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Koiviston perhe luopuu Turun Mestaripalvi Oy:n omistuksesta. Antti ja Emilia Lundén uusiksi kauppiaiksi.
Pentti Koiviston vuonna 1995 perustama Turun Mestaripalvi on ollut koko historiansa ajan Koiviston
perheen omistuksessa. Nyt Koiviston perhe on päättänyt luopua Turun Mestaripalvin omistuksesta.
Vuosien varrella Turun Mestaripalvista on kehittynyt monipuolinen liha-alan yritys, jonka toiminnan kaksi
keskeistä peruspilaria ovat olleet oma tuotanto alusta loppuun sekä ainoastaan suomalaisen, lähialueilla
kasvatetun ja teurastetun lihan käyttö. Kaikki tuotteet valmistetaan yrityksen omassa tehtaassa Turun
Pläkkikaupungissa ja valtaosin myös myydään omasta tehtaanmyymälästä paikan päältä.
”Jo isämme aikanaan tekivät keskenään kauppaa, joten olen tuntenut Koiviston perheen jo pitkään. Kesän
korvalla aloimme keskustella mahdollisesta yhteistyöstä ja vaihtoehdoista. Huomattiin hyvin nopeasti, että
jaoimme samanlaiset arvot ja ajatukset. Olemme vaimoni Emilian kanssa erittäin innostuneita, mutta
samaan aikaan nöyriä, jatkamaan Turun Mestaripalvin toimintaa. Mestaripalvin menestys historiassa on
perustunut korkealaatuisiin tuotteisiin ja erittäin hyvään asiakaspalveluun. Tällä tiellä meidän on
ehdottomasti myös tarkoitus jatkaa”, kertoo Antti Lundén Mestaripalvin tuleva kauppias.
Antti Lundénin johtama Lundenin Liha jatkaa myös toimintaansa tuttuun tapaan omalla nimellään Turun
kauppahallissa. Jatkossa tietysti tiivistä yhteistyötä Turun Mestaripalvin kanssa tehden.
”Tarkoitus on tulevaisuudessa Lundenin Lihankin hyödyntää Mestaripalvin monipuolista tehdasta ja alkaa
myymään Mestaripalvin tuotteita myös Kauppahallissa. Koko Mestaripalvin laajaa valikoimaa emme millään
saa hallin tiskiin mahtumaan, mutta jatkossa asiakkaat voivat tilata Mestaripalvin tuotteita myös hallista
noudettavaksi. Lundenin Liha taas on ollut vahvasti mukana riistalihapuolella. Tätä puolta kehitämme
varmasti jatkossa myös Mestaripalvin osalta”, Antti Lundén jatkaa.
”Tunnemme suurta haikeutta luopuessamme Turun Mestaripalvin omistuksesta. Sukumme on tehnyt lihaalan kauppaa yli 120 vuotta, pitkä ja vaiherikas aikakausi päättyy tähän. Iloksemme voimme kuitenkin
todeta uusien yrittäjien omaavan samankaltaisen yrittäjäsuvun historian. Meille on ensiarvoisen tärkeää,
että jatkossakin meidän osaavaa sekä sitoutunutta henkilöstöä on luotsaamassa ja asiakkaita palvelemassa
ihmiset, joihin luotamme ja uskomme. Siksi olemmekin siitä onnellisia, että Emiliasta ja Antista Mestaripalvi
saa hyvät uudet kasvolliset vetäjät, jotka jakavat hyvin samanlaiset arvot kuin me ja ovat sitoutuneita
pitämään pitkäjänteisesti Mestaripalvista huolta. Emmekä me tästä mihinkään kokonaan karkaa. Olemme
porukalla sopineet, että jatkamme Emilian ja Antin tukena ja apuna niin kauan kuin tarvetta on”, kertovat
Koiviston sisarukset Saija, Sari, Timo ja Johanna.
Turun Mestaripalvi Oy on vuonna 1995 perustettu Turun Pläkkikaupungissa toimiva perheyritys, jonka
toimialana on korkealaatuisten lihatuotteiden ja valmisruokien valmistus ja myynti. Kaikki tuotteet
valmistetaan suomalaisesta lihasta alusta loppuun omassa tehtaassa. Turun Mestaripalvi työllistää n. 20
elintarvikealan ammattilaista ja liikevaihto on n. 4,5 miljoonaa euroa.
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