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OVAKO Bright Bar toimii pai-
kassa, jossa on tuotettu terästä 
jo useiden vuosisatojen ajan. 
Entisaikojen rautapajoista on 
kehittynyt vuosien varrella 
huipputeknistä teollisuutta. 
Teräksenvalmistusta on jalostettu 
ja sovitettu nykytekniikkaan.

Vierailu OVAKOlla tarjoaa monia kon-
trasteja. Rakennukset huokuvat his-
toriaa, ja monet ovat työskennelleet 
täällä sukupolvien ajan. Mathias Till-
man aloitti vuodenvaihteessa yrityksen 
uutena toimitusjohtajana. Hän on 
asunut kymmenen viime vuotta ulko-
mailla, Englannissa ja Taiwanissa. 
– Oli mukavaa palata Ruotsiin. 
Olen aluksi kiertänyt OVAKOn eri 
yksiköissä saadakseni käsityksen 
yrityksestä. Minusta on ollut erittäin 
hauskaa tavata yrityksemme ammat-
titaitoisia ja motivoituneita työnteki-
jöitä, Mathias Tillman kertoo.

Yritys pyrkii jatkuvasti parantamaan 
terästuotteitaan pysyäkseen kilpai-
lukykyisenä. OVAKO haluaa kasvaa 
maantieteellisesti ja löytää samalla 
tuotteilleen myös aivan uusia sovel-
lusalueita. Kasvukapasiteetin lisää-
miseksi yritys on investoinut suuria 
summia uuteen sorvauslinjaan.  
– Se on meille erittäin hyvä 
kasvualusta. Uudella sorvauslinjalla 
käytetään nykyaikaisempaa tekniik-
kaa, ja pystymme myös tuottamaan 
erikoisratkaisuja asiakkaillemme. 
Palvelutasomme on hyvä, Mathias 
Tillman sanoo. 

Henkilöstöpäällikkö Phetra Erics-
son on samaa mieltä ja toteaa, että 
yrityksessä on huomattavasti enem-
män ammattiryhmiä kuin voisi luulla. 
– Meillä on tuotanto-, huolto-, sähkö-, 
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logistiikka-, markkinointi-, tekniikka-, 
palvelu-, henkilöstö-, talous- ja IT-
osastot. Joidenkin ammatti-
ryhmien edustajia on muita enem-
män, esimerkiksi teräksen käsit-
telyssä tarvittavien koneiden ope-
raattoreita. Meillä on myös paljon 
insinöörejä, Phetra Ericsson toteaa. 

Yritys pyrkii jatkuvasti varmistamaan 
sen, että työntekijöillä on pitkällä 
aikavälillä tarvittavaa pätevyyttä. 
Lähivuosina edessä on suuri suku-
polvenvaihdos, ja toiminta kehittyy 
koko ajan. 
– Kymmenen lähivuoden aikana 
meiltä jää eläkkeelle 20 % tuotan-
tohenkilöstöstä ja 30 % toimihen-
kilöistä. Järjestämme erilaisia 
aktiviteetteja yhdessä sellaisten 
oppilaitosten kanssa, joissa opete-
taan tarvitsemiamme aineita, Phetra 
Eriksson kertoo. 

OVAKO tekee yhteistyötä eri kor-
keakoulujen ja yliopistojen kanssa. 
Näitä ovat mm. BergsskolanFilip-
stadissa, kuninkaallinen teknillinen 
korkeakoulu (KTH) Tukholmassa, 
Luulajan teknillinen yliopisto sekä 
Örebron yliopisto. Phetra Ericssonin 

mukaan on tärkeää saada nuoret kiin-
nostumaan tekniikasta jo varhaisessa 
vaiheessa. OVAKO tekee yhteistyötä 
RinmanEducationin kanssa. Heiltä 
valmistuneet oppilaat ovat valmiita 
aloittamaan yrityksessä koneenhoi-
tajina tai mekaanisina huoltoteknik-
koina. 
– Järjestämme parhaillaan monenlai-
sia aktiviteetteja, joiden pääkohteena 
ovat alueellamme toimivat sähköalan 
oppilaitokset sekä RinmanEducation, 
Phetra Ericsson sanoo. 

Mathiaksen mukaan yksi OVAKOn 
haasteista on varmistaa työntekijöiden 
ammattitaito pitkällä aikavälillä. 
– Yksi myönteinen seuraus tästä on 
se, että saamme toimia paikallisesti 
ja tehdä yhteistyötä kunnan sekä 
lähialueemme koulujen ja yliopistojen 
kanssa. On melko haasteellista hou-
kutella työvoimaa pienille paikkakun-
nille. Minusta pienellä paikkakunnalla 
asumisessa on kuitenkin paljon etuja. 
Viihdyn luonnossa, ja lapsiperheille 
tämä on mainio asuinpaikka. Per-
heemme olisi voinut asua Hällefor-
sissa, mutta päädyimme Karlstadiin 
sukulaisten vuoksi. Oli mukavaa pa-
lata takaisin Ruotsiin, toteaa Mathias 
Tillman lopuksi.



Loka Brunnissa 6. helmikuuta järjestetty Itä-
Värmlandin elinkeinopäivä tarjosi verkostoitumista, 
seminaareja ja kiinnostavia luentoja.

Teemana oli ammattipätevyyden varmistaminen, ja 
keskustelujen aiheina olivat etupäässä koulutus ja työl-
listymismahdollisuudet. Tänä vuonna tilaisuutta isännöi 
Filipstadin kunta ja ensi vuonna on Hälleforsin vuoro. 
Elinkeinopäivä järjestetään Itä-Värmlandin kuntien, eli 
Hälleforsin, Filipstadin, Degerforsin, Storforsin, Kristine-
hamnin ja Karlskogan, yhteistyönä. 

Yksi arvostettu ohjelmanumero oli paneelikeskustelu, jossa 
pohdittiin sitä, miten rekrytointi toimii nyt ja miten sen tulisi 
toimia tulevaisuudessa. Tilaisuudessa jaettiin erilaisia 
palkintoja alueen yrittäjille, ja Hälleforsin kunnan Vuoden 

yrittäjäksi valittiin voitostaan yllättynyt Mia Spendrup, Loka 
Brunnin toimitusjohtaja. 

Örebron läänin Teknikcollegen Andreas Blom oli yksi päi-
vän rinnakkaisseminaarien luennoitsijoista. Eri seminaarien 
aiheina olivat mm. kiven- ja metallinkäsittelykoulutukset, 
Teknikcollege Värmland ja Örebro sekä metsäalan uudet 
suuntaukset. 
– Päivän parasta antia oli päivän päätteeksi järjestetty 
paneelikeskustelu. Mielestäni on tärkeää, että yritykset 
keskustelevat ammattipätevyyden varmistamisesta ja siitä, 
miten ihmisiä kannustetaan kouluttautumaan ja hakeu-
tumaan eri yrityksiin. Yritysten on myös oltava tietoisia 
tämän päivän työntekijöiden ajattelutavoista ja siitä, mitä 
on tehtävä työntekijöiden pitämiseksi yrityksessä, Andreas 
Blom toteaa. 

Elinkeinopäivä Loka Brunnissa 
Elinkeinopäivän tapahtumassa esiteltiin Vuoden yrittäjä 

Tervetuloa Medborgarplatseniin
Medborgarplatsen on paikka, jossa yritykset ja yksityis-
henkilöt voivat tavata kunnan eri toimintojen edustajia. 
Kunnan talousjohtaja Jessica Jansson on jo jonkin aikaa 
vastannut myös Medborgarplatsenista. 

– Kunnan vastaanotto ja vaihde ovat siellä. Kannus-
tamme kunnan asukkaita käymään meillä kysymyksi-
neen. Vastaanotosta he saavat tarvitsemiaan lomakkeita 
ja vastauksia kysymyksiinsä. Kävijöillä on myös mahdol-
lisuus tavata kunnan eri toimihenkilöitä, Jessica Jansson 
toteaa.

Medborgarplatsenissa kävijät voivat vastaisuudessa seu-
rata kunnan uutisia ikkunassa olevasta televisiosta, jossa 
on ympäri vuorokauden esillä erilaista kunnan toimintaa 
esittelevää informaatiota. Televisiossa esitellään eri-
laisia tapahtumia, kuten eläkeläisyhdistyksen tansseja tai 
hiihtoloma-aktiviteetteja. Lisäksi siinä markkinoidaan 

paikallisia tapahtumia. Yhtenä uutuutena kunta huomioi
ja onnittelee tästä lähtien myös jollakin tavalla ansioituneita 
Hälleforsin asukkaita. 

Medborgarplatsenissa järjestetään keväällä erilaisia 
teematapahtumia. Vaalien edellä paikalla on vaali- ja 
demokratialautakunnan puheenjohtaja Susanne Grund-
ström, jolle kävijät voivat esittää kysymyksiä. Med-
borgarplatsenissa saa käydä myös ilman varsinaista asiaa. 
Hälleforsin kunta toivottaa kunnan asukkaat tervetulleiksi 
Medborgarplatseniin vaikkapa vain lukemaan lehtiä tai 
juomaan kupin kahvia. 
– Iltapäivällä 10 huhtikuuta vietetään Bergslagenin ympä-
ristö- ja rakennushallinnon 10-vuotisjuhlia. Tilaisuudessa 
esitellään hallinnon toimintaa ja järjestetään tietokilpailu, 
Jessica Jansson kertoo. 

Christina Johansson ja palkinnonsaaja Mia Spendrup



Eva-Lena Andersson on toiminut yrittäjäyhdistyk-
sen puheenjohtajana kahden vuoden ajan. Hän 
pyrkii yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa 
parantamaan Hälleforsin yritysilmapiiriä.

Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 90 yritysjäsentä, mutta 
Eva-Lena Andersson toivoo määrän kasvavan ja toivottaa 
uudet yritykset tervetulleiksi yhdistykseen. Yrittäjäyhdistyk-
sen hallitus kokoontuu säännöllisesti ja järjestää erilaisia 
aktiviteetteja yhdistyksen jäsenille. 
– Olemme vierailleet kunnan eri elinkeinonharjoittajien 
luona, mm. Grythyttansbrygghus -panimossa ja Loka Brun-
nissa. Käydessämme Caffé Christinassa Ulla Kalander-
Karlsson ja Ken Karlsson kertoivat kullanhuuhdonnasta. 
He ovat kullanhuuhdonnan maailmanmestareita ja pyörittä-
vät Kopparbergissa aktiviteettiyritystä, Eva-Lena Anders-
son kertoo.

Yrittäjäyhdistys on yleensä mukana myös kunnan yrittäjä-
aamiaisilla. Eva-Lena Anderssonin mukaan on kyse kah-
den osapuolen välisestä yhteistyöstä. Hän painottaa miten 
tärkeää on se, että molemmilla on yhteinen tavoite. 
– Meidän on ymmärrettävä heitä ja heidän meitä. Yhdessä 
voimme luoda jotain hyvää, hän toteaa.

Vuosittain jaettava Vuoden yrittäjän palkinto luovutettiin 
tänä vuonna Loka Brunnin toimitusjohtajalle Mia Spendru-
pille. Tänä vuonna on perustettu myös uusi palkinto, joka 
on tarkoitus jakaa jatkossa Vuoden yllättäjälle.  
– Palkinnonsaajan ei tarvitse olla uusi yritys, vaan kysee-
seen voi tulla myös yritys, joka on uskaltanut tehdä suuria 
muutoksia tai valita toiminnalleen uuden suunnan, kertoo 
Eva-Lena Andersson innokkaana. 

Paikalliset koulutuslaitokset esittelivät toimintaansa 
vuoden ensimmäisellä yrittäjäaamiaisella, joka jär-
jestettiin kunnantalolla 25. helmikuuta. Teemana oli 
ammattipätevyyden varmistaminen. 

Toimintaansa pääsivät esittelemään mm. työnvälitystoimisto, 
Hälleforsin kansanopisto, Pihlskolan ja RinmanEducation. 
Kunnan ja yrittäjäyhdistysten järjestämillä yrittäjäaamiaisilla 
yrittäjät saavat mahdollisuuden keskustella eri asioista. 
Tilaisuuksissa myös kunta voi tiedottaa kunnan ajankohtai-
sista asioista. Formens Hus -talolla järjestetään koulutus- ja 
yritysmessut 18. maaliskuuta. Yritykset, joilla on rekrytointi-
tarvetta, saavat esittäytyä messuilla ilmaiseksi. Iltatilaisuu-
dessa osanottajat saavat tilaisuuden verkostoitua keskenään. 

Yrittäjäaamiaiset tarjoavat areenan yhteistoimintaan tärkeissä 
elinkeinoelämään liittyvissä asioissa. 
– Oli kiinnostavaa kuulla eri toimijoiden toiminnasta. Oli hyvä 
aloite koota yhteen ammattipätevyyden varmistamiseksi toi-
mivia paikallisia oppilaitoksia sekä yrityksiä ja muita johtajia, 
toteaa tapahtumaan osallistunut coach Ulrika Holmgren.

Phetra Ericsson ja Frank Poot keskustelevat

Verkostoitumista yrittäjäaamiaisella 

Yrittäjäaamiainen täysistuntosalissa

Yrittäjäyhdistys toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi



 Foto: Marjo Mäkinen

Hälleforsin kunta on kuulunut vuodesta 2012 
lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Tänä 
vuonna oli Hälleforsin vuoro järjestää Ruotsin-
suomalaisten päivän juhlatilaisuus yhdessä 
kunnassa toimivien suomalaisyhdistysten ja 
organisaatioiden kanssa. 22 helmikuuta pidettyyn 
tilaisuuteen osallistui yli kolmesataa henkilöä.  

– Olemme päivään erittäin tyytyväisiä. Kaikki ohjelma-
numerot sujuivat hyvin ja olemme saaneet paljon kiitosta 
osanottajilta. Kunnassa toimivat suomalaisyhdistykset 
ja organisaatiot osallistuivat tapahtuman järjestelyihin 
yhdessä kunnan edustajien kanssa, kertoo Hälleforsin 
kunnan suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Marjo 
Mäkinen.

Tapahtumassa esiintyivät muun muassa mieskuoro 
Aikapojat, Mälarin –pelimanniyhtye. Juontajana toimi Liisa 
Lindeberg-Lindvet, joka esitteli koko ohjelman suomen 
kielellä. Ennen päivän päätteeksi järjestettyjä tansseja 
osanottajat nauttivat yhteisen illallisen. 
– Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään 24. helmikuuta. 
Tarkoituksena on tuoda esille ruotsinsuomalaisen vähem-
mistön historiaa, kulttuuria ja kieltä. Luovutamme viesti-
kapulan nyt jollekin läänimme muista suomen kielen 
hallintoaluekunnista, joita ovat tällä hetkellä Hällefors, 
Örebro, Lindesberg, Karlskoga ja Degerfors, Marjo 
Mäkinen sanoo. Kuva: Marjo Mäkinen 
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