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Arvoisat osakkeenomistajat ja hyvät yhtiökokousvieraat,
Pian alkava yhtiökokous on merkittävän vuoden avaus. Saga Furs Oyj täyttää 2013 peräti 75
vuotta ja sen tuotekehitysyksikkö Design Center 25 vuotta. Juhlavuoden teemana on 100+,
koska yhdessä olemme paljon enemmän kuin pelkkä pyöreä luku. Katsomme avoimesti ja
optimistisesti tulevaisuuteen sen kaikkine haasteineenkin ja jatkamme johdonmukaista työtämme
koko kansainvälisen turkiskaupan edelläkävijänä.
Haluan aluksi kiittää kaikkia menestyksemme tekijöitä, yhtiön johtoa ja muuta henkilöstöä, jonka
työ on ollut erinomaista ja sitoutunutta. Sagalaiset Suomessa ja maailmalla ovat hyvin toimiva,
työstään ylpeä ammattilaisjoukkue.
Saga Furs on hyvin vastannut muuttuneiden turkismarkkinoiden vaatimuksiin. Se on ollut kaikin
tavoin sidosryhmiensä käytössä ja näin pystynyt täysimittaisesti hyödyntämään
markkinatilanteen. Saga Furs on ollut eettisen turkistuotannon moottorina ja tiennäyttäjänä koko
maailmassa. Työ on hyödyttänyt kaikkia osakkeenomistajia, mikä konkreettisesti näkyy hyvänä
osinkotuottona ja osakkeen arvon kehityksenä.
Eettistä turkistuotantoa ja toimintatapojen kehittämistä korostan aina, kun vain saan siihen
tilaisuuden. Sataprosenttisesti sertifioitujen supinnahkojen huutokaupat ovat täyttä totta tällä
myyntikaudella. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry. eli ProFur tekee täysillä työtä
alullepanemansa sertifiointijärjestelmän edelleen parantamiseksi ja luotettavuuden
varmistamiseksi. Tuottaja-asiakkaille tämä tarkoittaa uusia vaatimuksia eläinten tuotanto-oloihin
ja -tapoihin. Poliittisten toimintaedellytysten varmistamisen kannalta uudistukset ovat
välttämättömiä.
Suomen eduskuntaan on tulossa lähiaikoina nk. kansalaisaloitteeseen pohjautuva esitys
turkiseläinkasvatuksen kieltämisestä Suomessa siirtymäajan jälkeen. Lisäpontta lähinnä vihreiden
ja osan vasemmistoa ajamalle vaatimukselle antaa Hollannin parlamentin ylähuoneen äskettäin
sinetöimä päätös minkkien tarhauksen kiellosta siellä. Yhteiskuntamoraali on sikäläisen päätöksen
perusteena maassa, joka hyväksyy prostituution ja huumeet. Saksan samanlaista päätöstä
voidaan myös odottaa tulevaksi.
Eurooppalaisen turkisalan onkin voimakkaasti lisättävä alan poliittista edunvalvontaa juuri täällä
meidän omalla mantereellamme. Hollannin päätös on osoitus siitä, että kansalliset toimenpiteet
ovat riittämättömiä nykytilanteessa, jossa eurooppalainen mielipideilmasto on voimakkaasti
kääntymässä turkistuotantoa vastaan. Suomella on eurooppalaisia tuottajia edustavan järjestön
EFBAn puheenjohtajuus, joten Suomen ääni on mahdollista saada hyvin kuuluviin
eurooppalaisessa edunvalvonnassa. Ketunkasvatus, Suomen turkistuotannon kivijalka, ei
kiinnosta muita maita, joten suomalaisen edunvalvonnan kärjen on oltava kettutarhauksen
oikeutuksen turvaamisessa. Taistelussa tärkeä liittolaisemme on eurooppalainen ketunnahkoja
käyttävä muotiteollisuus.
Jos suomalaisessa yhteiskunnassa perinteistä elinkeinoa ja tuhansien ihmisten elämänmuotoa
ajateltaisiin kiellettävän yhteiskuntamoraaliin perustuen kuten Hollannissa tehtiin, voi vaatia, että
moiset päätökset tehtäisiin perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Pieni enemmistö ei voi määritellä
vallitsevaa yhteiskuntamoraalia. Miten kävisi, mikäli seuraavissa vaaleissa painotukset
muuttuisivat?
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Monipuoluemaissa pienetkin muutokset puolueiden kannatuksessa tai monimutkaiset
hallitusneuvottelut voivat määritellä yhteiskuntamoraalin uusiksi suhteessa turkistuotantoon.
Tuhansia ihmisiä kohtalokkaasti ja peruuttamattomasti koskeva elinkeinon kieltopäätös olisi silloin
jo kuitenkin tehty. Missä peräänkuulutettu moraali silloin on?
Saga Fursin rooli tässä prosessissa on toimia koko elinkeinon tukena. Yhtiön pitää käyttää kaikkia
resurssejaan elinkeinon puolustukseen kaikilla tasoilla. Huutokauppayhtiön ja
turkiseläinkasvatuksen tulevaisuus käyvät käsi kädessä. Tuottajilta tämä edellyttää lojaaliutta.
Osa suomalaisista tuottajista valitettavasti vähät välittää, hoitavatko alan omat organisaatiot
suomalaisen tarhauksen tulevaisuutta vaiko eivät. Villi ja vastuuton nahkojen suorakauppa on
todellinen uhka suomalaiselle turkistuotannolle.
Saga Fursin talous on vahvalla pohjalla. Yhtiössä haetaan kiivaasti eväitä siihen, miten hyvä
asiantila säilytetään. Tuotannon ja lajittelun tehostamisessa edetään vauhdikkaasti. Nahkojen
käsittelyä automatisoidaan ja lajittelua yksinkertaistetaan vastaamaan paremmin asiakkaiden
tarpeita. Panostukset kasvavat markkinoinnissa ja yleisessä edunvalvonnassa. Saga-nahkojen
markkinointiin käytetyt resurssit ovat mitä parhainta yhteiskunnallista edunvalvontaa. Se, että
turkis näkyy eurooppalaisten suurkaupunkien talvisessa katukuvassa on sekä poliittista
vaikuttamista että myynninedistämistä.
Olemme myös valintojen edessä. Kova kilpailu eurooppalaisten minkinnahkojen välityksessä
pakottaa tekemään isojakin päätöksiä. Saga Fursin linjaa on selkiytetty Euroopan
nahkakeräilyssä, kilpailukyvyn parantaminen on tavoitteena ja olemme voimakkaasti mukana
alueilla, joissa minkintuotanto on kasvussa.
Kettupuolella on tehtävä valinta siitä, edustaako yhtiö eettistä tuotantoketjua ja tulevaisuuteen
tähtäävää linjaa vai jotain muuta. Tässä suhteessa valinta lienee helppo tulevillekin yhtiön
hallituksille.
Yhtiön hyvä talouskehitys ei ole tuonut mukanaan vauhtisokeutta. Yhtiön asiakasrahoitus on
pystytty pitämään riskiprofiililtaan hyvin hallinnassa. Vanhoja vaikeita tapauksia on kyetty
hoitamaan yhtiön eduksi. Tästä erityiskiitokseni talousjohdolle.
Turkisalalla eletään ehkä kaikkien aikojen voimakkaimmassa korkeasuhdanteessa.
Markkinatalouden lakien mukaan tuotteen markkinahinta kohtaa tuotantokustannukset kuitenkin
aina buumin jälkeen. En toki edes yritä ennustaa, milloin se tapahtuu. Avainasemassa on
nimenomaan kustannusten nousun hillitseminen. Kulukontrolli on ollut tehokasta
perustuotannossa. Saga Furs pyrkii omalta osaltaan pitämään kulut hallinnassa. Nahkakohtaiset
toimintakulut ovat jatkuvasti luupin alla, ja niistä on tullut yhä tärkeämpi työkalu johdolle ja
hallitukselle. On myös huomattava, että henkilöstökulut ovat hienoisesti alentuneet myytävien
nahkamäärien kasvusta ja palkkojen yleiskorotuksista huolimatta.
Juhlavuoden tunnus 100+ sisältää vastauksen siihen, miten tulevaisuuden perustaa rakennetaan.
Plussa eli loistava tulevaisuus syntyy vastuullisten tuottajien, kansallisen kasvattajien liiton ja
Saga Fursin voimin.
Antoisaa kokouspäivää kaikille!
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