Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Biolaitosyhdistys ry toteuttaa säännöissään hyväksyttyä toimintatapaa v. 2018 seuraavilla
toimenpiteillä:
1. Muodostetaan ja ylläpidetään toimialan liiketoimintaa tukevia yhteistyöfoorumeita
yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa.
2. Osallistutaan aktiivisesti alan lainsäädäntötyöhön liittyviin kuulemistilaisuuksiin ja
tehostetaan asiantuntijalausuntojen laadintaa ennakoivasti sekä kansallisella että EUtasolla biologiseen jätteenkäsittelyyn, ravinnekierrätykseen ja biokaasun tuotantoon
liittyvissä asioissa, yhteistyössä alan muiden toimialajärjestöjen kanssa.
3. Huolehditaan kierrätyspohjaisiin lannoitevalmisteisiin ja biokaasuun liittyvän tilastoinnin
kehittämisestä tai tarvittaessa huolehditaan itse tilastojen keräämisestä ja ylläpidosta.
4. Pidetään tiivistä yhteyttä yhdistyksen toimialalla tutkimusta tekeviin tutkimuslaitoksiin ja
korkeakouluihin ja viestitään tutkimuksista jäsenistölle.
5. Osallistutaan valittujen hankkeiden ohjausryhmätoimintaan ja myös partnerina
hankkeisiin mahdollisuuksien mukaan.
6. Jäsenhankintaa sekä biotuoteyritysten että teknologia- ja palvelutoimittajien parissa
tehostetaan mm. tarjoamalla jäseniksi liittymään halukkaille etuja seminaari- ja muista
palvelumaksuista sekä lehti-ilmoituksista. Tavoitteena on vuonna 2018 saada 8-9 uutta
yritysjäsentä.
7. Jatketaan v. 2016 aloitettua kierrätysravinnetyöryhmän toimintaa yhteistyötahojen kanssa
tavoitteena tuotteiden kehittäminen, imagon parantaminen ja menekin lisäys.
8. Aloitetaan kierrätysmateriaaleista prosessoitujen lannoitevalmisteiden laatujärjestelmän
toteutussuunnitelma.
9. Selvitetään tarvetta biokaasun laatujärjestelmälle.
10. Vaikutetaan aktiivisesti European Compost Networkin (ECN) kautta ja osallistutaan sen
työryhmätoimintaan. Käynnistetään yhteistyö myös European Biogas Associationin (EBA)
kanssa.
11. Järjestetään marraskuussa ajankohtaiset Biotalouspäivät sekä huolehditaan niiden
medianäkyvyydestä ja erityisesti yhteyksistä päätöksentekijöihin.
12. Jäsentiedote toimitetaan sähköpostitse 8-10 kertaa vuodessa. Aloitetaan viestintä myös
sosiaalisessa mediassa.
13. Kehitetään yhdistyksen kotisivuja kokoamalla sinne tietoa yhdistyksen ja sidosryhmien
toiminnasta biokaasun ja kierrätysravinteiden hyödyntämisen lisäämiseksi.
14. Yhdistyksellä on osa-aikaisesti palkattu toiminnanjohtaja.

Tulo- ja menoarvio 2018

1. VARSINAINEN TOIMINTA
A. Opinto- ja koulutustoiminta
Tuotot
- seminaari
- laatujärjestelmäprojekti
Tuotot yht.
Kulut
- henkilöstökulut: seminaari
- henkilöstökulut: laatuj.projekti
- muut kulut: seminaari
- muut kulut: laatuj.projekti
Kulut yht.
Toiminnanala A yhteensä
B. Yleistoiminta
Kulut
- henkilöstökulut
-muut kulut
Kulut yht.
Toiminnanala B yhteensä
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
2. VARAINHANKINTA
Tuotot
(= jäsenmaksut)
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
3. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Rahoitustoiminta
Tuotot yhteensä
Kulut
Rahoitustoiminta
Kulut yhteensä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

30 000,00
60 000,00
90 000,00
-7 000,00
-10 000,00
-18 000,00
-50 000,00
-85 000,00
5 000,00

-25 500,00
-6 000,00
-31 500,00
-31 500,00
-26 500,00

27 000,00
27 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00

