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LISÄTIETOA UUDESTA YHDISTYKSESTÄ

Yhdistyksen tarkoitus
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry tarkoituksena on edistää kestävää ja
vastuullista biohajoavien jätteiden ja muiden biohajoavien orgaanisten
aineisten käsittelyyn ja jalostamiseen liittyvää toimintaa kuten
biokaasun ja muiden uusiutuvien kaasujen, maanparannusaineiden,
kierrätysravinteiden ja kierrätyskemikaalien tutkimusta, tuotekehitystä,
tuotantoa, käyttöä, ja markkinoiden kehittämistä sekä edesauttaa
jäsentensä siihen liittyvää toimintaa. Yhdistys osallistuu alan
kansainväliseen toimintaan verkottumalla alan ulkomaisten järjestöjen
kanssa.

Yhdistyksen toiminta
• Yhdistys seuraa toimialaan liittyvää kehitystä eri maissa.

• Yhdistys jakaa puolueetonta ja ajankohtaista tietoa toimialasta jäsenistölle ja yleisölle.
• Yhdistys osallistuu alan säädösten, menettelytapojen ja teknologian kehittämiseen lausunto- ja
työryhmätöiden kautta.
• Yhdistys ylläpitää yhteyksiä jäsenistöön sekä sidosryhmiin ja toimialan muihin valtakunnallisiin ja ulkomaisiin
järjestöihin.
• Yhdistys tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa viestintää ja tiedotusta tiedotusvälineissä, järjestämällä
keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, kursseja ja näyttelyjä, opinto- ja messumatkoja,
osallistumalla muiden järjestämiin tilaisuuksiin, julkaisemalla tiedotteita ja jäsenlehteä sekä ylläpitämällä
www-sivuja.
• Yhdistys neuvoo jäsenistöään alan kaupallisissa, hallinnollisissa, teknisissä ja ympäristöllisissä kysymyksissä.
→ Käytännön tasolla jäsenet voivat vaikuttaa osallistumalla yhdistyksen hallitustyöhön sekä perustettaviin
jaostoihin/valiokuntiin. Yhdistys järjestää myös tilaisuuksia ja tapahtumia. Keväisin järjestetään yhdistyksen
vuosikokous. Yhdistyksen toiminnanjohtaja tulee viestimään sähköpostitse, sosiaalisen median ja nettisivujen
välityksellä ajankohtaisista asioista.

Jäsenyys
• Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö,
rekisteröity yritys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksellä voi olla
myös kunniajäseniä. Kunniajäsenet voivat olla henkilöjäseniä ja heidät
hyväksytään vuosikokouksessa hallituksen esityksestä. Henkilöjäsen ei
voi edustaa yritystä tai yhteisöä.
• Sääntöjen mukaisesti uudet jäsenet vahvistaa toimivaltainen hallitus.

Jäsenmaksut
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n jäsenmaksuluokat vuonna 2019 ovat:
• Henkilöjäsenet: jäsenmaksu on 40 euroa, opiskelijat 20 €
• Yritykset (yritysjäsenten jäsenmaksuluokka määräytyy yhdistyksen toimintaan
liittyvän liikevaihdon suuruuden perusteella):
• Pienet yritykset (liikevaihto 0 – 1 milj. euroa): jäsenmaksu on 500 €
• Pienehköt yritykset (liikevaihto 1 – 3 milj. euroa): jäsenmaksu on 1 500 €
• Keskisuuret yritykset (liikevaihto 3 – 7,5 milj. euroa): jäsenmaksu on 2 500 €
• Suuret yritykset, liikevaihto yli 7,5 milj. euroa): jäsenmaksu on 3 500 €
• Yhteisöjäsenet eli yhdistyt, kunnat, oppilaitokset, yhdistykset jne: jäsenmaksu on
500 €
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kerää jäsenmaksut kevään 2019 aikana.
Biolaitosyhdistys ry ja Suomen Biokaasuyhdistys ry eivät kerää enää jäsenmaksuja
vuonna 2019.

Yhdistyksen perustamiskokous ja hallituksen valinta
• Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n perustamiskokouksessa 31.1.2019 olivat läsnä:
• Mika Ketomäki (Matti Oksasen valtuuttamana), Gasum Oy (yritysjäsen)
• Leif Åkers, Ab Stormossen Oy (yritysjäsen)
• Christoph Gareis (henkilöjäsen)
• Teija Paavola (henkilöjäsen)
• Perustamiskokouksessa päätettiin, että yhdistyksen puheenjohtajana toimii Teija
Paavola ja varapuheenjohtajana Christoph Gareis. Yhdistyksen hallitukseen
kuuluu myös Matti Oksanen ja Leif Åkers. Perustamiskokouksessa valittu hallitus
ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan toimikausi on 31.1.2019- 17.4.2109.
• 17.4.2019 yhdistyksen ylimääräisessä yhdistyskokouksessa valitaan yhdistyksen
hallitus seuraavalle kokonaiselle toimikaudelle.

Lisätietoja
• Yhdistyksen nettisivut ja viestintätoimet käynnistyvät kevään 2019
aikana, mitä ennen sektorin viestintäkanavina toimivat
www.biokaasuyhdistys.net ja www.biolaitosyhdistys.fi.
• Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n liittyvät yhteydenotot pyydetään
kohdistamaan Anna Virolainen-Hynnälle (anna.virolainenhynna@biokaasuyhdistys.net, +358 400 987 805).
• Lisätietoa saa myös Teija Paavolalta (Suomen Biokaasuyhdistys ry:n
puheenjohtaja) ja Christoph Gareisilta (Biolaitosyhdistys ry:n
puheenjohtaja)

