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Hyvät osuuskunnan jäsenet, kohti parempaa vuotta 2019
Munakunnan hallitus ilmaisi syksyllä DavaFoods Finlandin hallitukselle vakavan huolensa
kananmunantuotannon kustannusten rajusta noususta katovuoden nostettua viljan hintoja
nopeasti lähes 50%. Kävimme useaan otteeseen neuvotteluja, jossa toimme esiin tuottajien
taloudellisen tilanteen katastrofaalisuuden. Markkinatilanne on kuitenkin vaikea Suomessa
vallitsevan ylituotannon ja Keski‐Euroopan alhaisen hintatason vuoksi, eikä hintojen nostoa
saatu sille tasolle, mitä toivoimme. Lisäksi kaupan kanssa sovitut hinnoittelujaksot
mahdollistivat hintojen nostamisen vasta helmikuun alusta.
Vaikka tulos oli saanut olla parempi, olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että Dava Foods
Finland siirtää kaiken hintojen nousun suoraan tuottajahintoihin. Lisäksi uudella
sopimusmallilla pystytään helpottamaan kananmunien määrän arviointia, ja se toivottavasti
tuo vakautta markkinoille.

Hallintoneuvoston kokouksessa päätettyä
Hallintoneuvosto kokoontui 5.12. syyskokoukseensa Ilmaristen matkailutilalle.
Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Robert Kuuttinen ja
varapuheenjohtajaksi Tommi Vippola. Hallituksen jäsenistä erovuoroiset Mikko Ala‐Äijälä ja
Hannes Uusitalo valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle.

Kuvassa hallituksen jäsenet takarivistä vasemmalta Hannes Uusitalo, Pasi Pärnänen, Tommi
Vippola (hallintoneuvoston varapj), Jouni Vähätalo, Mikko Ala‐Äijälä. Eturivissä vasemmalta
Jarmo Mäntyharju (varapj), Kari Lammi, (pj) ja Robert Kuuttinen (hallintoneuvoston pj).
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Vuoden 2019 toimintasuunnitelma toteuttaa syksyllä hyväksyttyä strategiaa. Sen
painopistealueina ovat DavaFoods Finlandin toiminnan tuottajalähtöinen omistajaohjaus,
jäsenten kananmunantuotannon kannattavuutta parantavien toimien kehittäminen ja
osuuskunnan jäsenten yhteisöllisyyden kasvattaminen. Näitä tavoitteita tukien Munakunta
osallistuu ensi vuonna aktiivisesti DavaFoods Finlandin tuottajia koskevien asioiden
valmisteluun. Lisäksi järjestämme jäsenille tapahtumia, joista ensimmäisenä toteutuukin jo
tammikuussa Kanaristeilyn merkeissä. Risteilylle osallistuu yli 40 munakuntalaista, yhteensä
laivalla on yli 200 kana‐alan toimijaa. Toivottavasti näemme siellä!

Toimistojärjestelyt
Munakunnan talouden hoito on siirretty Kaarinan tilitoimistoon 1.11. alkaen. Jäsenyys‐ ja
osuuspääoma‐asioissa pyydän jatkossa olemaan yhteydessä suoraan minuun ja mahdollinen
posti osoitteeseen:
Munakunta
Haukantie 228
23800 Laitila
Sähköpostiosoitteeni on edelleen anna.setala@lailanet.fi ja puhelin 050 5273918.

Toivotamme
kaikille jäsenille
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