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– Hoivakoirat levittävät ympärilleen iloa ja parantavat 
siten elämänlaatua. Hoivakoira on koulutettu  
työskentelemään terveydenhuollossa, kouluissa ja 
hoivatoimessa, kertoo Monique Ammersken, joka vastaa 
maahan yksin saapuneiden pakolaisnuorten  
kotouttamisesta Solrosenissa. 
Koulutettujen hoivakoirien käytöstä on saatu hyviä 
tuloksia. Koira muodostaa yhdessä ohjaajansa kanssa 
hoivakoiratiimin, jonka tehtävänä on auttaa 
hoitohenkilöstöä sellaisten henkilöiden hoidossa, joille 
palvelu on myönnetty lähetteellä. 
– Hoivakoirien tehtävänä on motivoida toimintaesteisiä henkilöitä 
harjoittamaan taitojaan ja hakeutumaan sosiaalisiin kontakteihin, 
kertoo Eva Flink, Kyllengruppenin kotipalvelussa toimiva alihoitaja.
Eva Flink on yksi kunnan kolmesta työntekijästä, joka on päättänyt 
osallistua hoivakoirakoulutukseen. Ulrika Mellkvist aikoo osallistua 
koulutukseen ensi vuonna, mutta on jo nyt mukana 
Hoivakoiraryhmässä. Hän työskentelee sosiaalipsykiatrian 
alihoitajana ja hänen tehtäviinsä kuuluu asiakkaiden tuettu 
asuminen. Kaikki osanottajat ovat ottaneet koulutukseen mukaan 
oman koiransa, ja he ovat erittäin iloisia mahdollisuudesta osallistua 
koulutukseen oman koiransa kanssa. Hälleforsin kunnan 
kustantama koulutus päättyy syksyllä. Koirien soveltuvuus 
hoivakoiraksi testataan ennen koulutusta.  
– Koirani Bella on vasta 14 viikon ikäinen, ja testaan nyt, onko 
sillä alalle tarvittavat edellytykset. Siitä huomaa jo nyt, että se on 
sosiaalinen, tasapainoinen ja peloton. 1–4 vuoden ikäisenä Bella 
saa osallistua soveltuvuustestiin, jossa nähdään sen soveltuvuus 
hoivakoiraksi. 200 koirasta vain neljäsosa selviää jatkoon, kertoo 
Ulrika Mellkvist. 

1-vuotinen koulutus
Sekä koiran että ohjaajan on opittava erilaisia valmiuksia 
koulutuksen aikana Skånen Brösarpissa sijaitsevassa Vårdhund-
skolanissa. Teoriaopetus sisältää tietoa lainsäädännöstä, 
toimintaohjeista, asenteista ja suhtautumistavoista, isännyydestä 
sekä hygieniasta. Koulutuksen päätteeksi on läpäistävä teoreettinen 
ja käytännön loppukoe. Koiralla on oltava sosiaalista pätevyyttä ja 
työhalukkuutta. 
– Koiran mukaan ottaminen töihin on aivan kuin unelma. Se 

saa tuntea itsensä tarpeelliseksi, ja työllään se auttaa asiakkaita                 
rauhoittumaan, kertoo Lina Grip, toimintaesteisten henkilöiden 
päivätoiminnassa työskentelevä hoivapedagogi. 

Hoivakoiria käytetään toiminnassa järjestäytyneesti siten, että 
lähetteen antaa esimerkiksi Hoivakoiraryhmän työterapeutti. Koiran 
mukanaolo täydentää toiminnassa jo toteutettavia tärkeitä 
toimenpiteitä. Parhaillaan suunnitellaan koulutusta laillistetulle 
henkilöstölle eli sairaanhoitajille, työterapeuteille ja 
fysioterapeuteille sekä sosiaalisihteereille. Lähetteen kirjoittaa aina 
laillistettu ammattihenkilö, joka vastaa myös toiminnan seurannasta. 
Hoivakoiran käyttöönotossa on huomioitava monia eri seikkoja. 
Niitä ovat esimerkiksi allergiat ja koirafobia, joita varten on laadittu 
erityiset toimintaohjeet. 

Myönteiset vaikutukset
Hoivakoira, ohjaaja ja asiakas työskentelevät hoivasuhteessa 
yhteistyössä. Hoivakoiran tehtävänä on työskennellä palvelun 
käyttäjän hyväksi koko työvuoronsa ajan ja ohjaajan on aina oltava 
mukana. Koiran on keskityttävä asiakkaaseen ja ohjaajan on 
pysyteltävä taustalla. Hoivakoirien käyttö vaikuttaa toimintaan 
myönteisesti monella eri tavalla. Monique Ammersken kertoo, miten 
mukava ja rauhallinen hänen cockerspanielinsa on. 
– Eläimillä on myönteinen vaikutus ja asiakas saa olla aivan oma 
itsensä. Tutkimustulosten mukaan sanattomasti viestivät hoivakoirat 
lisäävät asiakkaiden hyvinvointia ja vähentävät rauhoittavien 
lääkkeiden käyttöä.

Hoivakoira levittää elämäniloa 
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Hälleforsin kunta on yhdessä yhdeksän muun 
Ruotsin kunnan kanssa valittu hankkeeseen 
”Förändra radikalt” (vap. suom. Tee radikaali 
muutos). Hankkeessa pyritään löytämään keino 
vähentää kuntien toimintakustannuksia ja samalla 
parantamaan toiminnan laatua ottamalla käyttöön 
uudenlaisia työskentelymenetelmiä. 
– Prosessimme sujuvat siten entistä 
nopeammin ja yksilöllisemmin. Työssä on 
keskeistä se, että meidän on toimittava toisin, 
edullisemmin ja paremmin, kertoo kotoutus- ja 
työmarkkina-alueista vastaava Håkan Nordmark.
Hankkeelle asetetut tavoitteet ovat työprosessien 
muuttaminen, resurssien hyödyntäminen ja 
kustannustehokkuuden parantaminen. ”Förändra radikalt” 
luo edellytykset parantaa Hälleforsin kuntaa sen kaikkien 
asukkaiden kannalta, Håkan Nordmark toteaa. 
Kansallisen hankkeen järjestävät Ruotsin kunnat ja 
maakäräjät, ja rahoittajana toimii Vinnova. Inspiraatiota on 
noudettu Australiasta ja Iso-Britanniasta, joissa 
molemmissa on meneillään innovatiivisia hankkeita. Siellä 
hankkeiden tausta muistuttaa Ruotsin julkisen sektorin 
tilannetta, jossa vallitsevat tiukat taloudelliset edellytykset 
ja kunnianhimoiset hyvinvointitavoitteet. Hankkeen 
perustana on käytetty myös Ruotsin valtion toteuttamaa 
selvitystä ”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektiv-
skiften i offentlig verksamhet (SOU 2013:40)” (vap. suom.: 
Hyötyä uudenlaisesta ajattelutavasta – näkökulman 
vaihdos julkisessa taloudessa).
– Saavutamme koordinointi- ja synergiaetuja käyttämällä 
olemassa olevia resursseja paremmin. Pystymme 
ylittämään hallintokuntien rajat aivan uudella tavalla. 
Hoivatoimessa meidän on vaikea hyödyntää 
vanhustenhoitoon ja kotipalveluun liittyvää osaamista. 
Haluamme nyt ylittää eri hallintokuntien rajat 
saadaksemme kunnassa aikaan mahdollisimman hyviä 
tuloksia, Håkan Nordmark kertoo.

Tällä hetkellä Hoivatoimi tarjoaa tietyn palveluvalikoiman, 

johon käyttäjillä on vain vähäiset mahdollisuudet 
vaikuttaa. Uudessa mallissa keskitytään enemmän 
prosessien kehittämiseen, jolloin työn lähtökohtana on 
palvelujen käyttäjä. Muutoksen myötä käyttäjien 
vaikutusmahdollisuudet paranevat. Jokaiselle 
palvelunkäyttäjälle järjestetään tapaaminen, jossa hän voi 
olla mukana suunnittelemassa toimenpiteitä omien 
tarpeidensa pohjalta. 

Håkan Nordmark toimii ”Förändra radikalt” -hankkeen 
johtajana, ja hänen tehtävänään on toteuttaa muutokset. 
Hän on yhdessä hanketiiminsä kanssa valinnut toimien 
kohdistamiselle erityisen painopistealueen: naiset. 
Kohdistamisesta uskotaan olevan monia myönteisiä 
seurauksia.  
– Jos onnistumme toteuttamaan muutokset naisten 
keskuudessa, pystymme vaikuttamaan moniin muihinkin 
asioihin, esimerkiksi työttömyyteen, alhaiseen 
koulutustasoon ja lasten köyhyyteen sekä todelliseen 
syrjäytymiseen.

Hankkeessa luodaan uusia työskentelytapoja. Henkilöstö 
saa kesän aikana koulutusta uusissa menetelmissä ja 
prosesseissa, joiden käyttöönotto aloitetaan syksyn aikana 
vähitellen eri aloilla. Hankkeen tulokset arvioidaan 
vuodenvaihteen jälkeen. Håkan Nordmarkin mukaan 
hankkeeseen osallistuminen edellyttää poliittista rohkeutta.
– Poliittinen rohkeus riippuu etupäässä työtapojen 
muutoksista. Nopeammissa prosesseissa on siedettävä 
enemmän epäonnistumisia. Käyttäjän osoittaman 
ymmärtämyksen ja hänen toimenpiteiden suunnittelussa 
antamansa panostuksen avulla saadaan aikaan erittäin 
nopeita muutoksia. Muutosten lainmukaisuutta, taloudel-
lisuutta ja kustannustehokkuutta voi olla joissakin tapauk-
sissa vaikea hahmottaa, mutta Förändra radikalt -hank-
keessa muutokset ovat lähtökohtana. Kuntien tällä hetkellä 
kohtaamat ongelmat johtuvat usein pitkistä päätöksente-
kokanavista ja totutuista toimintamalleista. Suurin haaste 
onkin se, että uskalletaan tehdä muutoksia ja parantaa 
toimintaa hankkeen mukaisesti, Håkan Nordmark toteaa 
lopuksi. 

Eri tavalla – 
edullisemmin – 

paremmin



Tervetuloa 
juhlimaan kunnantalon 

75-vuotispäivää 6. kesäkuuta 
klo 10.00 –13.00

Kakkutarjoilua
Kunta tarjoaa kakkukahvit 

10.00–13.00

Tutustumiskierros 
kunnantalossa 

klo 10.00, 11.00, 12.00 
Tietovisa

tutustumiskierroksen yhteydessä
lapsille ja aikuisille

 

Valokuvanäyttely
Kotiseutuyhdistys

Kysymyksiin vastaa mielellään  
Elin Abelson, 

Viestintäsuunnitelija 
070 - 649 60 75

 

6.  
kesäkuuta  
klo 10–13

Kunnantalo 

Galaxen muuttaa uusiin tiloihin
Toimintaesteisten henkilöiden päivätoiminta Galax-
en on muuttanut vanhan Kronhagsskolanin kunnos-
tettuihin tiloihin.
Taustalla on laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta 
ja palvelusta (LSS). 
– Laki velvoittaa kunnan tukemaan toimintaesteisiä 
henkilöitä ja tarjoamaan heille palveluita, joiden avulla he 
voivat elää tavallista elämää. Tarjoamme tukea 
asumisessa, vapaa-ajalla ja työelämässä, kertoo Ingrid 
Holmgren, joka vastaa toimintaesteisiin ja LSS-toimintaan 
liittyvistä kysymyksistä. 
Galaxen tarjoaa toimintaa noin 30 henkilölle, ja uudet tilat on 
sovitettu heidän työtehtäviensä tarpeisiin. Palvelun käyttäjät 
huolehtivat mm. jätepaperin käsittelystä ja jätteiden 
lajittelusta. Monet heistä työskentelevät Galaxenin 
ulkopuolella eri yrityksissä, joita ovat esimerkiksi Spendrups 
bryggeri, Grythyttan Stålmöbler, ICA, koirahoitola, maatila, 
kukkakauppa, 

kahvila ja laitoskeittiö. 
Ingrid Holmgren kertoo 
itsetunnon kasvavan, kun 
henkilö pääsee 
työskentelemään 
yritykseen. 
Uusissa tiloissa on viisi eri 
teemalla sisustettua 
elämyshuonetta. Yksi niistä 
on mustaksi maalattu ja 
punaisin yksityiskohdin  
koristeltu musiikkihuone, 
jossa keskitytään ääniaistimuksiin. 
– Monilla palvelun käyttäjillä on vaikeuksia aistihavaintojen 
käsittelyssä. Musiikkihuoneessa he voivat keskittyä 
kuuntelemaan musiikkia. Muissa huoneissa he voivat käydä 
porekylvyssä, lojua aurinkotuoleissa rannalla, levätä 
vesisängyssä ja saada taktiilihierontaa. 

täyttää 75 vuotta

  Galaxenin kauniissa ja valoisassa 
huoneistossa on viisi eri teemalla 
sisustettua elämyshuonetta.
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Tervetuloa 75-vuotisjuhlille Kunnantalolle 6. kesäkuuta 

Tapahtumakalenteri
Kesäkuu 
5.-7.  Kansallispäiväjuhlat, Cornelis i   
         Grythyttan 
5.      Cosmos factory
6.      75-vuotisjuhlat Kunnantalolla
6.      Dublin Fair
7.      Rolf Carlsson
20.    Juhannusjuhlat  
         Skräddartorpissa ja Hälleforsin    
         kotiseutumuseossa 
22.-28. Saxån Kamarimusiikkifestivaalit 
27.-29. Hälleforsin Nostalgiapäivät
28.    Brolle ”Rock´n Roll on tour”,  
         Krokbornsparken, Hällefors 
28.    Finnstigenin päivä, Bredsjö   
         Hällefors

Heinäkuu
5. Kirpputori Sockenstuganilla,     
 Grythyttan 
11. Plura ja Eldkvarn, Cornelis i   
 Grythyttan 
19. Hjulsjö-päivät, Hjulsjö 
24. Kristina-päivä, Loka Brunn  
 Grythyttan 
25. Svenne Rubins, Krokborns-  
 parken Hällefors 
26. Sävsjönin päivä, Hällefors
 

Elokuu 
2., 9.,10.Teatteria Finnstigenissä, Bredsjö  
  Hällefors 
2.-17.     Bergslagenin tanssit, Södra  
  Hyttan Hjulsjö 
3.          ”Gården som inte ville dö”  
            -teatteriesitys, Skräddartorp Grythyttan 

5.        Packmopedsturnén-konserttikiertue,    
           mukana Jack Vreeswijk, Kajsa Grytt,  
           Sofia Carlsson, Tina Ahlin ja Göran  
           Samuelsson, Cornelis i Grythyttan 
16.      Suurkirpputori, Krokbornsparken  
           Hällefors 
16.       Björn Skifs, Hellefors Herrgård 
30.       Hjulsjön juoksu, Hjulsjö Hällefors 
Syyskuuta 
13.-14. Bergslagenin markkinat, Hällefors 
14.       Valtiopäivä-, kunta- ja maakäräjävaalit
 

Lokakuu
6.         Grythyttanin syysmarkkinat 
 
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. 
Lisätietoa on tapahtumaoppaassa  
(Evenemangsguiden),  
www.hellefors.se

Monet Hälleforsissa tuntevat Inger Törnkvistin. Tehtyään 
vaikuttavan pitkän uran eri tehtävissä kunnan 
palveluksessa, Inger jää nyt kesällä eläkkeelle 
hallintosihteerin tehtävistä. 
Hälleforsin kunta otti aikoinaan yhteyttä vastikään Pihlskolanin 
toimistolinjalta valmistuneeseen Ingeriin. Hän aloitti työt 
koulutoimiston kansliassa 26. kesäkuuta 1967.
– Ensin en oikein tiennyt, mitä minun siellä odotettaisiin tekevän, 
mutta päätin mennä paikan päälle katsomaan, enkä ole sitä 
katunut. Työtehtäväni ovat aina olleet hyvin vaihtelevia ja 
mielenkiintoisia, Inger Törnkvist toteaa hymyillen. 

Hänen ensimmäinen esimiehensä oli 1. rehtori Holger Furås, jonka 
hän muistaa piippua polttelevana arvovaltaisena henkilönä. Vuosien 
varrella hän on ehtinyt työskennellä monien eri hallinto- ja 
koulutoimenjohtajien avustajana. 
– Minulla on ollut kunnassa seitsemän eri esimiestä. Yhteistyö on 
sujunut heidän kaikkien kanssa oikein hyvin, ja olen oppinut heiltä 
erilaisia asioita, Inger Törnkvist kertoo.

Vastuualueet ovat vuosien varrella vaihdelleet, ja Inger on saanut 
olla monessa mukana. Hän on kirjoittanut lukuisia 
kokouspöytäkirjoja ja seurannut päätöksentekoa monissa 
lautakuntakokouksissa. Kahden vuosikymmenen ajan hän vastasi 
koulukyydityksistä ja niihin käytettyjen linja-autovuorojen 
aikatauluista. Tällöin hänen työtehtäviinsä kuului mm. kunnassa 
koulua käyvien oppilaiden asuinpaikkojen kartoitus. 

Työtahti kiihtyi vapaa-ajan intendentin lopetettua virassaan, jolloin 
Inger sai hoitaakseen kaikki kirjastoon, vapaa-ajantoimintaan ja 
urheilulaitoksiin sekä Krokbornsparkeniin liittyvät työtehtävät. 
– Minulla on mukavia muistoja niiltä ajoilta, jolloin vastasimme 
Björnjägarbalen-juhlien (karhunpeijaiset) järjestämisestä, teimme 
sitä kymmenen vuoden ajan. Jaoimme silloin kulttuuri-, 
urheilu- ja hyvä johtajuus -stipendit sekä kunnallisen 
kunniapalkinnon. Kutsuimme mukaan yhdistyksiä ja yrityksiä, 
ja osanottajia oli joskus jopa noin 350. Suurta suosiota saanut 
tilaisuus järjestettiin Folkets Husissa. 

Muistellessaan kaikkia kunnan palveluksessa viettämiään vuosia 
hän mainitsee erityisesti kaikki tapaamiset kunnan asukkaiden 
kanssa. Hän on käynyt heidän kanssaan myös lukemattomia 
puhelinkeskusteluja. Hän tulee ikävöimään työtovereitaan ja hyvää 
yhteistyötä eri lautakunnissa toimivien poliitikkojen kanssa. 
– Sen sijaan en yhtään harmittele sitä, ettei minun enää tarvitse 
nousta niin aikaisin aamulla. Jatkossa aion viettää paljon aikaa 
kolmen lapsenlapseni kanssa. Lisäksi haluan myös matkustella 
maailmalla. Ensimmäisen matkan teen Amalfin rannikolle Italiaan 
yhdessä mieheni kanssa, Inger Törnkvist kertoo lopuksi. 

Inger Törnkvist jää eläkkeelle 
47 vuoden jälkeen


