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Suomen Biokierto & Biokaasu ry I www.biokierto.fi 

KUTSU JA ESITYSLISTA 

Aihe:     Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n yhdistyksen vuosikokous 

Paikka:  Eteläranta 10., 7 kerros  

Aika:     10.3.2020 klo 13:30 alkaen  

Osallistuja: 

Juha Pirkkamaa (henkilöjäsen) 

Jukka Roinila (henkilöjäsen) 

Matti Ranta-Krenkku (henkilöjäsen) 

Mikko Saalasti (henkilöjäsen) 

Teija Paavola (henkilöjäsen) 

Juhani Tenhunen (henkilöjäsen) 

Mika Arffman, Envitecpolis Oy 

Mikko Saalasti, Doranova Oy 

Ari Suomilammi, Gasum Oy 

Mikko Wäänänen, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  

Christoph Gareis, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

Jussi Kankainen, Kekkilä-BVB Oy 

Johanna Boberg, Kiertokasvu, Ruthon Group Oy      

Teija Paavola, Nurmon Bioenergia Oy 

 

Pöytäkirja 

1 § Kokouksen avaus 

- Hallituksen puheenjohtaja Mika Arffman avasi kokouksen klo 13:38.  

 

2 §  Suoritetaan valtakirjojen tarkastaminen 

- Ari Suomilammi edustaa kokouksessa valtakirjalla Gasum Oy:n Matti 

Oksasta (kts. liite 1.  Gasum valtakirja). Ei muita valtakirjoja. 

 

3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa  

               ja kaksi ääntenlaskijaa 

- Puheenjohtajaksi valittiin Mika Arffman. 

- Sihteeriksi valittiin Anna Virolainen-Hynnä. 

- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Christoph Gareis sekä 

Jussi Kankainen. 
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4 §  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

5    § Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

- Työjärjestys vahvistettiin. 

 

6   § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

Tilinpäätös (kts.  Liite 2.  Tilinpäätös 2019.) 

- Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä esitteli tilinpäätöstiedot. 

- Tilinpäätöksen on toteuttanut Annan Tilitoimisto Oy.  

- Tilinpäätöksen avainlukuja: 

o Tilikausi: 31.05.2019 - 31.12.2019  

o Kirjanpidon keskeisimmät kokonaisuudet ovat arvonlisäverollinen 

opinto- ja koulutustoiminta (biotalouspäivät, LARA-hanke) ja 

arvonlisäveroton yhdistyksen yleistoiminta 

o Tase 134 021,15 euroa 

o Tilikauden ylijäämä oli 111 395,28 euroa, mistä suurin on peräisin 

Suomen Biokaasuyhdistys ry:ltä ja Biolaitosyhdistys ry:ltä siirretyistä 

varoista 

o Yhdistyksen palveluksessa työskenteli tilikauden aikana 2 henkilöä 

2019. Molemmat työntekijät työskentelivät osa-aikaisina.  

- Ei huomautettavaa tilinpäätökseen. 

 

Vuosikertomus (kts. Liite 3. Toimintakertomus 2019). 

- Anna Virolainen-Hynnä esitteli vuosikertomus 2019  

- Yhdistys perustettiin tammikuussa 2019, mutta yhdistyksen virallinen 

toiminta alkoi kesällä. Työntekijät aloittivat heinäkuun alussa. Vuosikokous 

totesi, että yhdistys on ollut aktiivinen jo ensimmäisenä toimintavuotenaan. 

- Ei huomautettavaa toimintakertomukseen. 

 

Toiminnantarkastajan lausunto (kts. Liite 4. Toiminnantarkastuslausunto 2019)   

- Toiminnantarkastuksen on suorittanut Timo Joronen, Tilitoimisto Euromite 

Ky. 
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- Toiminnantarkastaja ei havainnut, että hallituksen toiminnasta olisi 

yhdistykselle aiheutunut olennaista vahinkoa tai että olennaisesti olisi 

rikottu yhdistys- tai kirjanpitolakia tai että olennaisesti olisi rikottu 

yhdistyksen sääntöjä.  

- Ei huomautettavaa toiminnan tarkastukseen. 

 

 

7   § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden  

                    myöntämisestähallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

- Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös 31.05.2019 - 31.12.2019 

- Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

 

8   § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä  

                    jäsenmaksujen suuruudet 

 

Toimintasuunnitelma 2020 (kts. Liite 5. Toimintasuunnitelma 2020) 

- Anna Virolainen-Hynnä esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. 

- Vuoden 2020 toimintasuunnitelma sisältää yleiset toimintalinjaukset sekä 

tarkemman 2020 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma perustuu 

tiedossa oleviin ajankohtaisiin säädöshankkeisiin ja yhdistyksen toiminnan 

kehitystarpeisiin, ja sitä päivitetään tarvittaessa vuoden mittaan. 

Toimintasuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteiden aikataulut ja 

vastuutahot.  

- Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma hallituksen esityksen 

mukaan seuraavilla muutoksilla: 

- Lisätään kohtaan 13. seuraava täsmennys ”mm. 

alkuperätakuujärjestelmän tai siihen liittyvän lainsäädännön 

kehittämiseen.” 

- Lisätään kohtaan 15. täsmennys ”kun lainsäädäntöä muutetaan.” 

 

Vuoden 2020 tulo- ja menoarvio (kts. Liite 6.  Talousarvio 2020) 

- Anna Virolainen esitteli talousarvioesityksen vuodelle 2020; esitys on 

laadittu edellä vahvistettuun toimintasuunnitelmaan perustuen. 

- Talousarvio koostuu neljästä eri osa-alueista, joita ovat varsinainen 

yhdistystoiminta, opinto- ja koulutustoiminta, LARA-

laatujärjestelmäprojekti (päättyi 29.2.2020), Lannoitteiden 
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laatujärjestelmä sekä REGATRACE-H2020-hanke ja Interreg-hanke. 

Kirjanpidollisesti on järkevää pitää osa-alueet erillisinä.  

- Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020 esitetyssä muodossa. 

 

Vahvistetaan jäsenmaksut vuodelle 2020 

- Anna Virolainen-Hynnä esitteli hallituksen esityksen jäsenmaksuiksi 

vuodelle 2020. Hallitus ehdotti jäsenmaksujen pitämistä samalla tasolla 

kuin vuonna 2019. Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi on: 

- Yritysjäsenet (jäsenmaksun perusteena oleva liikevaihto määritellään 

jäsenyyden perusteena olevan liiketoiminnan liikevaihdon 

perusteella): 

▪ liikevaihto 0 - 1  milj. €: 500  €  

▪ liikevaihto 1 - 3 milj. €: 1 500 €   

▪ liikevaihto 3 - 7,5 milj. €: 2 500 €  

▪ liikevaihto yli 7,5 milj. €: 3 500 €  

- Yhteisöjäsenet (oppilaitokset, yhdistykset yms.): 500 €  

- Henkilöjäsenmaksut ml. opiskelijajäsenmaksut pysyvät samana:  

▪ henkilöjäsenmaksu 40 €  

▪ opiskelijajäsenmaksu 20 €. 

- Vahvistettiin jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti. Päätettiin, että 

hallitus arvioi mikroyrityksille suunnatun uuden jäsenmaksuluokan 

perustamista vuodelle 2021. Uusi jäsenmaksuluokka vaatii yhdistyksen 

sääntöjen päivittämistä. 

 

 

9   § Valitaan hallituksen jäsenet 

- Vuosikokous hyväksyi vaalivaliokunnan tekemän esityksen hallituksen 

jäsenistä vuodelle 2020. Hallituksen kokoonpano on seuraava: Mika 

Arffman (Envitecpolis Oy), Jussi Kankainen (Kekkilä-BVB Oy), Eljas Jokinen 

(Soilfood Oy), Mikko Saalasti (Doranova Oy), Teija Paavola (Nurmon 

Bioenergia Oy), Ari Suomilammi (Gasum Oy), Christoph Gareis (HSY 

Jätehuolto) ja Johan Saarela (Ab Stormossen Oy). 

- Vuosikokous hyväksyi vaalivaliokunnan esityksen vuosikokoukselle jäsenten 

erovuorojärjestyksen määräytymisestä. Päätökseen mukaan uutena 

hallitukseen valittiin Teija, Ari, Christoph ja Johan. Näin ollen vuonna 2021 

hallituksen jäsenistä on erovuorossa Mika, Jussi, Eljas ja Mikko. 
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10   § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

- Hyväksyttiin hallituksen esitys, että yhdistyksen toiminnantarkastajana 

vuoden 2020 osalta toimii Tilitoimisto Euromite Ky ja 

varatoiminnantarkastajana Jokioisten Tilitoimisto oy. 

 

11   § Valitaan vaalivaliokunnan jäsenet  

- Valittiin vaalivaliokunnan jäseneksi Mikko Väänänen, Ari-Pekka Hongisto, 

Juhani Tenhunen, Jukka Roinila sekä Antero Bäcklund. Vaalivaliokunta 

tekee ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta vuoden 2021 

vuosikokouksessa.  

 

12   § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Hallituksen esitys yhdistyksen visioksi ja keskipitkän aikavälin tavoitteiksi  

(kts Liite 7.  Yhdistyksen visio/manifesti sekä keskipitkän aikavälin tavoitteet) 

- Vuonna 2019 hallitus on työstänyt yhdistykselle strategiaa, joka koostuu 

vuosittaisten toimintasuunnitelmien lisäksi yhdistyksen visiosta ja 

keskipitkän aikavälin tavoitteista.  

 

Manifesti / visio 

- Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen yhdistyksen visioksi ja 

manifestiksi seuraavalla muutoksella: 

o Korvataan termi ”kierrätysbiomassaliiketoiminta” 

termillä ”biokiertotalous”.   

 

Keskipitkän aikavälin tavoitteet 

- Keskipitkän aikavälin tavoitteet ulottuvat vuoteen 2025 asti. Tavoitteita on 

kaikkiaan 10. Tavoitteiden tarkoituksena on määrätietoisesti ohjata 

yhdistyksen toimintaa sekä toimia osaltaan yhdistyksen tahdonilmaisuna 

toimialan kannalta yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin.  

- Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen yhdistyksen keskipitkän 

aikavälin tavoitteiksi seuraavalla muutoksella: 

o Korvataan 6.  tavoitteen 1 TWh 1,5 TWh:lla, jolloin tavoite on: 

Biometaanin käyttö on 1,5 TWh Suomessa vuonna 2025  

- Päätettiin, että hallitus ja valiokunnat määrittävät tavoitteisiin sopivat 

mittarit.  
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48. 

 

Liitteet 

Liite 1.  Gasum valtakirja  

Liite 2.  Tilinpäätös 2019 

Liite 3.  Toimintakertomus 2019 

Liite 4.  Toiminnantarkastuslausunto 2019 

Liite 5.  Toimintasuunnitelma 2020 

Liite 6.  Talousarvio 2020 

Liite 7.  Yhdistyksen visio/manifesti sekä keskipitkän aikavälin tavoitteet 

 

Pöytäkirjan laati   Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

__________________________________        ___________________________ 

Anna Virolainen-Hynnä   Mika Arffman 

sihteeri    puheenjohtaja 

 

___________________________________      ____________________________ 

Christoph Gareis   Jussi Kankainen 

1.pöytäkirjan tarkastaja   2. pöytäkirjan tarkastaja 
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