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Kommunalrådet
Harry Rantakyrö om framtiden.
1 januari tillträdde Harry Rantakyrö (S) som
kommunalråd i Pajala.
- Att vara kommunalråd är en stor utmaning
och väldigt intressant. Flera av
kommunens förtroendevalda politiker är
precis som jag nya på sina poster.
- Det kommer att vara en startsträcka för
många. Men vi började jobba direkt och det
första vi tagit tag i är budgeten.
Hösten och vintern innebar en stor svacka för
många i och med Northlands konkurs.
- Jag är positiv och övertygad om att gruvan
kommer att starta upp igen under våren.
- Det här ser jag som ett tillfälligt stopp i
maskineriet men tror att vi snart går för full
fart igen.
Harry Rantakyrö (S) aloitti Pajalan kunnanjohtajana 1. tammikuuta.
- Kunnanjohtajan työ on haastellista ja
mielenkiintoista. Useat kunnanvaltuutetuista

“Det första vi
ska ta tag i är
budgeten. “
Kommunalrådet Harry
Rantakyrö om
kommunens ekonomi.

ovat minun tavoin uusia toimissaan.
- Tämä on monelle alkutaivalta, mutta
olemme tarttuneet heti toimeen ja ensimmäinen käsiteltävä asia on budjetti.
Syksy ja talvi ovat tuoneet tullessaan
monelle notkahduksen Northlandin
konkurssin myötä.
- Olen vakuuttunut, että kaivos lähtee
taas käyntiin kevään aikana.
- Nyt koneistossa on menossa vain
väliaikainen tauko, mutta olemme varmasti pian taas täydessä vauhdissa.
Harry Rantakyrö (S) alko töihin Pajalan
kunnanneuoksena 1. janyaaria.
- Kunnanneuoksen työ oon haastheelista ja mielenkiintosta. Moni kunnan
pulitiikkerista oon uusia niinku mieki.
- Tämä oon meile alkutaivalta, mutta
molema alkanhee varsin homhiin ja
käsittelheen pytjettiä.
Syksy ja talvi oon tuohneet notkahuksen monele, siksi ko Northlanti meni
konkurshiin.
- Mie olen varma, ette kruua lähtee
taas käynthiin kevväimen aikana.
- Nyt oon menossa vain tilapäinen
tauko, mutta met olema varmasti hetin
täyessä vauhissa.
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> Gode män sökes

> Någon behöver dig!

Kommunen är i ett stort behov av gode män.
Framförallt till ensamkommande barn.

Har du engagemang, tid och plats för barn
och ungdomar?

> Ny besöks- och telefontid
hos överförmyndaren

Pajala kommun söker:

Från och med 1 januari har överförmyndaren
telfontid på tisdagar.
Telefon: 09.00-11.00
Besök: Enligt överenskommelse.

- Familjehem: Barnet/ungdomen bor på
heltid hos er under en kortare
eller längre tid. Hen är en del i familjens
gemenskap, vardag och aktiviteter.

0978-122 12, 070-246 66 78
overformyndare@kommun.pajala.se

- Kontaktfamiljer: Ni tar emot barn/
ungdomar i ert hem vissa dagar varje
månad. Exempelvis kvällar och helger.

> Samtalsbyrån med
familjerådgivning

- Kontaktpersoner: Uppdraget kan se
mycket olika ut. Ni gör något
tillsammans. Exempelvis idrottsaktivitet, bio
eller läxläsning.

Kvinnor och män, par, familjer eller andra
nätverk är välkomna till Samtalsbyrån om
ni behöver tala med någon utomstående.
Information och tidsbokning:
0970-189 34 samtalsbyran@gallivare.se
Familjerådgivare:
Lena Cederqvist och
Stefan Eriksson.
Läs mer på www.gellivare.se
kommun & samhälle

Arvode och omkostnadsersättning utgår i
alla uppdrag.
Ni erbjuds också råd, stöd och
vägledning av en socialsekreterare.

Vill du veta mer?
Ring via växeln vardagar 08.30-09.30.
Kontakta (socialsekreterare) Ann-Louise
Pantzare,
ann-louise.pantzare@kommun.pajala.se
Johanna Perttu Uusitalo,

> Jägarens förskola har fått

johanna.perttu-uusitalo@
kommun.pajala.se

Grön Flagg är en utmärkelse från Håll
Sverige rent och innebär att förskolor och
skolor arbetar med hållbar utveckling.
Arbetet utgår från läroplanen.

> Förändrade

Tema: Kretslopp samt Livsstil & hälsa.

För att ta del av informationen se
kommunens hemsida.

miljöutmärkelsen Grön Flagg!

Jägaren är den första av kommunens
förskole- och skolverksamhet som får
utmärkelsen.

renhållningsrutiner
Kommunen har infört förändringar
gällande renhållningsrutinerna.

Inom kort skickas ett separat informationsblad gällande förändringen ut.

