INTERNATIONAL MATCHMAKING TORNIO-HAPARANDA
AINES KONSTNMUSEUM TORNEÅ 13.2.2008

Aines konstmuseum i Torneå erbjöd vackra och trivsamma ramar för
matchmakingmässan.

Internationella matchmaking i Torneå-Haparanda blev en succé med 212
företag och organisationer representerade av cirka 400 personer.
Matchmakingen arrangerades för andra året i rad i internationella tecken.
Arrangörerna var Bothnian Arc, Tornedalsrådet och Länsipohjan Yrittäjät i
samarbete med Handelskamrarna i Norrbotten, Lappland och Norra Österbotten
samt företagsorganisationerna i Finland, Sverige och Norge.
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Folk samlades till den stora salen i väntan på startskottet.
Antalet svenska och norska företag var betydligt fler än tidigare år, cirka 80
stycken från Sverige och drygt 20 deltagare från Norge. Nytt och glädjande för i
år var att även ett par företag från Ryssland deltog.
Och så var
det äntligen
igång. Det är
alltid lika
roligt att bli
uppropad
liksom att
hitta den
man söker.
Det börjar
med
handslag…
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Matchmaking har blivit ett populärt sätt att knyta affärskontakter. Som
enskild ort var Uleåborg antalsmässigt bäst representerad. Luleå, syskonstaden
på andra sidan Bottenviken, var även den välrepresenterad. Annars var
spridningen stor när det gäller hemort för de olika företag och organisationer,
allt från Helsingfors i Finland till Tromsö och Oslo i Norge samt Skellefteå och
Jörn i Sverige. Brysselkontoren för Nordnorge, Norra Finland och Norra Sverige
deltog också i mässan.
Den mest långväga gästen alla kategorier var ändå kanadensaren Greg Mc
Candless, Scandic Group.
Heino Kuha från
Rokuan Kuntoutus Oy
och Katja Törmänen
från Tekstyyli hade
givande och
fruktsamma
affärssamtal.
Tekstyyli tillverkar
företagspresenter med
individuell prägel som
kan komma väl till
pass i Rokua
rehabiliteringscenter.

Spridningen över olika branscher var stor. Det fanns allt från
tillverkningsindustri och verkstadsindustri till konsthantverk och tjänsteföretag.
Även storleken på företag var högst varierande, en del enskilda firmor, de flesta
små- och medelstora bolag.
Matchmaking är konkret. Kimmo
Lehtonen från KL-Kopio Oy visar
sina prototyper som Sven-Erik
Svensson på Nord Polymer AB i
Gällivare kanske börjar
serietillverka.
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Landskapsdirektör Esko Lotvonen (till vänster) och Leidulv Namntvedt, norsk
ambassadör i Finland invigde arrangemanget.
Själva matchmakingen började halv elva, men många kontakter togs redan
innan officiella invigningstal av Leidulv Namntvedts Norges ambassadör i
Finland och av landskapsdirektör Esko Lotvonen. Båda talare betonade vikten
av öst-västliga kontakter på Nordkalotten och i Barentsregionen, idag en av
Europas mest expansiva område med stora mineral-, gas- och oljetillgångar men
även framstående forskning bland annat i klimatfrågor.
- På Svalbard pågår forskning om klimatförändringar som svenskt-norsktfinskt-samarbete, sa Namntvedt.
Lotvonen tog upp svårigheterna med olika nationella lagstiftningar som
fortfarande fungerar som hinder för att företag skall kunna etablera sig på de
andra ländernas arbetsmarknader, vilket har märkts bland annat under Snöhvitprojektet.
- Men något har vi väl lärt oss. Idag är det stor efterfrågan på resurser,
vilket gör att vi inte har råd med eller behov av protektionism. Ett
gemensamt användande av resurser är viktigt, menade Lotvonen.
Enligt Namntvedt har man stora förväntningar inför Finlands
utrikeshandelsminister Paavo Väyrynens besök i Kirkenäs och Tromsö den 9-10
april. Hans uppmaning var att ta tillfället i akt då den säkert inte upprepas på ett
tag.
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De flesta deltagarna hade sin mest intensiva matckmakingperiod före lunch
eftersom många valde att lyssna på de intressanta infoflashen som erbjöds
under eftermiddagen.
Småföretagens roll i skapandet av tillväxt i gränsregioner ventilerades av
representanter för företagsorganisationer och nordliga handelskammare under
ledning av moderatorn Bengt Westman. I panelen deltog Timo Rautajoki,
Lapplands handelskammare, Pether Nordbladh, FR-Norrbotten, Tom Bolstad,
Bedriftsförbundet Norge, Jonas Lundström, Norrbottens Handelskammare samt
Jarkko Wuorinen, Företagarna i Finland.
Intresset var också stort för planerad gruvbrytning i Pajala-Kolari, som
kommer att skapa tusentals tillfällen för företagen som underleverantörer både
under byggandet och under själva driften när den väl påbörjas, vilket sker i
mindre skala redan 2009. I full drift beräknas verksamheten vara år 2014, vilket
innebär tre gruvor: Tapuli, Stora Sahavaara och Hannukainen med en
sammanlagd årsproduktion på 13 miljoner ton malm. Jonas Lundström,
informationsdirektör för gruvbolaget Northland Resourses, stod för denna
information.
Om sina företags verksamhet i Ryssland berättade Lars Erik Hällerstrand,
SME och Juha Kinnunen Cradeon Oy.
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Det var också spännande att höra Börre Lien berätta om Tromsö stads
satsning på Vinter-OS 2018 och hur satsningen kan gagna hela Nordkalotten
framförallt kan den innebära stora möjligheter för Aavasaksas
Vintersportcentrum och skidflygningsbacke, ett projekt som också presenterades
under dagen.
Efter
förmiddagens
intensiva
affärssamtal var
det dags att fylla
på med energi.
Det gick
förvånansvärt fort
för de cirka 400
gästerna att ta för
sig från det
vackert och
delikat dukade
bordet.

Luleås Kommunalråd Karl Petersen, tillika ordförande i Bottenviksbågens
styrelse hälsade Internationell MatchMaking välkommen till Kulturenshus i
Luleå den 11 februari 2009.
Ett glädjande stort antal gäster, drygt 120 personer, hade möjlighet att
övernatta i gränsstäderna och därmed njuta av kvällsprogram som bestod av
studiebesök med middag på bryggeriet Lapin Kulta.

Text och foto: Eveka Språkbyrå, Hannele Kenttä
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International MatchMaking 2008
på Aines konstmuseum i Torneå
blev en stor framgång.
Vi arrangörer riktar
Ett stort tack till alla deltagande Företag,
Finansiärer och alla Ni
andra som hjälpte till att
genomföra evenemanget.

International MatchMaking 2008
Aineen Taidemuseolla Torniossa
oli erittäin onnistunut tapahtuma.
Suurkiitokset siitä kaikille mukana olleille
yrityksille, rahoittajille ja
kaikille teille, jotka jollakin tavoin olitte
mukana auttamassa
järjestäjiä tapahtuman toteuttamisessa
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