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Juhlat käynnistyivät Tukholman Grand Hôtel:ssa jo ilta-
päivällä. Juhlaseminaari, jonka otsikkona oli ”Yhteistoi-
mintaa ja inspiraatiota – tie menestykseen globaaleilla 
markkinoilla”, keräsi juhlavieraita Peilisalin täydeltä. Juhla-
seminaari pidettiin samoissa tiloissa, mistä kaikki aikoinaan 
alkoi - kauppakamarin perustamiskokous järjestettiin 
nimittäin juuri Grand Hôtel:in Peilisalissa vuonna 1936.

Tervetuliaispuheessaan kauppakamarin valtuuston puheen-
johtaja Jacob Wallenberg korosti yhteistyön merkitystä 
kilpailukyvylle ja menestymiselle. Pohjoismainen ja etenkin 
suomalais-ruotsalainen yhteistyö on aina ollut Wallenber-
gin sydäntä lähellä.
”Perheelläni ja edustamillani yrityksillä yhteydet Suomeen 
ovat lukuisat ja pitkät”, Wallenberg sanoi, ja antoi sen 
jälkeen useita esimerkkejä Wallenberg-piirin suomalais-
ruotsalaisista yhteisyrityksistä.

Jacob Wallenberg kehotti seminaarivieraita muistamaan, 
että tärkeä osa kehitystä tapahtuu perinteisissä teol-
lisuusyrityksissä.
”Muistan, kuinka IT-buumin aikana perinteisiä teollisuusy-
rityksiä pidettiin toivottoman vanhanaikaisina. Monilta kui-
tenkin jäi huomioimatta, että juuri nämä yritykset hyötyivät 
uudesta teknologiasta ja sen integroinnista toimintaansa”, 
hän jatkoi.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 
80-vuotisjuhlat olivat yleisömenestys
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Mielenkiintoista ja suosittua juhlaseminaaria seurasi viiden sadan vieraan juhlaillallinen. Suoma-
lais-ruotsalaisen kauppakamarin 80-vuotisjuhlat olivat menestys.

Kirjoittanut: Martin von Pfaler, kuvat: Magnus Lindholm

Kauppakamarin valtuuston puheenjohtaja Jacob Wal-
lenberg haastattelussa.

Wallenberg tähdensi puheessaan myös virkeän ja kasvavan 
palvelusektorin merkitystä 
”Pysyäksemme arvoketjun huipulla meillä on oltava yri-
tyksiä, jotka jatkuvasti parantavat asiakaspalveluaan ja 
jotka ymmärtävät asiakkaan todelliset tarpeet. Oivallus, 
että palvelusektorin kehitys tapahtuu suurelta osin inno-
vatiivisissa, niin sanotuissa perinteisissä yrityksissä, on 
ollut minulle keskeinen.”

Tervetuliaispuheen jälkeen ohjelmassa oli paneelikeskus-
telu, jota johti kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja 
Lars G Nordström. Paneelissa istuivat Fortumin toimitus- 



ja konserninjohtaja Pekka Lundmark, Tukholman kauppa-
kamarin toimitusjohtaja Maria Rankka, Soundtrack Your 
Brandin perustaja ja toimitusjohtaja Ola Sars, Marsnen 
Advisorsin toimitusjohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist ja 
Fazerin toimitus- ja konserninjohtaja Christoph Vitzthum.

Paneeli keskittyi informaatioteknologiaan ja koulutukseen 
ja toivoi myös erilaisten sääntelyiden purkamista. Maria 
Rankka esimerkiksi toivoi Pohjoismaille yhteistä linjaa 
EU:ssa siihen, miten voitaisiin vähentää tietosuojasään-
nöksiä, jotka sitovat Suomessa ja Ruotsissa toimivia 
Startup-yrityksiä.

Pohjoismaiden tärkein luonnonvara metsä oli myös kes-
kustelun aiheena.
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”Jos EU kategorisoisi metsän pelkäksi suojattavaksi koh-
teeksi, se olisi katastrofi pohjoismaiselle metsä- ja ener-
giateollisuudelle, niistä startup-yrityksistä puhumattakaan, 
jotka kehittävät uusia tuotteita biomassasta”, sanoi Pekka 
Lundmark. 

Myös tehokkaammat ja markkinoiden tarpeisiin paremmin 
suunnitellut koulutukset sijoittuivat paneelin toivomuslistalla 
korkealle. Koulutusjärjestelmä, joka ei pysy markkinoiden 
nopean kehityksen perässä, saattaa uhata maidemme 
asemaa startup-paratiiseina.
”Nykyään teollisuuden ratkaisut ja palvelukonseptit kuu-
luvat suurimpiin voimavaroihimme. Maidemme koulu-
tusjärjestelmät eivät heijasta tätä tosiseikkaa tarpeeksi 
hyvin. Jos pystyisimme koordinoimaan molempien maiden 

Paneelikeskustelua johti kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Lars G Nordström (oikealla).  
Paneelissa Pekka Lundmark, Maria Rankka, Christoph Vitzthum, Ola Sars ja Elisabeth Thand-Ringqvist. 
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Juhlaillallinen nautittiin Grand Hôtel:in Talvipuutarhassa.

resursseja paremmin, meillä olisi ainutlaatuinen mahdol-
lisuus luoda ikään kuin teollisuuden Silicon Valley Itämeren 
alueelle”, Lundmark jatkoi.

Seminaari päättyi kahvitarjoiluun ja verkottumiseen. Suuri 
osa seminaarin yli 350 vieraasta oli myös tulossa juhlail-
lalliselle myöhemmin illalla.

Kello 19 viisi sataa illallisvierasta kokoontui juhlaillalliselle 
Grand Hôtel:in talvipuutarhaan. Tervetuliaismalja nautittiin 
talvipuutarhan parvekkeella.

Juhlaillallisen oli suunnitellut ahvenanmaalainen kokki 
Michael Björklund, joka on valittu vuoden kokiksi sekä 

Suomessa että Ruotsissa. Alkuruoaksi tarjoiltiin lohitar-
taria, pääruoaksi kahdella eri tavalla valmistettua poroa 
ja jälkiruoaksi kevyesti jäädytettyä suklaavaahtoa ja vadel-
masorbettia. Kun illallinen oli nautittu, juhlavieraiden tyyty-
väiset ilmeet kertoivatkin jo kaiken tarvittavan.

Myös musiikki tarjosi aitoa suomalais-ruotsalaista viih-
dettä. Illan kapellimestarina toimi säveltäjä ja pianisti Ralf 
Nyqvist, joka johtaa muun muassa Turku Jazz Orchestraa. 
Hänellä on vankka musiikkikoulutus sekä Tukholman musiik-
kikorkeakoulusta että Helsingin Sibelius-Akatemiasta.

Sekä kauppakamarin valtuuston puheenjohtaja Jacob 
Wallenberg että hallituksen puheenjohtaja Lars G Nord-
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Karsten Slotte ja Jan Vapaavuori.

ström pitivät oman juhlapuheensa. Tasavallan presidentin 
tervehdyksen toi Suomen suurlähetystön päällikön sijainen, 
ministeri Mikael Antell. Kauppakamarin toimitusjohtaja 
Kjell Skoglund esitti Ruotsin elinkeinoministeri Mikael 
Dambergin tervehdyksen. Myös kauppakamarin val-
tuuston varapuheenjohtaja, ministeri Christoffer Taxell 
ja Suomen entinen elinkeinoministeri, Euroopan inves-
tointipankin varapuheenjohtaja Jan Vapaavuori, pitivät 
kumpikin juhlapuheen.

Wivan Nygård-Fagerudd toimi juhlan juontajana. Hän 
lauloi kaksi laulua Ralf Nyqvistin orkesterin säestämänä. 
Ohjelmassa oli myös Adolf Fredrikin musiikkiluokkien 
esiintyminen, Cirkus Cirkör sekä steppausta aidossa 
1930-luvun hengessä, steppiartisteina Säde Kajovaara 
ja Ilmo Simonsen.

Kello oli hieman yli yksitoista, kun illallinen saatettiin päätök-
seen. Juhlien jatkot järjestettiin jäsenyritys Miltton Labsin 
kanssa Skeppsholmenissa, missä oma dj piti juhlatunnelmaa 
yllä aina pikkutunneille saakka. 

Steppitanssijat Ilmo Simonsen ja Säde Kajovaara.


