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Arvoisat osakkeenomistajat, hyvät kokousvieraat,
Yhtiön viimeinen tilikausi nimellä Turkistuottajat Oyj on nyt historiaa. Kausi oli kunniakkaalle
nimelle sopiva päätösvuosi. Lähes kaikilla mittareilla mitattuna vuosi oli ennätyksellinen. Yhtiö ja
koko ala saivat paljon myönteistä julkisuutta varsinkin talousmediassa menestyksensä ansiosta.
Liikevaihto 54 miljoonaa ja suurelle yleisölle tätä paremmin volyymia kuvaava kokonaismyynnin
arvo lähes 600 miljoonaa, liikevoitto 15 miljoonaa, tilikauden tulos 13,8 miljoonaa ja hallituksen
osingonjakoesitys 5,2 miljoonaa: kaikki nämä ovat lukuja, joista on syytä olla tyytyväinen.
Yhtiössä ja alalla eletään uutta aikaa. Uudistuksia tehdään, ja yhtiössä on eteenpäinmenon
meininki. Nimenmuutos Saga Furs Oyj:ksi on osaltaan antanut henkisiä valmiuksia uudistua,
käytännön mahdollisuuksista puhumattakaan.
Saga Furs tehostaa toimintaansa markkinoinnissa ja tuotannossa eli lajittelu- ja myyntiprosesseissa. Myös asiakkuuksien hallinta ja rahoitustoiminta ovat tärkeitä painopistealueita
tulevaan siirryttäessä. Yhtiön hyvää kannattavuutta ja taseasemaa käytetään siis tulevien
toimintaedellytysten turvaamiseksi. Alati kiristyvä kilpailu Euroopan minkkivälityksessä vaatii
entistä enemmän huomiota ja resursseja. Lisäksi ainakin varttuneemmalla turkisväellä on
selkäytimessään, että korkeasuhdanne voi taittua hyvinkin nopeasti, ja muuttuneeseen
tilanteeseen on osattava reagoida oikein toimenpitein.
Vuosi sitten tässä samassa tilaisuudessa iloitsin turkisalan kasvaneesta luottamuspääomasta
yhteiskunnassa. Iloni hälveni, kun helmikuussa esitettiin television ajankohtaisohjelmassa
eläinaktivistien salaa kuvaamia sairaita turkiseläimiä. Turkisalan hiipumista toivovien taitava
julkisuustyö vei yhteiskunnallista keskustelua väärään suuntaan. Elinkeinon ymmärtäjät ja
julkiset puolustajat menivät piiloon.
Ala teki oikean korjausliikkeen, ja meihin kohdistuvaa painetta alettiin purkaa selkeällä
toimintalinjalla. Turkistilojen valvontaa ja tarkastuksia lisättiin merkittävästi ja korostettiin, että
yksittäiset kuvat sairaista eläimistä antavat täysin harhaanjohtavan kuvan tilanteesta
suomalaisilla turkistiloilla. Tilojen sertifiointi etenee, ja yleisesti on tunnustettu, että avoimuus ja
toiminnan läpinäkyvyys ovat avainasemassa.
Kritiikki mahdollisine salakuvauksineen noussee esille taas jossain vaiheessa vuotta. Eläinten
sairastumista emme voi estää, ja niiltä osin haaste on ja pysyy. Tärkeimmäksi kysymykseksi
nousee se, miten pystymme vakuuttamaan medialle, poliitikoille ja suurelle yleisölle, että
turkiseläinten hyvinvointi on tuottajille ykkösasia ja siitä pidetään huolta.
Tässä työssä ovat mukana kaikki suomalaisen turkiselinkeinon toimijat Saga Furs Oyj mukaan
lukien. Yhtiön strategia painottuu voimakkaasti tuotannon laatuun sen kaikilla tasoilla. Yhtiössä
on todettu, että vain korkealuokkainen ja eettisesti kestävä turkistuotanto tuottaa sen
kilpailuedun, jolla markkinaosuudet ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ansaitaan myös
tulevaisuudessa.
Nahkojen teknisen laadun parantamiseen kohdistuva työ on myös hyvässä vauhdissa.
Minkinnahkojen laadullinen kilpailukyky paranee kaiken aikaa. Ketunnahkojen laatu on jo
ylivoimainen, ja haaste on siinä, miten voimme säilyttää asemamme. Menestyksen säilyttäminen
ja hallitseminen on joskus yhtä vaikeaa - jopa vaikeampaa kuin sen saavuttaminen.
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Uuteen kauteen on lähdetty varovaisen positiivisissa tunnelmissa. Avaushuutokauppa sujui hyvin,
ja vähittäismyynnin menestys ratkaisee hintatason kevään ja kesän suurhuutokaupoissa. Uuden
Sagan vahvuuksia ovat valikoimiltaan maailman monipuolisimmat huutokaupat; nykytilanteessa
sekä minkinnahka- että ketunnahkatarjonnat tukevat toisiaan. Asiakasmäärät huutokaupoissa
ovat suuremmat kuin kilpailijoillamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on, että Saga-nahat ovat
huutokaupoissa muita kalliimpia ja menevät kaupaksi vaikeissakin markkinatilanteissa.
Supinnahat, jotka ovat sertifioitujen nahkojen eturintamassa, ovat hyvä esimerkki siitä, miten
muutkin turkisnahkamarkkinat toimivat tulevaisuudessa. Saga-suomensupinnahat ostetaan
pääosin länsimarkkinoille, ja halpatuotantomaiden vastaavien nahkojen on aika toivotonta yrittää
samoille apajille. Kysyntä ohjautuu pikku hiljaa korkean tuotantolaadun tuotteisiin, ja tässä
kehityksessä Saga Furs on ilman muuta maailman huippua. Yhdessä pääomistajansa Suomen
Turkiseläinten Kasvattajain Liiton kanssa se rakentaa suomalaisesta turkistuotannosta
kansainvälistä menestystarinaa. Menestystarina ei synny ilmaiseksi eikä ilman uudistuksia.
Yhteiskunnallista keskustelua on seurattava tarkkaan ja siihen on yritettävä vaikuttaa. On
muistettava, että toimialamme on ehkä toiseksi poliittisin liiketoiminta-ala Suomessa, ainoastaan
ydinvoimasektori meidät vielä ohittanee.
Kun turkiskaupasta puhutaan, taloutta ja politiikkaa ei voi erottaa toisistaan. Hyvä talouskehitys
mahdollistaa turkistuotannon kehittämisen, mikä taas vahvistaa poliittista uskottavuutta.
Myönteinen poliittinen ilmapiiri taas ruokkii uskoa alaan ja lisää investointihalukkuutta. Ja
tietenkin myös toisinpäin.
Haluan kiittää Saga Fursin johtoa ja henkilöstöä erinomaisesta sujuneesta kaudesta. Uusi
tekemisen meininki ei synny ilman innostuneita ihmisiä. Saga Furs pyrkii olemaan haluttu
työpaikka, ja tässä tavoitteessa on pysytty hyvin. Osakkeenomistajille Saga Furs on ollut varsin
hyvä sijoitus vaikeassa yleisessä taloustilanteessa. Tuottaja-asiakkaille Saga Furs on mielestäni
ollut erinomainen valinta kuluneena kautena. Asiantilan säilyttämiseen ja uusiin haasteisiin
vastaamiseen yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet.
Antoisaa kokouspäivää kaikille!
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