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Valitse lapsellesi hyvä tulevaisuus – valitse kaksikielinen koulu!

TUKHOLMA. Mia Dram-

meh toteutti pitkäaikaisen 

unelmansa ja perusti si-

sustusliikkeen. Viime jou-

lukuussa ovensa avannut 

antiikkiin ja vintage-huo-

nekaluihin keskittynyt 

Bohemian Bird -myymälä 

on nyt alkanut vakiinnut-

taa paikkansa Tukholman 

sisustuskartalla.

Entisiin kylpylätiloihin pe-

rustettu Bohemian Bird on 

omistajansa näköinen lii-

ke. Hyllyt ovat täynnä toi-

nen toistaan värikkäämpiä 

sisustusesineitä, ja kaupan 

ehdottomia katseenvangit-

sijoita ovat näyttävät käsin-

maalatut huonekalut. Ovi 

käy yhtenään, kun Tuk-

holman antiikkikatunakin 

tunnettua Roslagsgatania 

pitkin kävelevät ohikulkijat 

pistäytyvät tarkastamaan 

liikkeen uutuudet.

– Olen saanut aivan iha-

nia asiakkaita. Monet käy-

vät täällä kyselemässä kuu-

lumisia ja katsovat samal-

la, mitä uutta liikeeseen on 

tullut, Drammeh kertoo.

Bohemian Bird ehti he-

rättää kiinnostusta jo en-

nen liikkeen avaamista. 

Drammeh kertoo, että val-

miin näyteikkunan näh-

tyään monet innokkaat kä-

vivät ovella koputtelemas-

sa ja kyselemässä, koska lii-

ke avataan. 

– Vastasin aina, että 

”kohta, kohta”, mutta tun-

tui, että aina olisi pitänyt 

tehdä vielä jotain, ennen 

kuin tilat olisivat olleet val-

miit. Lopulta ystäväni sa-

noi, että jos en avaa ennen 

ensimmäistä adventtia, hän 

tulee itse avaamaan liik-

keen, Drammeh nauraa.

Vanhojen kylpylätilojen 

muokkaaminen sisustusliik-

keeksi ei ole ollut aivan yk-

sinkertainen projekti, mut-

ta nyt urakka alkaa olla jo 

loppusuoralla. Drammeh 

kertoo, että toisaalta on 

myös mukavaa, että liike 

tuskin koskaan on täysin 

valmis. Liiketilojen kun-

nostus ja kaupassa myytä-

vien huonekalujen tuunaa-

minen on tarjonnut pit-

kään yrittäjänä toimineelle 

Drammehille ennen kaik-

kea vastapainoa liike-elä-

män haasteisiin. 

– Ajattelin aina, että sit-

ten, kun jään eläkkeelle, 

voin panna pystyyn pienen 

antiikki- tai sisustusliik-

keen. Pari vuotta sitten al-

koi kuitenkin tuntua siltä, 

että haluan tehdä työtä, jos-

sa voi käyttää myös käsiään.

Kädentaitojaan Dram-

meh onkin päässyt harjoit-

tamaan. Esimerkiksi liik-

keessä myytävät antiikki-

huonekalut ovat saaneet yl-

lensä uuden maalikerrok-

sen kauppiaan itsensä maa-

laamana. Maalaamisen li-

säksi Drammeh vetää myös 

kursseja, joilla halukkaat 

pääsevät hiomaan omia 

maalarinkykyjään. Väreinä 

käytetään runsaspigment-

tisiä kalkkimaaleja.

– Maalauskurssit ovat 

mukavia tapahtumia: har-

joittelemme yhdessä maala-

ustekniikoita ja sen jälkeen 

on fi ka, Drammeh kertoo.

Maalauskurssit ja liikeessä 

myytävät kalkkimaalit ovat 

myös tuoneet lisää asiakas-

kuntaa. Maalit ovat Dram-

mehin mukaan liikkeen 

suosituimpia tuotteita ja 

niitä tullaan hakemaan 

kauempaakin. Muuten-

kin Bohemian Bird on al-

kanut löytää vakiintuneen 

asiakaskuntansa. Liikkeen 

uniikki tyyli takaa sen, et-

tä asiakkaat löytävät tiensä 

myös takaisin.

– Alussa meinasin alkaa 

itkeä, kun tuntui siltä, että 

tänne ei tule ketään ja ku-

kaan ei pidä huonekaluis-

ta. Nyt asiakkaat ovat al-

kaneet löytää tänne, ja mo-

net täällä käyneet ovat suo-

sitelleet liikettä ystävilleen. 

Yllätyin itsekin siitä, miten 

hyvin homma lopulta lähti 

pyörimään.

Tällä hetkellä Dramme-

hin tavoitteena on saada 

Bohemian Birdin toiminta 

täyteen vauhtiin. Myös tois-

ta yritystä pyörittävän kaup-

piaan elämään ei juuri tylsiä 

päiviä mahdu. Töiden mää-

rää Drammeh ei ole kuiten-

kaan koskaan pelännyt.

– Minusta on aina ollut 

mukavaa, kun on paljon 

tekemistä. Jos ei olisi näin 

paljon hommaa, niin var-

maan vain kyllästyisin!

ALMA RIIHELÄ

sinkertainen projekti, mut- Maalauskurssit ja liikeessä 

Antiikki- ja vintageliike 

Bohemian Bird 

• Aloittanut toimintansa joulukuussa 2014

• Omistaja Mia Drammeh järjestää myös 

maalauskursseja

• Sijaitsee osoitteessa Roslagsgatan 32

• Avoinna: ti–pe klo 12–18 ja la 11–15

• Lisätietoja: 

www.facebook.com/bohemianbird.se

Bohemian Bird tarjoilee 

eläviä värejä ja uniikkia tyyliä

Mia Drammehin sisutusliike on löytänyt paikkansa Tukholman antiikkiliikkeiden joukossa. Ruotsinsuomalainen yrittäjä perus-

ti haaveilemansa putiikin viime vuoden puolella. 

KUVA: ALMA RIIHELÄ
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Suomalais-ruotsalainen kauppakamari täyttää tä-nä vuonna 80 vuotta. Se perustettiin 9.lokakuuta vuonna 1936 tukemaan ja kehittämään Suomen ja Ruotsin välistä kaupan-käyntiä. Lisäksi toimenku-vaan kuului uusien vienti-tuotteiden löytäminen.

Suomen silloinen suurlähetti-läs, J.K. Paasikivi, Suomen vientiliiton puheenjohta-ja Jaakko Kahma ja Elect-roluxin perustaja, johtaja Axel Wenner-Grenpe ovat kauppakamarin perustaja-jäseniä. 1930-luvun loppu-puolella Suomalais-ruotsa-laisella kauppakamarilla oli noin 500 jäsentä.

Suomen valtionapu kauppa-kamarille loppui vuonna 1940 ja ainoaksi tulonläh-teeksi jäi ruotsalaisten jä-senten jäsenmaksut. Betty Liljestrand onnistui luot-saaman kauppakamarin toiminnan sotavuosien läpi kohti jälleenrakentamisen aikaa. Säännöt jarruttivat Suomen ja Ruotsin välistä kaupankäyntiä aina 50-lu-vun puoliväliin asti.
Kiinnostus Suomea kohtaan kasvoi Ruotsissa 1960-luvulla menestyksek-käiden myyntituotteiden kautta. Suomen valtios-ta tuli jälleen toiminnan osarahoittaja. Suomalais-ruotsalainen kauppakama-ri aloitti ”Löydä Suomi” –kampanjan, jonka myötä suomalainen muotoilu ja osaaminen tulivat ruotsa-laisten tietoisuuteen.

1970-luvulla tuhannet suomalaiset yritykset pyr-kivät kasvamaan Ruotsin 

markkinoilla. Yritykset laa-jensivat tuotevalikoimaan-sa entistä enemmän. Suo-malais-ruotsalaisen kaup-pakamarin rooli asiantun-tijana vahvistui. Ruotsi va-kiintui yhdeksi Suomen kolmesta keskeisestä kaup-pakumppanista.
80-luvulla Suomen val-miudet investoida ulko-maille paranivat. Isot suo-malaiset konsernit teki-vät strategisia hankinto-

ja Ruotsista. Suomalais-ruotsalainen kauppakama-ri kertoi suomalaisesta tek-nologiasta ja osaamisesta ”Suomi Osaa” - kampan-jan ja Suomen Ulkomaan-kauppaliiton avulla. Vuon-na 1988 kauppakamari aloitti vuosittaisten lehdis-tömatkojen järjestämisen.90-luvun loppupuolel-la kauppakamari keskittyi entistä enemmän räätälöi-tyihin markkinakonsultaa-

tioihin. Viennin edistämi-sen sijaan puhuttiin kan-sainvälistymisestä.
2000-luvulla suomalais-ten yritysten tarpeet muut-tuivat. Yritykset halusivat tietää konkreettisista toi-menpiteistä, miten aloittaa vientiä Ruotsiin tai perus-taa yritys Ruotsiin. Kon-sultaatiotoimeksiantojen määrä kasvoi ja niiden roo-li kauppakamarin tulon-lähteenä vahvistui. 

Nykyään Suomalais-ruotsalaisen kauppakama-rin jäsenmäärä kasvaa ta-saisesti. Jäsentoiminta yh-distää yritykset ja henkilöt, jotka ovat kiinnostunei-ta Suomen ja Ruotsin elin-keinoelämästä. Suomalais-ruotsalainen kauppaka-mari on osa Team Finland -verkostoa. Suomen työ- ja elinkeinoministeriö rahoit-taa suuren osan kauppaka-marin toiminnasta.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin hallituk-sen puheenjohtajana on vuodesta 2000 saakka is-tunut toimitusjohtaja Lars G Nordström. ja valtuus-ton puheenjohtajana Jacob Wallenberg. Toimitusjoh-tajana kauppakamarilla on työskennellyt Kjell Skog-lund vuodesta 2015 alkaen. 

LÄHDE: Suomalais-ruot-salainen kauppakamari

Toimintaa Ruotsin ja Suomen kaupankäynnin edistämiseksi jo 80 vuoden ajan –Kauppakamari täyttää pyöreitä vuosia

Kjell Skoglund on toiminut Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtajana vuodesta 2015. Samfundet Sverige-Finland myönsi maaliskuussa Kjell 

Skoglundille tunnustuksen Suomen ja Ruotsin välisten yhteyksien edistäjänä.
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Suomalais-ruotsalainen 
kauppakamari täyttää tä-
nä vuonna 80 vuotta. Se 
perustettiin 9.lokakuuta 
vuonna 1936 tukemaan ja 
kehittämään Suomen ja 
Ruotsin välistä kaupan-
käyntiä. Lisäksi toimenku-
vaan kuului uusien vienti-
tuotteiden löytäminen.

Suomen silloinen suurlähetti-
läs, J.K. Paasikivi, Suomen 
vientiliiton puheenjohta-
ja Jaakko Kahma ja Elect-
roluxin perustaja, johtaja 
Axel Wenner-Grenpe ovat 
kauppakamarin perustaja-
jäseniä. 1930-luvun loppu-
puolella Suomalais-ruotsa-
laisella kauppakamarilla oli 
noin 500 jäsentä.

Suomen valtionapu kauppa-
kamarille loppui vuonna 
1940 ja ainoaksi tulonläh-
teeksi jäi ruotsalaisten jä-
senten jäsenmaksut. Betty 
Liljestrand onnistui luot-
saaman kauppakamarin 
toiminnan sotavuosien läpi 
kohti jälleenrakentamisen 
aikaa. Säännöt jarruttivat 
Suomen ja Ruotsin välistä 
kaupankäyntiä aina 50-lu-
vun puoliväliin asti.

Kiinnostus Suomea 
kohtaan kasvoi Ruotsissa 
1960-luvulla menestyksek-
käiden myyntituotteiden 
kautta. Suomen valtios-
ta tuli jälleen toiminnan 
osarahoittaja. Suomalais-
ruotsalainen kauppakama-
ri aloitti ”Löydä Suomi” –
kampanjan, jonka myötä 
suomalainen muotoilu ja 
osaaminen tulivat ruotsa-
laisten tietoisuuteen.

1970-luvulla tuhannet 
suomalaiset yritykset pyr-
kivät kasvamaan Ruotsin 

markkinoilla. Yritykset laa-
jensivat tuotevalikoimaan-
sa entistä enemmän. Suo-
malais-ruotsalaisen kaup-
pakamarin rooli asiantun-
tijana vahvistui. Ruotsi va-
kiintui yhdeksi Suomen 
kolmesta keskeisestä kaup-
pakumppanista.

80-luvulla Suomen val-
miudet investoida ulko-
maille paranivat. Isot suo-
malaiset konsernit teki-
vät strategisia hankinto-

ja Ruotsista. Suomalais-
ruotsalainen kauppakama-
ri kertoi suomalaisesta tek-
nologiasta ja osaamisesta 
”Suomi Osaa” - kampan-
jan ja Suomen Ulkomaan-
kauppaliiton avulla. Vuon-
na 1988 kauppakamari 
aloitti vuosittaisten lehdis-
tömatkojen järjestämisen.

90-luvun loppupuolel-
la kauppakamari keskittyi 
entistä enemmän räätälöi-
tyihin markkinakonsultaa-

tioihin. Viennin edistämi-
sen sijaan puhuttiin kan-
sainvälistymisestä.

2000-luvulla suomalais-
ten yritysten tarpeet muut-
tuivat. Yritykset halusivat 
tietää konkreettisista toi-
menpiteistä, miten aloittaa 
vientiä Ruotsiin tai perus-
taa yritys Ruotsiin. Kon-
sultaatiotoimeksiantojen 
määrä kasvoi ja niiden roo-
li kauppakamarin tulon-
lähteenä vahvistui. 

Nykyään Suomalais-
ruotsalaisen kauppakama-
rin jäsenmäärä kasvaa ta-
saisesti. Jäsentoiminta yh-
distää yritykset ja henkilöt, 
jotka ovat kiinnostunei-
ta Suomen ja Ruotsin elin-
keinoelämästä. Suomalais-
ruotsalainen kauppaka-
mari on osa Team Finland 
-verkostoa. Suomen työ- ja 
elinkeinoministeriö rahoit-
taa suuren osan kauppaka-
marin toiminnasta.

Suomalais-ruotsalaisen 
kauppakamarin hallituk-
sen puheenjohtajana on 
vuodesta 2000 saakka is-
tunut toimitusjohtaja Lars 
G Nordström. ja valtuus-
ton puheenjohtajana Jacob 
Wallenberg. Toimitusjoh-
tajana kauppakamarilla on 
työskennellyt Kjell Skog-
lund vuodesta 2015 alkaen. 

LÄHDE: Suomalais-ruot-
salainen kauppakamari

Toimintaa Ruotsin ja Suomen kaupankäynnin edistämiseksi jo 80 vuoden ajan –

Kauppakamari täyttää 
pyöreitä vuosia

Kjell Skoglund on toiminut Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtajana vuodesta 2015. Samfundet Sverige-Finland myönsi maaliskuussa Kjell 
Skoglundille tunnustuksen Suomen ja Ruotsin välisten yhteyksien edistäjänä.
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Suomalais-ruotsalainen 
kauppakamari täyttää tä-
nä vuonna 80 vuotta. Se 
perustettiin 9.lokakuuta 
vuonna 1936 tukemaan ja 
kehittämään Suomen ja 
Ruotsin välistä kaupan-
käyntiä. Lisäksi toimenku-
vaan kuului uusien vienti-
tuotteiden löytäminen.

Suomen silloinen suurlähetti-
läs, J.K. Paasikivi, Suomen 
vientiliiton puheenjohta-
ja Jaakko Kahma ja Elect-
roluxin perustaja, johtaja 
Axel Wenner-Grenpe ovat 
kauppakamarin perustaja-
jäseniä. 1930-luvun loppu-
puolella Suomalais-ruotsa-
laisella kauppakamarilla oli 
noin 500 jäsentä.

Suomen valtionapu kauppa-
kamarille loppui vuonna 
1940 ja ainoaksi tulonläh-
teeksi jäi ruotsalaisten jä-
senten jäsenmaksut. Betty 
Liljestrand onnistui luot-
saaman kauppakamarin 
toiminnan sotavuosien läpi 
kohti jälleenrakentamisen 
aikaa. Säännöt jarruttivat 
Suomen ja Ruotsin välistä 
kaupankäyntiä aina 50-lu-
vun puoliväliin asti.

Kiinnostus Suomea 
kohtaan kasvoi Ruotsissa 
1960-luvulla menestyksek-
käiden myyntituotteiden 
kautta. Suomen valtios-
ta tuli jälleen toiminnan 
osarahoittaja. Suomalais-
ruotsalainen kauppakama-
ri aloitti ”Löydä Suomi” –
kampanjan, jonka myötä 
suomalainen muotoilu ja 
osaaminen tulivat ruotsa-
laisten tietoisuuteen.

1970-luvulla tuhannet 
suomalaiset yritykset pyr-
kivät kasvamaan Ruotsin 

markkinoilla. Yritykset laa-
jensivat tuotevalikoimaan-
sa entistä enemmän. Suo-
malais-ruotsalaisen kaup-
pakamarin rooli asiantun-
tijana vahvistui. Ruotsi va-
kiintui yhdeksi Suomen 
kolmesta keskeisestä kaup-
pakumppanista.

80-luvulla Suomen val-
miudet investoida ulko-
maille paranivat. Isot suo-
malaiset konsernit teki-
vät strategisia hankinto-

ja Ruotsista. Suomalais-
ruotsalainen kauppakama-
ri kertoi suomalaisesta tek-
nologiasta ja osaamisesta 
”Suomi Osaa” - kampan-
jan ja Suomen Ulkomaan-
kauppaliiton avulla. Vuon-
na 1988 kauppakamari 
aloitti vuosittaisten lehdis-
tömatkojen järjestämisen.

90-luvun loppupuolel-
la kauppakamari keskittyi 
entistä enemmän räätälöi-
tyihin markkinakonsultaa-

tioihin. Viennin edistämi-
sen sijaan puhuttiin kan-
sainvälistymisestä.

2000-luvulla suomalais-
ten yritysten tarpeet muut-
tuivat. Yritykset halusivat 
tietää konkreettisista toi-
menpiteistä, miten aloittaa 
vientiä Ruotsiin tai perus-
taa yritys Ruotsiin. Kon-
sultaatiotoimeksiantojen 
määrä kasvoi ja niiden roo-
li kauppakamarin tulon-
lähteenä vahvistui. 

Nykyään Suomalais-
ruotsalaisen kauppakama-
rin jäsenmäärä kasvaa ta-
saisesti. Jäsentoiminta yh-
distää yritykset ja henkilöt, 
jotka ovat kiinnostunei-
ta Suomen ja Ruotsin elin-
keinoelämästä. Suomalais-
ruotsalainen kauppaka-
mari on osa Team Finland 
-verkostoa. Suomen työ- ja 
elinkeinoministeriö rahoit-
taa suuren osan kauppaka-
marin toiminnasta.

Suomalais-ruotsalaisen 
kauppakamarin hallituk-
sen puheenjohtajana on 
vuodesta 2000 saakka is-
tunut toimitusjohtaja Lars 
G Nordström. ja valtuus-
ton puheenjohtajana Jacob 
Wallenberg. Toimitusjoh-
tajana kauppakamarilla on 
työskennellyt Kjell Skog-
lund vuodesta 2015 alkaen. 

LÄHDE: Suomalais-ruot-
salainen kauppakamari

Toimintaa Ruotsin ja Suomen kaupankäynnin edistämiseksi jo 80 vuoden ajan –

Kauppakamari täyttää 
pyöreitä vuosia

Kjell Skoglund on toiminut Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtajana vuodesta 2015. Samfundet Sverige-Finland myönsi maaliskuussa Kjell 
Skoglundille tunnustuksen Suomen ja Ruotsin välisten yhteyksien edistäjänä.
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