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Muutos tapahtuu!
Tässä on tarjolla Biolaitosyhdistyksen viimeinen jäsentiedote. Siirryn 1.7. Suomen Biokierto ja
Biokaasu ry:n palvelukseen laatujärjestelmäprojektin vetäjäksi. Yhdistyksen toiminnanjohtajana
työskentelee Anna Virolainen-Hynnä ja hallituksen puheenjohtajana Mika Arffman, Envitecpolis
Oy. Yhdistyksen hallitukseen on valittu neljä + neljä jäsentä lopetettavista yhdistyksistä ja siten
Biolaitosyhdistyksen puolelta Christoph Gareis, HSY, Jussi Kankainen, Kekkilä Oy, Eljas Jokinen,
Soilfood Oy ja Leif Åkers, Ab Stormossen Oy.
Yhdistyksen kotisivut on avattu https://biokierto.fi/
Biolaitosyhdistyksen osalta loppumuodollisuuksina ovat vielä toimintakertomuksen laadinta tämän
osavuoden toiminnasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastus viimeistään alkusyksyllä.

Pilotointi etenee
Lara laaturavinnehankkeessa pilotointi saatiin alkuun huhti-toukokuussa Pöyryn kanssa yrityksille
tehdyn valmennuksen kautta. Valmennuksessa käytiin läpi myös julkaistua Laatukäsikirjaa ja siihen
on esitetty muutamia täsmennyksiä, jotka parhaillaan ohjausryhmän lausunnolla. Ensimmäiset
laatumerkkihakemukset ovat jo tulleet! Hankkeen kotisivut www.laatulannoite.fi Lara-hanke on
heinäkuussa esillä MTK:n osastolla Okra-maatalousnäyttelyssä sekä elokuussa Lepaan
puutarhapäivillä.

Loppuseminaari ja Biotalouspäivät marraskuussa Jyväskylässä
Lara-hankkeen loppuseminaari pidetään Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ja Vesilaitosyhdistyksen toimesta Jyväskylän Paviljongissa 12.11. Kutsumme tilaisuuteen erityisesti yritysten
tuotteiden loppukäyttäjiä. Ohjelmasta tarkemmin lähiviikkoina.
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimesta järjestetään niin ikään tämän syksyn Biotalouspäivät
kahtena seuraavana päivänä eli 13.-14.11. Jyväskylän Paviljongissa. Luvassa on jälleen
ajankohtaista, kiinnostavaa ja alan huippuosaamista esille tuovaa ohjelmaa. Tarkemmin siitä
lähiviikkoina.

Pohjoismainen jätevesikonferenssi syyskuussa
Nordiwa2019, Pohjoismainen jätevesikonferenssi järjestetään Helsingissä 23.–25.9.2019.

Kyseessä on johtava pohjoismainen tapahtuma vesialan ammattilaisille, asiantuntijoille ja
käytännön toteuttajille.
Nordiwa2019 konferenssin pääteemat:
·
jäteveden käsittely
·
kiertotalous
·
viemäriverkostot
·
hulevesien hallinta ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen Pohjoismaissa
Kaikista pääteemoista on oma laaja ohjelmakokonaisuutensa. Konferenssin ohjelmaan kuuluu
myös ajankohtaisia keynote-esityksiä, kiinnostavia esitelmiä ja työpajoja. Lisäksi osallistujilla on
mahdollisuus vierailla pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa tutustumiskohteissa.
Ohjelma on valmis, ilmoittaudu mukaan ajoissa – early bird hinta voimassa 1.8. saakka.
Ohjelma ja lisää tietoa tapahtumasta konferenssin verkkosivulta https://www.nordiwa.org/
Tapahtumapaikkana on Clarion Hotel Helsinki.
Konferenssin toteuttamisen päävastuu on Vesilaitosyhdistyksellä. Lisäksi ohjelmatoimikunnassa
ovat mukana Danva, Samorka, Svenskt Vatten, Norsk Vann sekä kansallisten IWA-komiteoiden
edustajat.

Kansainvälinen biohiilitapahtuma syyskuussa
Suomessa järjestetään merkittävä kansainvälinen biohiilitapahtuma Biochar Study Tour Finland
4.-6.9. Paikalla on alan kansainvälinen kärki niin tutkimuksesta kuin käytännöstä.
Ensimmäinen päivä on Helsingissä, teemana päästökauppamarkkinat. Toinen päivä on
Tampereella, missä tutustutaan biohiilen tuotantoon Carbofex Oy:n laitoksessa sekä biohiilen
käyttöön hulevesien puhdistamisessa. Myös viimeinen päivä on Tampereella ja sen teema on
biohiilen hyödyntäminen kaupunkiratkaisuissa.
Hinta on 300 €/3 päivää. Standypaikka yrityksille maksaa 300 €. Tapahtumalipun voi ostaa yhteen
tai kaikkiin päiviin.
Ilmoittaudu heti, sillä paikkoja on rajallinen määrä.
Tässä on linkki, josta pääset tarkempaan ohjelmaan ja ilmoittautumislomakkeelle.
Biohiiliyhdistyksen sivuilla voit liittyä yhdistyksen jäseneksi (20 €).
Lisätietoja: Ilmo Kolehmainen, puheenjohtaja, ilmo.kolehmainen@suomenbiohiili.fi, puh.
040 555 2380.

Kaikille aurinkoista kesää ja menestystä kiertotalouden kaikilla
foorumeilla! Nähdään ja kuullaan!
Yhteystiedot:
Juha Pirkkamaa
jpirkkamaa@gmail.com
puh. 040 580 3692

