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Haparanda Näringsliv
Arctic Wood on Vuoden yritys
Heikki ja Karolina Kämäräinen Arctic Wood yrityksestä valittiin Haaparanta-gaalassa Vuoden
yrittäjiksi.
Perusteluissa mainittiin, että yritys on kasvanut voimakkaasti ja viimeisen viiden vuoden aikana se on kolminkertaistanut liikevaihtonsa
ja tuloksensa. Kun vanhat liiketilat jäivät pieniksi, yritys on vuoden 2018 aikana panostanut uusiin tiloihin Seittenkaaressa ja samalla
laajentanut tuotevalikoimaansa.
Muut palkitut: Vuoden Nuori yrittäjä: Ludvig Holmström, Vuoden paras palvelu: P-O ja Tarja Kinnunen, Taavolagården, Vuoden tulokas:
Daniel Look, Saaristohammaslääkäri/Skärgårdstandläkaren, Vuoden Haaparantalainen: Kåre Mogemark. Vuoden kunniamerkki: Curt
Lyhamn, Vuoden Torniolainen yritys: SF-klinikka.
Esitämme kaikille palkituille parhaat onnittelummme.

Här intervjuas Årets Företagare Heikki och Karolina Kämäräinen samt P-O och Tarja Kinnunen från Taavolagården, som fick utmärkelsen
Årets bästa service, av konferencier Anne Angeria under den välbesökta och lyckade näringslivgalan i Haparanda.

Elinkeinoneuvosto on pitänyt ensimmäisen kokouksensa
Haaparannan elinkeinoneuvostoon kuuluu yrittäjien edustajia ja poliitikkoja. Neuvoston tarkoitus on muun muassa vahvistaa paikkatuotemerkkiä, auttaa laatimaan strategioita elinkeinolemää ja kasvua edistävää kehitystä varten sekä esittää konkreettisia
ehdotuksia ja toimintoja. Neuvosto päätti ensimmäisessä kokouksessaan tehdä tutkimuksen siitä miksi ihmiset tulevat Haaparannalle,
mitä he tekevät täällä, yöpyvätkö he, mitä tuotemerkkejä he tuntevat ja niin edelleen. Päätettiin että myös yrittäjät saavat kunnalta
informaatiouutiskirjeen.
Elinkeinoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt: Sven Tornberg, c, Beije Eriksson, s, Catarina Lindmark, sjvp, Christina Lugnet, m,
Helge Nilsson, IKEA, Tommi Innala, TIAB, Eija Rousu, Tornedalssamariten, Michael Persson, Kalix Tele 24, Johanna Spolander,
Kukkolaforsen Turist och konferens, Lena Ekh, kunnanjohtaja, Tomas Björnfot, kehtysstrategisti, Daniel Fälldin, viestintäjohtaja.
-Haluamme työskennellä yritysten kanssa kehittääksemme yhdessä elinkeinoelämää. Haaparanta tarvitsee elinkeinoelämää, joka
viihtyy paikkakunnalla. Kun yritykset kasvavat , syntyy uusia työpaikkoja ja saamme enemmän verotuloja, millä rakennamme
hyvinvointia ja parempaa kuntaa, kertoo kunnanneuvos Sven Tornberg.
Haaparannan sijoitus Ruotsin Elinkeinoelämän vertailulistassa elinkeinoilmapiirin osalta on toistuvasti ollut alhainen. Haaparanta oli
sijalla 282 maan 290 kunnan joukossa viimeksi tehdyssä arvioinnissa. Huhtikuussa Elinkeinoneuvosto matkustaa Nordmalingin
kuntaan saadakseen enemmän tietoa siitä mitä siellä on tehty niin että kunta nousi surkealta listapaikalta 10 parhaan joukkoon.

Kunta kirjoittaa
puitesopimuksen
Puitesopimus vahvistaa sopimusehdot,
joita myöhemmin, tietyn ajanjakson
aikana, voidaan käyttää tietyn
tyyppiseen tavaraan tai palveluun. Jos
kunta on allekirjoittanut
puitesopimuksen tietystä tavarasta tai
palvelusta, uutta hankinta taikka
tarjouspyyntöä ei tarvitse tehdä joka
kerta kun tavaraa tai palvelua tarvitaan,
vaan sen sijaan voidaan hankinnassa
soveltaa puitesopimusta.
Puitesopimus hankitaan samalla tavalla
kuin muut sopimukset ja sen kesto on
enintään neljä vuotta, jos erityisiä syitä
ei ole.
Yhteystiedot: Jimmy Henriksson,
tekninen johtaja, puh. 0922-260 64
jimmy.henriksson@haparanda.se

Elinkeinoaamiaiset
jo perjantaina!
Kaksi tämän vuoden Elinkeinoelämän
gaalasssa palkituista,
saaristohammaslääkäri Daniel Look ja
yrittäjä Heikki Kämäräinen, Arctic Wood,
ovat aamiaisella mukana.
Perjantai 22/3, kello 8.00-9.00
Haaparannan Kaupunginhotelli,
Juhlasali
Kahvit ja voileivät on katettu kello 07.30
alkaen.
Ilmoittautuminen niin että aamianen
riittää kaikille, viimeistään 20/3, puhelin
0922-260 41 tai
tomas.bjornfot@haparanda.se
Seuraava aamiainen on suunnitelmissa
26 huhtikuuta, mutta se voi olla myös
lounas. Palaamme asiaan myöhemmin.

Haparanda stad
Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Postadress: Haparanda stad, 953 85 Haparanda
e-post: kommun@haparanda.se

Uutiskirje
yrittäjille
Luet juuri nyt kuntamme yrittäjille
suunnattua ensimmäistä uutiskirjettä.
Kirje tullaan lähettämään sähköpostilla
1-2 kertaa neljännesvuosittain.
Kerromme mitä kunnan
elikeinoelämässä tapahtuu ja toivomme
että se antaa sinulle ja yritykselllesi
lisäarvoa.
Alleirjoittanut – Anita Lundström – kerää
informaation ja kirjoittaa kirjeen.
Työskentelen Haaparannan kaupungin
tiedottajana. Jos sinulla on näkökohtia,
vinkkejä tai ajatuksia uutiskirjeestä, olen
iloinen jos otat yhteyttä minuun, puhelin
0922-260 33 tai
anita.lundstrom@haparanda.se

Haaparanta on
saanut yritysluotsin
Jan-Jan-Olof Sänkelä on aloittanut
kunnan yritysluotsina.
Hän tarjoaa ilmaista neuvontaa ja
palvelua niille, jotka haluavat kehittää
yritystoimintaansa. Työnsä puolesta
hän tulee myös vierailemaan
yrityksissä.
- Tulen auttamaan yrityksiä muun
muassa kehitys- ja
rahoituskysymyksissä. Jan-Olof kertoo,
että asia voi koskea tukea erilaisissa
toimissa, esimerkiksi investointi tuen
hakemisessa.
Jan-Olof on aikaisemmin
työskennellyt yritysneuvonantajana Almi
Företagspartner (Almi
Yrityskumppani) firmassa.
-Viime vuosina minulla on
ollut oma konsulttitoimisto, joka on
keskittynyt omistuksen vaihtoa ja
rahoitusta koskeviin kysymyksiin. Odotan mielenkiinnolla tehtävääni. Uskon
Haaparannan elinkeinoelämään.
Haaparannalla on suuria
mahdollisuuksia.
Kunnanjohtaja Lena Ekh kertoo, että
kunta omasta puolestaan yrittää auttaa
yrityksiä mahdollisimman pitkälle niin
että Haaparannalla olisi entistä
helpompaa harjoittaa yritystoimintaa.
Yhteystiedot: puhelin 073-076 93 25
jan-olof.sankela@haparanda.se

Haaparannalla
hyvät neuvot eivät
ole kalliita
NyföretagarCentrum Nord
(YrityskeskusNord) tarjoaa ilmaista
neuvontaa sinulle, joka suunnittelet
oman yrityksen perustamista tai olet
vasta aloittanut sellaisen
-Autamme sinua kehittämään
toimintaideaasi, esitämme kysymyksiä,
annamme palautetta sekä autamme
sinua keskittymään olennaiseen.
Voimme myös neuvoa
sinulle sopivat oikeat
yhteydet, joilla pääset
eteenpäin, kertoo
neuvoja Monica
Wikström-Johansson.
Huhtikuun 3 päivä
järjestämme Haaparannassa Perusta
Oma Yritys opastuksen. Treffi on
ilmainen. Ilmoittaudu mukaan
sähköpostilla Monicalle.
Tärkeä päivämäärä naisyrittäjille
muistettavaksi on toukokuun 9 päivä.
Silloin jatkuu ensimmäinen
naisverkostumistapaaminen, joka
pidettiin viime vuoden marraskuussa.
Nyföretagarcentrum Nordin ja
Haaparannan kunnan yhteinen
tilaisuus.
Yhteystiedot: Telefon 070-559 39 94
monica@nyforetagarcentrum.se

Uusia yrityksiä
Telefon +46 (0)922-260 00
www.haparanda.se
FB: Haparanda stad

2018 Haaparannassa aloitti
toimintansa 61 yritystä, joilla on
rekisteröity alvi ja Yritysverotus/Fverotus.

