1

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014
Toimintasuunnitelma
Biolaitosyhdistys ry toteuttaa 9.1.2014 voimaantulleissa, uudistetuissa säännöissään hyväksyttyä
toimintatapaa v. 2014 seuraavilla toimenpiteillä:
1. Jäsenhankinta varsinkin tekniikkatoimittajan puolelta. Jäsenhankintaa tehostetaan
tarjoamalla jäseniksi liittymään halukkaille etuja koulutusten ja seminaarien maksuista.
2. Asiantuntijalausunnot viranomaisille biologiseen jätteenkäsittelyyn liittyvissä asioissa.
3. Osallistutaan alan keskeisten tutkimushankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn ja viestitään
tutkimuksista jäsenistölle.
4. Pyritään molemminpuolisen yhteistyön tehostamiseen Ympäristöministeriön kanssa.
5. Aktiivinen vaikuttaminen European Compost Networkin, ECN, kautta ja osallistuminen
ECN:n työryhmätoimintaan. Korvataan työryhmien 3-4 kokoukseen osallistuville
Biolaitosyhdistyksen edustajille matkakustannuksia enintään 3 000 €.
6. Teemaseminaari valtakunnallisesti ajankohtaisesta aiheesta syksyllä 2014.
7. Jäsentiedote sähköpostitse 3-4 krt vuodessa. Tiedotteiden sisältöä lisätään, kuten
yhteenvedot hallituksen kokouksista, lausunnoista, uusista jäsenistä,
tutkimuksista joissa ollaan mukana ym.
8. Laitoshenkilökunnan koulutustilaisuus järjestetään kahtena ei-peräkkäisenä päivänä huhtitoukokuussa. Hinta yhdistyksen jäsenyritysten henkilöille on 500 €/hlö ja ulkopuolisille
700 €/hlö.
9. Laaditaan yhdistyksen toimesta kesään mennessä kuvaukset jäsenyritysten laitosten
käsittelemistä biojätteen määristä, prosesseista ja tuotteista.
10. Uudistetaan yhdistyksen kotisivujen etusivu kohdan 9. tuottaman tiedon perusteella
sellaiseksi, että sivu antaa konkreettisemman kuvan yhdistyksen toiminnasta sekä biojätteen
keräilyn ja käsittelyn merkityksestä Suomessa.
11. Toteutetetaan 7.-9.5. yhdistyksen jäsenille ja myös ulkopuolisille tarkoitettu
tutustumismatka IFAT-ympäristömessuille Müncheniin sekä Augsburgissa sijaitseviin
tutkimuslaitokseen ja kuivamädätyslaitokseen.
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Talousarvio €
Varsinainen toiminta
Seminaari- ja koulutustoiminta sekä tutustumismatka
Tuotot
Kulut
Yht.

43 000
- 34 000
9 000

Yleistoiminta
Kulut
Henkilöstökulut
Toimistokulut
Kokous- ja neuvotteluk.
Jäsenmaksut ECN:lle
Kv toiminnan kulut
Tutkimukset, selvitykset
Yleistoim. kulut yht.

- 12 000
- 2 000
- 2 000
- 1 000
- 3 000
- 4 000
-24 000

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-15 000

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot

15 000

Tuotot yhteensä
Kulut yhteensä
Tilikauden ylijäämä

58 000
58 000
0

Jäsenmaksu henkilöjäsenille on 20 €/henkilö/vuosi, yritysten, joiden liikevaihto on
enintään 200 000 euroa/v, jäsenmaksu on 120 euroa/v, vuosiliikevaihdoltaan yli
200 000 euron mutta enintään 3 000 000 euron yritysten jäsenmaksu on 500 euroa/v ja
vuosiliikevaihdoltaan yli 3 000 000 euron yritysten jäsenmaksu on 1 000 euroa/v.
Yhteisöjen jäsenmaksu on 120 euroa/v. Erillistä liittymismaksua ei peritä.
Henkilöstökuluihin kuuluvat osa-aikaisesti palkatun sihteerin kulut.
Jäsenmaksukuluihin kuuluu ECN:n jäsenmaksu.
Kv toiminnan kuluihin kuuluvat hallituksen jäsenille maksetut matkakorvaukset
ECN:n ja sen työryhmien kokouksiin.
Tutkimuksiin ja selvityksiin kuuluvat mm. toimenpiteet, joilla yhdistys pyrkii
nostamaan jäsenyritysten toiminnan merkitystä ja tunnettuutta.

