Biolaitosyhdistyksen
jäsentiedote 8/2017

Edunvalvontaa uudelta pohjalta
Tiedoksi teille hyvät Biolaitosyhdistyksen jäsenet, että olemme käyneet neuvotteluita Suomen
Biokaasuyhdistyksen kanssa tavoitteena muodostaa uusi ja tehokkaampi edunvalvontayhdistys
alalle. Se yhdistäisi sekä meidän että Biokaasuyhdistyksen tärkeänä pitämät tavoitteet. Uuden
yhdistyksen perustaminen toteutuu, mikäli kummankin nykyisen yhdistyksen koolle kutsuttavat
jäsenkokoukset niin päättävät. Uuden yhdistyksen perustamisen jälkeen nykyisten
Biolaitosyhdistyksen ja Biokaasuyhdistyksen toiminnat lopetettaisiin asianmukaisessa
järjestyksessä.
Tavoitteet
Uusi edunvalvontayhdistys toimisi seuraavin tavoin:
 Muodostetaan ja ylläpidetään toimialan liiketoimintaa tukevia yhteistyöfoorumeita yritysten,
tutkimuksen ja viranomaisten kanssa.
 Huolehditaan alan lainsäädäntötyöstä osallistumalla aktiivisesti kuulemistilaisuuksiin sekä
tehostetaan asiantuntijalausuntojen laadintaa ennakoivasti sekä kansallisella että EU-tasolla
biologiseen jätteenkäsittelyyn, ravinnekierrätykseen ja biokaasun tuotantoon liittyvissä
asioissa, yhteistyössä alan muiden toimialajärjestöjen kanssa.
 Huolehditaan biokaasun ja lannoitevalmisteisiin/kierrätysravinteisiin liittyvän tilastoinnin
kehittämisestä tai tarvittaessa huolehditaan itse tilastojen keräämisestä ja ylläpidosta.
 Pidetään tiivistä yhteyttä yhdistyksen toimialalla tutkimusta tekeviin tutkimuslaitoksiin ja
korkeakouluihin ja viestitään tutkimuksista jäsenistölle. Osallistutaan valittujen hankkeiden
ohjausryhmätoimintaan.
 Osallistutaan partnerina (esim. tiedonvälityksestä vastaavana) valittuihin hankkeisiin
mahdollisuuksien mukaan.
 Tarjotaan jäseniksi liittymään halukkaille etuja seminaari- ja muista palvelumaksuista sekä
lehti-ilmoituksista. Tavoitteena on vuonna 2018 saada 10 uutta yritysjäsentä.
 Jatketaan v. 2016 aloitettua kierrätysravinnetyöryhmän toimintaa yhteistyötahojen kanssa
tavoitteena tuotteiden kehittäminen, imagon parantaminen ja menekin lisäys.
 Otetaan käyttöön kierrätysmateriaaleista prosessoitujen lannoitevalmisteiden laatujärjestelmä
jäsenyrityksissä.
 Käynnistetään biokaasun laatujärjestelmän valmistelu.
 Vaikutetaan aktiivisesti European Compost Networkin (ECN) ja European Biogas Associationin
(EBA) kautta ja osallistutaan ECN:n ja EBA:n työryhmätoimintaan.

 Järjestetään syksyllä ajankohtainen teemaseminaari sekä huolehditaan sen
medianäkyvyydestä ja erityisesti yhteyksistä päätöksentekijöihin.
 Jäsentiedote toimitetaan sähköpostitse 8-10 kertaa vuodessa (tai mahdollisesti siirrytään
somen käyttöön eli tiedotukseen Facebookin ja/tai Twitterin kautta).
 ”Bio” -lehti (Biokaasu -lehti julkaistu kaksi kertaa vuodessa). Lehdessä julkaistu jäsenten juttuja
sekä tutkijoiden juttuja. Voi mahdollisesti korvata ainakin osan jäsentiedotteista.
 Kehitetään yhdistyksen kotisivuja kokoamalla sinne tietoa yhdistyksen ja sidosryhmien
toiminnasta biokaasun ja kierrätysravinteiden hyödyntämisen lisäämiseksi.
 Myönnetään stipendejä alan opinnäytetöistä mahdollisuuksien mukaan.
Resurssit
Uudelle yhdistykselle palkataan päätoiminen toiminnanjohtaja. Tähän resursointiin käytetään
pääasiassa yhdistyksen jäsenmaksuilla keräämiä tuloja sekä yhdistyksen hankkeiden johtamiseen
haettavaa julkista rahoitusta. Alustavasti on suunniteltu, että jäsenmaksuilla katettaisiin n. ¾
yhdistyksen kuluista ja loput hankkeista, joita voivat olla esim. kierrätysravinteiden
laatujärjestelmän rakentamiseen haettava rahoitus.
Budjetti
Uuden yhdistyksen budjetti on suunniteltu vuositasolla olevan n. 112 000 € ja sen kustannukset
jakaantuisivat:
- henkilöstökulut
- toimitilakulut
- ATK-kulut
- matkakulut
- muut kulut
- ostopalvelut
Yht.

85 000
6 000
3 000
10 000
5 000
3 000
112 000

Tuotot:
- jäsenmaksut
- hankkeet
Yht.

90 000
22 000
112 000

Jäsenistö ja jäsenmaksut
Uuden yhdistyksen jäseninä olisivat sekä yritykset, julkisyhteisöt että yksityishenkilöt. Koska
edunvalvonnalle ja muulle toiminnalle on korkeat tavoitteet ja tarkoituksena resursoida
päätoiminen toiminnanjohtaja, on jäsenmaksut asetettava riittävän korkeiksi. Alustavasti on
vuotuisiksi jäsenmaksuiksi kaavailtu seuraavia tasoja:

Liikevaihto €/v
- yli 10 milj.
- yli 5 milj.
- yli 3 milj.
- yli 1 milj.
- alle 1 milj.

Jäsenmaksu €/v
6 500
4 000
3 000
2 000
1 000

Kannatusjäsenet
Henkilöjäsenet

1 000
50

Eteneminen asiassa
Tarkoituksena on edetä seuraavasti:
1. Kutsutaan koolle Helsinkiin marras-joulukuun vaihteessa tilaisuus, johon voivat osallistua kaikki
alalla toimivat yritykset, yhteisöt ja henkilöt, riippumatta siitä, ovatko vai ei nykyisten
Biolaitosyhdistyksen tai Biokaasuyhdistyksen jäseniä. Tilaisuudessa laaditaan esitys
perustamisesta, konsepti ja budjetti uudelle edunvalvontayhdistykselle.
2. Samalle päivälle, em. tilaisuuden jälkeen toteutuviksi, kutsutaan koolle kummankin nykyisen
yhdistyksen jäsenkokoukset tekemään päätökset siitä, perustetaanko uusi yhdistys.
3. Mikäli uusi yhdistys perustetaan, päättävät nykyiset yhdistykset toimintansa lopettamisesta.
Mikäli uutta yhdistystä ei perusteta, on päätös nykyisten toimintojen jatkamisesta kummankin
yhdistyksen päätettävissä.
Vaihtoehto
Mikäli uutta yhdistystä ei perusteta, jatkuu Biolaitosyhdistyksen toiminta ja tavoitteet vuodelle
2018 linjataan tehostamalla vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaista toimintaa:
 Jäsenhankintaa tehostetaan sekä biolaitosyritysten että teknologia- ja palvelutoimittajien
parissa mm. tarjoamalla jäseniksi liittymään halukkaille etuja seminaarimaksusta. Tavoitteena
on vuonna 2017 saada kaksi uutta yritysjäsentä.
 Kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä Suomen Biokaasuyhdistyksen kanssa.
 Tehostetaan asiantuntijalausuntojen laadintaa viranomaisille biologiseen jätteenkäsittelyyn
liittyvissä asioissa, yhteistyössä alan muiden toimialajärjestöjen kanssa.
 Pidetään tiivistä yhteyttä yhdistyksen toimialalla tutkimusta tekeviin tutkimuslaitoksiin ja
korkeakouluihin ja viestitään tutkimuksista jäsenistölle.
 Jatketaan v. 2016 aloitettua kierrätyslannoitetyöryhmän toimintaa yhteistyötahojen kanssa.
 Selvitetään yhdyskuntalietepohjaisten tuotteiden uudet käyttömuodot yhteistyössä Suomen
Vesilaitosyhdistyksen kanssa.
 Laaditaan suunnitelma orgaanisten lannoitevalmisteiden laatujärjestelmälle.
 Tehdään yhteistyötä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa tuotteiden laatuseurannassa.
 Vaikutetaan aktiivisesti European Compost Networkin, ECN, kautta ja osallistutaan ECN:n
työryhmätoimintaan. Korvataan verkoston ja sen työryhmien 2-3 kokoukseen osallistuville
Biolaitosyhdistyksen edustajille matkakustannuksia enintään 1 500 €.
 Järjestetään syksyllä ajankohtainen teemaseminaari sekä huolehditaan sen medianäkyvyydestä ja eritysesti yhteyksistä päätöksentekijöihin.

 Päivitetään alkuvuonna v. 2014 tuotettu raportti yhdistyksen jäsenyrityksistä ja niiden
toiminnan merkityksestä.
 Jäsentiedote toimitetaan sähköpostitse 8-10 kertaa vuodessa.
 Uudistetaan yhdistyksen kotisivuja ryhmittelemällä tietoja uudelleen ja kokoamalla sinne
tietoa yhdistyksen toiminnasta uusiutuvan energian ja kierrätysravinteiden hyödyntämisen
lisäämiseksi.
 Hallinnosta ja tiedotuksesta vastaa osa-aikaisesti palkattu toiminnanjohtaja.
Biolaitosyhdistyksen hyväksytty budjetti kuluvalle vuodelle 2017 on 44 000 €.

Toivomukset tässä vaiheessa Biolaitosyhdistyksen jäsenille
Edellä kerrotussa on kyse merkittävästä päätöksestä tulevaisuutta ajatellen ja se on, suuntaan tai
toiseen, tehtävä harkiten. Toivomme siksi kommenttejanne, joko puheenjohtajalle,
christoph.gareis@hsy.fi puh. 040 829 6572 tai toiminnanjohtajalle jpirkkamaa@gmail.com puh.
040 580 3692.

Hyvää syksyä!

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

