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Hyvät osuuskunnan jäsenet,
Tässä taas kuulumisia osuuskunnasta.

Osuuskunnan kokous huhtikuussa Loimaalla
Osuuskunnan kokous pidettiin Loimaalla Sarka‐museossa 17.4. Paikalla oli 23 osuuskunnan
jäsentä. Tilinpäätös hyväksyttiin ja osuuspääomalle päätettiin maksaa 4%:n korko. Korko on
maksettu kesäkuun lopussa vuoden lopussa maksettuna olleelle osuuspääomalle.
Hallintoneuvoston jäsenistä erovuoroiset Ville Nurmi, Esa Röyskö ja Samuli Suominen
valittiin uudelleen. Sari Lehtisen tilalle valittiin Tarja Toivonen Yläneeltä. Kesken
toimikautensa hallintoneuvostosta eronneen Jussi Niemelän tilalle valittiin Antti Laitinen
Juvalta. Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan päättämään osuuskunnan
keskeisistä asioista.
Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat Robert Kuuttinen pj, Tommi Vippola varapj. sekä
jäsenet Sirpa Heikkilä, Jukka Huittinen, Pekka Saarinen, Jussi Takala, Seppo Tapio ja Sami
Veijalainen.

Takaus jäsenten kanalainvestoinneille
Hallitus ja hallintoneuvosto ovat päättäneet, että osuuskunta tukee jäsentensä
kanainvestointeja takaamalla osan tarvittavasta lainasta. Takaus voi olla 10% investoinnin
suuruudesta, kuitenkin enintään 100 000 euroa/jäsen. Takauksen vakuudeksi osuuskunta
tarvitsee maksetun osuuspääoman sekä vähintään kolmen viikon munatilitykset. Takauksen
edellytyksenä on tuottajan sitoutuminen DavaFoodsin tuotantosopimuksiin takauksen
voimassaolon ajaksi sekä tarvittavien laiteinvestointien hankkiminen DavaFoods‐tarvikkeelta.
Lisätiedot takauksesta Anna Setälä puh. 050 5273918

Kustannusten nousu haastaa tilityshintoja nousuun
Munakunnan hallituksen kokouksessa 7.8. keskusteltiin vakavasti katovuoden vaikutuksista
kanatilojen talouteen. Rehujen hinnat ovat jo nousseet, mutta tilityshinnat eivät vielä ole
reagoineet vastaavasti ylöspäin. Hallitus päätti aloittaa neuvottelut Dava Foodsin hallinnon
kanssa mahdollisuuksista nostaa hintoja jo syksyllä.
Viestiä hintojen noston tarpeellisuudesta olemme vieneet eteenpäin myös Suomen
Siipikarjaliiton Kananmunayhdistyksen kautta. Rehukustannusten nousun vaikutuksesta
kananmunantuotannon kannattavuuteen on lähetetty selvitys myös ministeri Lepälle.

Strategiatyö alkanut
Kevään aikana koottiin Munakunnan strategiaa tekemään työryhmä, jossa ovat mukana
hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä edustajat hallintoneuvostosta.
Ryhmään kuuluvat Kari Lammi, Robert Kuuttinen, Samuli Suominen, Seppo Tapio ja Sirpa
Heikkilä. Munakunta 2020 – ryhmän tehtävänä on pohtia osuuskunnan roolia tuottajan ja
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pakkaamon välissä ja yhteydessä. Työryhmä on kokoontunut kerran, ja silloin pohdittiin
lähinnä jäsenten yhteenkuuluvuuteen ja viihtymiseen vaikuttavia toimia. Tavoitteena on
kuitenkin, että Munakunnalla on selkeä rooli myös tuotannon kannattavuuden
parantamisessa, mm. yhteishankinnoilla.
Strategiatyöryhmä jatkaa työtään syksyllä puintien päätyttyä ja tavoitteena on tuoda esitys
hallintoneuvostolle marraskuussa.

Tervetuloa teatteriin!
Olen varannut 40 lippua perjantain
23.11. klo 19 Turun
Kaupunginteatterin näytökseen
”Näytelmä, joka menee pieleen”.
Lipun hinta on 40 euroa, Munakunta
tarjoaa väliajalla kahvin ja kahvileivän.
Varaa lippusi viimeistään 19.10. Paikat
täytetään varausjärjestyksessä!
puh. 050 5273918 tai
anna.setala@lailanet.fi .

Hyvää syksyn jatkoa!

Yhteystietoja:
Munakunnan toimistohenkilöt
Anna Setälä
Katariina Seikola (½ työaika)
Luottamusjohdon yhteystietoja
Hallituksen pj. Kari Lammi
Hall.neuv.pj. Robert Kuuttinen

anna.setala@lailanet.fi
katariina.seikola@davafoods.fi

puh. 050 527 3918
puh. 040 684 9704

kari.lammi@pp2.inet.fi
robert.kuuttinen@agrolink.fi

puh. 0400 477 80
puh. 050 5570 074

