhteydessä
15.-16.5.2019 Jyväskylän Paviljongissa. Lara-hanke esittäytyy 16.5. Ohjelma päivitetty 5.3.2019
Ilmoittautumiset ja ohjelma: https://vvy.etapahtuma.fi/Koulutushaku/Koulutustuote/id/537

Sustainability Science Days 9.-10.5.
Aalto-yliopisto järjestää tapahtuman Espoon Otaniemessä:
The thematic focus of the event is sustainable production and consumption, which is the
Sustainable Development Goal # 12 where Finland’s performance, according to the SDG indicators,
needs to be considerably improved. During the two-day event, this challenge will be approached
via researcher-meets-practice dialogues and popular discussion events. Helsinki Institute of
Sustainability Science (HELSUS) and Aalto Sustainability Hub (ASH) organize the conference jointly.
The events are open and free, but registration is needed – do it now:
https://link.webropolsurveys.com/EP/90A9143491234EA2
Full program and practical information www.sustainabilitysciencedays.fi

European Biomass Conference and Exhibition
EUBCE järjestetään 27. kerran 27.-30.5. Portugalin Lissabonissa:
The conference programme will address topics from biomass to bioliquids and biofuels for heat
and electricity, transport and biobased products. It will cover all aspects of each value chain, from
supply and logistics to conversion technologies, from industrial application of research results to
impacts on the environment, from market and trade aspects to policy strategies, not least to the
role of biomass as a source in integrated energy systems.
The Technical Programme is coordinated by European Commission, Joint Research Centre.
Lisätietoja: http://www.eubce.com/conference/eubceconference.html?utm_campaign=EUBCE%202019%20Early%20Bird%20Reminder&utm_medium=
email&utm_source=EOACLK

Mielenkiintoinen tehtävä tarjolla EU-tason vaikuttamiseen!
Eurooppalainen yhteistyöjärjestömme European Compost Network ECN on päättänyt hakea
yhteistä EU Policy officeria EBA:n eli European Biogas Associationin kanssa:
ECN and EBA wishes to strengthen their advocacy activities at the European level and their
expertise on political topics around nutrients recycling and circular bio-economy. To lead this, ECN
and EBA are looking for a shared EU policy officer.
Main responsibilities:
1. Raise the profile of the bio-waste industry and of ECN and EBA in Europe, especially the role in
the circular economy.
2. Identify and build relationships with relevant key EU decision makers.
3. Represent and promote ECN and EBA, in agreement and cooperation with ECN’s Executive
Director and EBA’s Secretary General, with external partners and networks in the EU,
particularly in Brussels.
4. Following EU media and developing media contacts.
5. Drafting and editing policy papers, presentations and documents for Board meetings.
6. Support the Boards of the associations, ECN’s Executive Director and EBA’s Secretary General
in defining their lobby strategies & messages, and in setting priorities.
The EU Policy Officer will be working in the EBA office in Brussels, in a small international team.
He/she will work closely together with technical experts specialised in nutrients recycling and with
the both directors of EBA/ECN (Secretary General of EBA/Executive Director of ECN). He/she
would liaise directly with EBA’s and ECN’s members, help to organise events and write occasional
press articles.
Tarkemmin tehtävästä: täältä

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

