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TORNIO
Kaj Kostiander ryhtyy pani-
mojohtajaksi Tornion Panimo-
yhtiössä, joka aloittaa tuo-
tannon heti kun kaikki luvat 
ovat saatu.

– Tuntuu hyvältä saada 
luottamusta sen jälkeen kun 
olen tehnyt töitä panimotoi-
minnan palauttamiseksi, Kaj 
Kostiander sanoo.
Tornion Panimon omistavan 
Sangen-yhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja Mikko Ahokas 
kertoo, että Kaj Kostiander oli 
luonnollinen valinta 
panimojohtajan tehtä-
vään.

– Ensinnäkin hän 
tuntee Tornion. Hän 
on työhön sitoutunut ja 
motivoitunut ja hän on 
tavallaan panimoidean 
isä. Hän kääntyi puoleemme ja 
kertoi tiloista ja toimintamahdol-
lisuuksista täällä, Ahokas sanoo 
Haaparannanlehdelle.

Kapasiteettia lisätään
Elokuussa virkaan astuva Kaj 
Kostiander sanoo, että hänen tär-
kein tehtävä tulee olemaan tuo-
tannon käynnistäminen kunnolla 
ja saada myynti vetämään.

– Seuraava askel on tuotan-
tokapasiteetin lisääminen, joka 
toteutetaan vuodenvaihteen jäl-
keen, sanoo Kostiander, joka 
ennen virkaansa Tornion Pani-
mossa toimii vanhan Lapin Kul-
ta-kiinteistön omistavan Arctic 
Property-yhtiön kehittämispääl-
likkönä.

– Panimotoiminta on meille 
historiallinen asia. Panimo pe-
rustettiin 140 vuotta sitten, mutta 
yhtäkkiä se katosi täältä – joten 
tämä on myös henkinen asia mi-
nulle ja muille. Saamme takaisin 

osan historiastamme.
Panimossa tullaan 

järjestämään opastet-
tuja tutustumiskier-
roksia. Yhtiö on aloit-
tanut yhteistyön muun 
muassa Outokummun 
kanssa ja yhtiö etsii 

uusia yhteistyökumppaneita.
– Outokummun kanssa olem-

me sopineet heidän teräksen 
käyttämisestä panimolaitteistos-
samme.

Lisäksi yhtiö etsii yhteistyötä 
marja- ja yrttialan toimijoiden 
kanssa.

– Tätä toivomme tislaamo-
toimintaa ajatellen. Tislaamo-
laitteisto on jo olemassa, mutta 

emme ole päättäneet ajankohtaa 
sille, milloin tislaus aloitetaan, 
mutta tavoitteena on käynnistää 
se syksyn aikana, Kostiander 
sanoo.

Valmistetaan laboratoriossa
Tarkoituksena oli aloittaa pa-
nimotoiminta kesällä, mutta se 
viivästyy hieman valvontaviran-
omaisten lomakausien vuoksi.

– Viivästyminen ei ole pitkä. 
Osa katsastuksista toteutetaan 
ensi viikolla ja loppukatsastus 
tehdään kun asennukset ovat 
valmiit, Mikko Ahokas sanoo ja 
jatkaa:

– Tuotteita ennakkomarkki-
noille valmistetaan laboratorios-
samme.

Väkeviä tuotteita, joita toi-
mitetaan muun muassa Oulun 
Qstock-festivaaleille, on val-
mistettu muun muassa Inarin 
Saariselällä laitteistolla, jonka 
yhtiö sai haltuunsa Polarmallas-
kaupan yhteydessä.

Tornion Panimon markkinoin-
nista vastaa Sangen Oy:n perus-
tajaosakas Jami Teirikari. 
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Kostianderista uusi panimojohtaja

Yhteistyötä 
terästyhtiön 

kanssa

Kaj Kostiander, vasemmalla, ryhtyy Tornion Panimon panimojoh-
tajaksi. Sangen-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas 
kertoo Kostianderin ottaneen heihin yhteyttä sopivista tiloista ja 
toimintamahdollisuuksista Torniossa. Kuva: Pirita Jaako

TORNIO
Suomalais-ruotsalainen 
kauppakamarin tiedo-
tustoimipiste avattiin 
Torniossa. Paikalla 
Bothnian Business Hou-
se-tiloissa oli kauppa-
kamarin toimitusjohtaja 
Kjell Skoglund. 
Suomalais-ruotsalaisen 
kauppakamarin uusi tiedo-
tuspiste avattiin keskiviik-
kona. Paikalla oli edus-
tajia myös Haaparannan 
ja Tornion kunnista, Tor-
nionlaaksonneuvostosta, 
elinkeinoelämästä ja Poh-
joiskalotin Rajapalvelusta.

Kjell Skoglundin mu-

kaan idea toimipisteen 
avaamisesta Tornioon syn-
tyi puoli vuotta sitten.

– Suomalais-ruotsalai-
nen kauppa-
kamari tulee 
toimimaan yhtä 
paljon tämän 
alueen kuin 
Tukholman, 
Helsingin, 
Göteborgin ja 
muiden alueiden hyväksi, 
Skoglund sanoo.

Hän kertoo, että toimi-
pisteessä paikallista elin-
keinoelämää ja yrityksiä 
autetaan konsultoinnilla 
muun muassa markkina-

selvitysten, yhteysver-
kostojen ja asiakkaiden 
hankkimisen parissa ja 
etsimällä myyjiä ja agent-

teja tai avusta-
malla juridisissa 
asioissa, kuten 
ruotsalaisen 
pankkitilin avaa-
misessa.

Hän katsoo 
alueiden välisen 

yhteistyön olevan positii-
vista.

Kieli yhdistää
– Täällä pohjoisessa on 
vahvaa arkityötä ja kieli 
toimii maita yhdistävänä 
välineenä. Markkinat ovat 
valtavat, mutta konkreet-
tista työtä ei toteudu, ell-
eivät ihmiset kohtaa, Kjell 
Skoglund sanoo.

Myös yrittäjä ja ideoit-
sija Micael Blomster oli 
paikalla. Hänen mukaansa 
kauppakamarin ja yritys-
ten välinen yhteistyö voi 
tuoda suurta helpotusta. 
Hän kertoo, että hänelle 
itselle on ollut apua suo-
malais-ruotsalainen kaup-
pakamarista muun muassa 
yhteyksiä ja resursseja 
koskevissa asioissa.

– Rajat ylittävä ruotsa-
laisten ja suomalaisten yri-
tysten välinen yhteistyö on 
tärkeää niin, että se ei jää 
ainoastaan kunnalliselle 

tasolle.
Hän kertoo avustavansa 

toimipisteessä jo heinä-
kuussa.

Pitkäaikaista  
yhteistyötä
Haaparannan kunnanneu-
vos ja Tornionlaakson-
neuvoston puheenjohtaja 
Peter Waara kertoi kuntien 
välisestä, pitkäaikaisesta 
yhteistyöstä. Hänen mu-
kaansa yhteistyö ei ole 
ollut yhtä mittavaa elinkei-

noelämässä.
– Kunnat ovat tehneet 

yhteistyötä jo 50 vuotta. 
On tärkeää luoda edelly-
tyksiä myös elinkeinoelä-
män yhteistyön laajaneta-
miselle.

Peter Waara pitää toimi-
pisteen avaamista tärkeä-
nä.

– Symbolisesti se on 
todella tärkeää. Se luo 
alueesta positiivisen kuvan 
ja tulevaisuudenuskoa. Li-
säksi se luo työpaikkoja. 

Rajan tulisi olla täysin nä-
kymätön.

Suomalais-ruotsalainen 
kauppakamari viettää 
80-vuotisjuhlavuotta, jota 
huomioidaan Tukholmas-
sa 21. lokakuuta järjes-
tettävällä seminaarilla, 
johon osallistuu edustajia 
ja delegaatio Suomesta ja 
Ruotsista.
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Kauppakamarin uusi 
toimipiste avattiin Torniossa

”Olemassa 
valtavat 

markkinat”

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen ojensi Skoglundille lahjan.
 Kuva: Johanna Sandberg

Myös Pohjoiskalotin rajapalvelun koordinaattori Päivi 
Koivupalo osallistui toimipisteen avajaisiin.


