
Tiedote Hälleforsin kunnan kaikkiin kotitalouksiin. 
Helmikuu 2015

Lämminsydäminen sosiaalijohtaja

–Haluan työntekijöiden tuntevan iloa ja ylpeyttä
työstään, jotta me voimme yhdessä tarjota hyvää ja 
luotettavaa hoitoa, hoivaa ja palvelua apuamme 
tarvitseville henkilöille, Ingrid Holmgren sanoo.
Ruudullinen keittokirja
Kuukauden päivät sosiaalijohtajana työskennellyt Ingrid viihtyy hyvin 
uudessa roolissaan. Hän on vuosien varrella  työskennellyt kunnassa 
monissa eri tehtävissä. 
– Aloitin työt kunnassa jo 16-vuotiaana. Toimin kotiavustajana ja kuljin
pyörällä auttamassa apuani tarvitsevia henkilöitä. Kannoin repussani 
kaikille tuttua ruudullista keittokirjaa (Rutiga kokboken), koska kaikki 
ruoka tehtiin kotona eikä ruoka-toimituksia vielä silloin tunnettu.
Ingrid on toiminut johtajan tehtävissä myös aikaisemmin, ja lisäksi hän 
on työskennellyt piirihoitajana. Hän on hoitanut yksikköpäällikön 
tehtäviä vanhustenhuollossa, kotisairaanhoidossa ja kunnan kuntoutus-
yksikössä. Vuodesta 2012 hän on toiminut kunnan LLS-alueen (laki 
eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) ja toiminta-
rajoitteisten toimialapäällikkönä. 
– Olemme yhdessä näiden ihanien ihmisten kanssa pyrkineet
lisäämään hoiva-alan henkilökunnan osallisuutta ja työn mielekkyyttä. 
Sain myös olla mukana luomassa Galaxenin päivittäistä toimintaa 
yhdessä henkilöstön ja hoitoasiakkaiden kanssa. He kertoivat sitä 
yleisölle niin ylpeinä viime kesänä.

Hoivatoimen arvopohja
Ingridille on tärkeää, että hän henkilökuntansa kanssa pystyy herät-
tämään asiakkaissa turvallisuuden tunnetta ja siten myös luottamusta.
– Emme saa koskaan unohtaa, miksi me olemme täällä. Olemme niitä
varten, jotka tarvitsevat apuamme. On tärkeää, että kaikki hoivatoimen 
työntekijät noudattavat työssään yhteistä arvopohjaamme: ”Osoitamme 
huomaavaisuutta kuuntelemalla, kunnioittamalla ja tukemalla sinua 
siten, että saat mahdollisuuden elää sitä elämää, jota itse pystyt 
elämään ja haluat elää.”

Norrälgen
Ingrid puhuu erityisen lämpimästi omasta kotikunnastaan. Hän saa 
energiaa kaikesta ympärillään olevasta. Hänen visionsa mukaan 
Hälleforsin on oltava hyvä paikka elää, asua ja vaikuttaa. 
– Joka kerta kun katson Norrälgen-järvelle, niin hämmästelen
maiseman kauneutta.

Faktaruutu 
Nimi: Ingrid Holmgren
Ajankohtaista: Työskentelee sosiaali-
johtajana 1. helmikuuta lähtien vastuu-
alueinaan vanhusten ja toiminta-
rajoitteisten hoivapalvelut, sosiaali-
psykiatria, yksilö- ja perhehuolto, 
kotouttaminen ja työmarkkinat
Ikä: 50 v
Asuinpaikka: Skålen, Hälleforsin kunta
Perhe: 3 omaa 13–18-vuotiasta lasta, yksi 
bonuslapsi, puoliso Mikael Holmgren, joka 
työskentelee Hälleforsin kunnan työ-
markkinayksikössä.
Sydäntä lähellä: lapset, työ ja asuinpaikka
Lempisitaatti: ”Tässä ja nyt!” 
Ei pidä: Ahneudesta
Harrastukset: kävely metsässä, sienten 
poiminta, puutarhanhoito ja matkustelu
Tausta: kasvanut Hälleforsissa

Mukavaa kevättä!



Visioiden ilta
Onko sinulla ideoita, joiden avulla Hälleforsin kunnasta 
voisi tulla vieläkin parempi kunta elää ja kehittyä?

Tervetuloa kunnan visiointi-iltaan.

Päivä: maanantai 16. maaliskuuta
Aika: klo 18.30

Kahvia/teetä ja voileipiä tarjoillaan klo 18.00 alkaen. 
Paikka: Formens Hus

Tervetuloa!

Oletko hälleforsilainen yrittäjä?
Tervetuloa yrittäjäaamiaiselle. Tule tapaamaan kunnan 
johtajia ja kuulemaan kunnassa meneillään olevista 
asioista, tapaamaan muita yrittäjiä ja tuomaan esille 
ideoita siitä, miten Hälleforsista voi tulla yrittäjän 
näkökulmasta vieläkin parempi kunta.

Päivä: keskiviikko 25. maaliskuuta
Ilmoittautuminen viimeistään 23. maaliskuuta 
osoitteeseen gabriela.kloth@hellefors.se
Aika: klo 08.00-09.00
Kahvia/teetä ja voileipiä tarjoillaan klo 7.30 alkaen. 
Paikka: Formens Hus 

22. tammikuuta vietettiin vuoden ensimmäistä Itäisen
Värmlannin elinkeinopäivää (Östra Värmlands 
Näringslivsdag). Toistuvan tapahtuman järjestävät 
yhdessä Hälleforsin, Filipstadin, Degerforsin, 
Karlskogan, Kristinehamnin ja Storforsin kunnat. 
Tänä vuonna oli Hälleforsin vuoro toimia isäntänä, ja 
paikaksi oli valittu Loka Brunn-yritys.

– Vuoden teema on maaseudun kehitys, matkailu-
elinkeino ja kestävä kehitys, kertoo hankejohtaja Elin 
Abelson.

Ohjelmassa oli monia kiinnostavia luennoitsijoita ja 
puhujia. Ovakon Hälleforsin yksikön toimitusjohtaja 
Mathias Tillman kertoi siitä, miten LEAN voi auttaa 
kehittämään tulevaisuuden organisaatioita. Loka 
Brunnin ja Grythyttans Gästgivaregårdin varatoimitus-
johtaja Marie Dahlgren kertoi kasvavasta matkailu-
elinkeinosta.

– Paikalle saapui verkostoitumaan yli 180 osanottajaa.
Tilaisuus tarjosi eri kuntien yrittäjille, poliitikoille ja 
virkamiehille mainion mahdollisuuden tavata toisiaan, 
Elin Abelson kertoo.

Itäisen Värmlannin elinkeinopäivä

Yrittäjäaamiainen

Hälleforsin kunta kutsuu kahteen tapahtumaan! 

Frank Poot, CE marking Nordic, ja Magnus Reidén, 
BMB (Bergslagenin ympäristö- ja rakennushallinto).

Nätverkande under mingelpaus.

Cecilia Albertsson, Ola Ström ja Elin Abelson, 
Hälleforsin kunta.
Kaisa Edenvik, Företagarna, ja Gunilla 
Pöchhacker, NyföretagarCentrum Bergslagen. 

Maria Hernfridsson ja Susanna Stark,
Hälleforsin kansanopisto.

Keskustelun ohjaaja Karin Tellås Hermansson.



Suosittu puhuja Itäisen Värmlannin elinkeino-
päivillä oli Ernst Kirchsteiger. Hän kertoi 
kiinnostavia tarinoita omasta elämästään, 
niin lapsuudesta kuin myös uransa varrelta.

– TV-urani alussa saatoin kuulla ”katso, tuolla
menee Torppa”, mutta myöhemmin katsojat oppivat 
myös nimeni. Aloin tehdä ohjelmia ihan siitä syytä, 
että olin niin hirvittävän utelias tietämään, miten 
televisio-ohjelmia tehdään. Viimeisimmän ohjelmani 
”Jul med Ernst” jaksoilla oli yli miljoona katsojaa.  

Ernstin mielestä me tarvitsemme nuotiotulia, joita me 
voimme istahtaa ihailemaan yhdessä. Hänen 
vahvuutensa on se, että hän osaa kertoa asioista.

– Käytän mielelläni luovuuttani, kun olen hieman
allapäin. Alakulo kuuluu ihmisyyteen. Saan energiaa 
ohjelmien jälkeen saamastani palautteesta, ja se 
energia vie minua eteenpäin.

Hänen luentonsa oli nimeltään ”Utan landsbygden 
skulle Sverige cykla omkull” 

(Ilman maaseutua Ruotsi pyöräilisi kumoon) ja hän 
kertoi siinäaiheeseen liittyvistä ajatuksistaan. Ernstin 
mielestä maaseutu on ehtymätön resurssi, jonka 
tulisi saada enemmän arvostusta.
– Maaseudulla on paljon paikkoja, joiden olemassa-
olosta emme tiedä juuri mitään. Kaiken ei tarvitse 
pyöriä Tukholman ympärillä, Ernst päättää hymyillen.

– Hei ja tervetuloa Hälleforsin kuntaan!

Ernst tulee pääskysen 
lailla joka vuosi

Maria Hernfridsson och Susanna Stark, 
Hällefors folkhögskola.

Asukkaat voivat kääntyä kuntaan liittyvissä 
kysymyksissä Medborgarplatsenin puoleen. 
– Voitte tulla paikan päälle Formens Husiin,
jossa Medborgarplatsen sijaitsee, tai ottaa 
meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, 
kertoo vastaanottovirkailija Cecilia Albertsson. 

Medborgarplatsen on kansalaisia varten. Noran, 
Kopparbergin ja Hälleforsin kunnanhallinnoilla on 
yhteinen puhelinvaihde ja -järjestelmä. Järjestely toimii 
Cecilia Albertssonin mielestä hyvin.

– Pidän työssäni eniten asiakaskontakteista ja asiakas-
palvelutehtävistä. Juuri nyt töissä hoidetaan paljon 
BKT-kysymyksiin liittyviä asioita (Bergslagenin 
kunnallistekniikka). 

Käyntiosoite: Formens Hus, 
Sikforsvägen 7
Kunnan puhelinvaihde: 0591-641 00
S-posti: medborgarplatsen@hellefors.se

Normaalit aukioloajat:
Maanantai-torstai 7.30–12.00, 
12.30–16.00
Perjantai 07.30–12.00, 12.30–15.00

Cecilia Albertsson vastaa Medborgarplatsenista mutta 
hän koordinoi myös erilaisia tapahtumailtoja ja 
tapaamisia poliitikkojen kanssa. Tapahtumissa 
noudatetaan vuodelle suunniteltua aikataulua, josta on 
lisää tietoa kunnan verkkosivustossa.



w Hälleforsin kunta
Vastaava julkaisija: Ola Ström
Toimitus, valokuvat & layout: Elin Abelson
www.hellefors.se
0591-641 00 (vaihde)
Facebook/Hällefors kommun 

Otamme mielellämme vastaan mielipiteitä ja vinkkejä osoitteeseen 
elin.abelson@hellefors.se.

Uutiskirjettä on saatavana myös suomen kielellä Hälleforsin ja Grythyttanin 
kirjastoissa sekä Medborgarplatsenilla, Formens Hus viikosta 12 lähtien.  
Lisäksi uutiskirje on luettavissa osoitteessa www.hellefors.se/suomeksi. Jos haluat 
paperiversion postissa, ota yhteys koordinaattoriin Marjo Mäkiseen 0591-641 31

Tapahtumakalenteri
Maaliskuu
Lauantai 7. maaliskuuta
Nick Borgen, Cornelis i Grythyttan
klo 18.00
Lauantai 14. maaliskuuta 
Hälleforsrännet-hiihtotapahtuma, 
Hurtigtorpet
klo 11.00

Lauantai 14. maaliskuuta
Oopperaa elokuvateatterissa,
Folkets hus, Hällefors
klo 18.00
Lauantai 14. maaliskuuta
Näyttelyn avajaiset Björnjägaren, 
Formens Hus
Huhtikuu
Lauantai 4. huhtikuuta
Pääsiäisparaati,
Sockenstugan Grythyttan
klo 14.00

Torstai 30. huhtikuuta
Vapunaaton juhlat,
Åsen Grythyttan.
Vappunuotion sytytys 
klo 21.00

Pidätämme oikeuden ohjelman 
muutoksiin. 
Lisätietoa on tapahtumaoppaassa 
(Evenemangsguiden), 
www.hellefors.se

Ole ylpeä Hälleforsista!

”Huhut kuolemastani ovat vahvasti liioiteltuja”, 
kirjoitti amerikkalainen kirjailija Mark Twain eräälle 
lehdelle tämän pohdiskeltua, miksi kirjailija ei ollut 
näkynyt julkisuudessa pitkään aikaan. Sitaatti 
nousee mieleeni, kun kuulen Hälleforsia koskevia 
tuomiopäiväjulistuksia, usein juuri hälleforsilaisten 
suusta. Kunta oli toki paljon suurempi 40 vuotta 
sitten, mutta menneeseen me emme voi vaikuttaa – 
vain tulevaan. Hälleforsin kunnassa on erittäin 
paljon myönteisiä asioita. Ehkä minun on muualta 
tulleena helpompi nähdä ne? Miten monessa 7000 
asukkaan kunnassa on sekä lukio että yliopisto? 
Lisätään siihen vielä kehityksen eturivissä oleva 
elinkeinoelämä. Ovako on vain yksi esimerkki hyvin 
menestyvistä teollisuusyrityksistä. Loka Brunn 
kulkee vakaasti eteenpäin muiden konferenssi-
keskusten taholta tulevassa kivenkovassa kilpai-
lussa. Grythyttanin kalusteet ovat trendikkäämpiä 
kuin koskaan aikaisemmin. Saxhyttanin mustikka- ja 
puolukkajuomia tarjoillaan Ruotsin ja muun 
Euroopan hienoimmissa salongeissa. 

Kunnan kulttuurikoulu on Ruotsin ehdotonta 
parhaimmistoa, sekä laadun että oppilasmäärän 
osalta. Pian aloitetaan kuuden uuden päiväkoti-
osaston ja yhtä monen senioriasunnon rakennustyöt 
Lärkanissa. Kunnan talous on tasapainossa ja 
vuoden 2014 tulos oli hyvä, vaikka velkaa lyhen-
nettiin melkoisesti. Voisimme toki laatia luettelon 
myös ongelmista ja haasteista, mutta media hoitaa 
jo sen puolen – meidän ei ole syytä toistaa sitä tällä 
palstalla. Meidän on uskallettava unelmoida ja 
visioida siitä, miten Hälleforsia tulee kehittää tule-
vaisuudessa. Kehitystyö ei kuulu vain poliitikoille. 
Sen vuoksi kunta kutsuu asukkaat nyt visiointi-iltaan 
maanantaina 16. maaliskuuta Formens Husiin. 
Tilaisuus on avoin kaikille asukkaille, joilla on 
myönteisiä ajatuksia ja hyviä ideoita.

Ola Ström    
Kunnanjohtaja
ola.strom@hellefors.se

Kolumni Ola Ström




