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Vi är nyfikna på dig!
I Pajala kommun är vi kända för vår gästfrihet. Som ny här får du räkna med att du kommer att märkas och fångas upp
av intresserade människor som vill veta vem du är, var du kommer ifrån och om du vill ha en kopp kaffe.
Vi är ingen kommun med stora konserthus, stormarknader eller uppbyggda aktivitetsland. Att bo här är avskalat,
äventyrligt, socialt och lyxigt på sitt eget unika sätt. Vi har hundratals uteserveringar och ett rikt uteliv, men du får
koka kaffet själv eller med dina vänner och här behöver ni inte trängas för att få en bra sittplats. Naturen är vårt
vardagsrum och café, året om.

Mångfald

Livskvalitet

Vi lever i ett gränsland med många olika kulturer. Här
pratas tre olika språk, svenska, meänkieli och finska
som du kan höra var för sig, eller i en skön blandning.
Meän kieli betyder Vårt språk och är ett av Sveriges fem
minoritetsspråk. Det har de bästa orden och de mest
kraftfulla uttrycken.
Naturen här är kontrastrik och ingen månad är den
andra lik. Platserna har olika karaktärer och du har alla
chanser att hitta just din favorit. Du kommer att kunna
skida över en orörd myr och gå på en dejt på en klippa
vid forsen utan att bli störd.

Pajala kommun är stor till ytan och var förut uppdelad i
fyra olika kommuner, tack vare det finns det idag ett fint
serviceutbud runt om i de olika delarna av kommunen. Vi
har skolor, badhus, idrottsanläggningar och matbutiker i
flera av de stora byarna runt centralorten.
Man kan tycka att det är långt mellan orterna här i norr,
men vi väljer att se vad vi har i hela vårt område. Högalpina
fjäll, världsarv, tillgång till 45 naturreservat, nationalpark,
vandringsleder för allas önskemål, skidåkning och fiske i
världsklass, skärgårdsliv och universitet. Avstånd upplevs
olika men här är transporttid effektiv tid. En termos med
kaffe och en bilresa genom vackert landskap, sedan är
du framme vid ditt mål. Inte en bilkö i sikte.

Pajalakoll:

Driv

Närhet
Värdskap

Karaktär

• Här bor 6 000 invånare fördelat på mer än 80
byar. Här lever vi inte trångt, det finns 8 000 km2
att röra sig på, alltså 1,3 km2 per person!
• Genom kommunen rinner fem älvar, riktiga älvar
alltså.
• När du flyttar hit är ett tips att införskaffa
pannlampa, en bra korvkniv, ryggsäck och en
smidig spade. Underställ bärs till stora delar från
september till maj så variera gärna färg.
• Vår kommun är en av de bästa platserna att se
norrsken på, från september till april, i juni tar
midnattssolen vid och skiner dygnet runt i 40
dagar.
• Under sommaren finns fyra gånger så många
laxar som invånare.
• Här är det brukligt att man lägger sig på köksgolvet
för att vila på maten, även hemma hos andra.
• Pajala är en av Sveriges tryggaste kommuner.

Vi siktar inte på att bli en liten stad eller ett
stort samhälle, men vi vill bli fler som skapar
framtiden på den här fantastiska platsen.
Tule sieki! Kom du också!

Att se, smaka, höra och göra
•
•
•
•

Kaffeost i kaffet, torkat renkött på hårdbrödmackan
och hjortron till glassen.
Åk skidor en vacker dag på slåttermyren
Vasikkavuoma.
Räkna lax när den stiger i älven vid midsommar.
Känn pulsen på Pajala Marknad.

•
•
•
•
•

Krama en urskogstall.
Bada i älven under midnattssolen och campa på
sandstranden vid vattenfallet i Pahakurkkio.
Spela bilbingo en sommarkväll i juli.
Ligg i snön och titta på norrskenet.
Testa att locka älg en sen höstkväll.

Voima – Kraft!
Storyn om den tornedalska personen, som utmärkt sig
med sin lågmälda framtoning och sina hårt arbetande
händer, är känd sedan länge. Det kan finnas en del
sanning i det men också en hel del myt, precis som
att det är mörkt på vintern. Här i Tornedalen formas
starka, självständiga och uppfinningsrika individer
som lär sig att lösa problem, gräva där man står, och
att göra det tillsammans. Kreativa inriktningar som
musik, foto, författarskap och teater är områden som
tidigt erbjuds i skolan genom den lokala Kulturskolan
eller Tornedalsteatern, och ett bra utbud av idrott, fina
anläggningar och tid gör det möjligt att få och kunna
delta och växa i sin takt.
Vi ser artister turnera på världsscenen och kända
idrottare nocka världseliten. Uthållighet och beslutsamhet är de gemensamma nämnarna för dessa som
byggt upp sin grundfysik genom att värma upp med att
skotta hockeyrinken själv, löpträna på myrarna och nöta
ackord i skolans musiksal på kvällarna.
Området är stort och det finns många driftiga personer
som vill utveckla och utvecklas!

Josef Persson

Martin Åhlin

Marcus Edlund

”Här i Tornedalen
formas starka,
självständiga och
uppfinningsrika
individer som lär
sig att lösa problem,
gräva där man står,
och att göra det
tillsammans.”

Folkets Hus
Pajala
Kultur & Konferenshuset i Centrum
0978-109 60 • folkets.hus.pajala@telia.com • www.pajalafh.com

Gro, växa och utvecklas.
Ett barn tar med sig sina minnen från barndomen hela livet,
det vet vi alla. Skolan är en tuff värld och vi har det viktiga
uppdraget att ge barnen en stabil kunskapsgrund att stå på
och en utbildning med hög kvalitet.
I Pajala kommun är vi tacksam för våra små samhällen som
skapar trygghet för barnen och över vår kompetenta personal
som brinner för sitt yrke. Naturen som lekplats, kunskap och
aktiviteter som speglar den lokala kulturen och en plats
där barnen kan ta del av teknik och prova att uppfinna för
att se sin viktiga del i det globala sammanhanget. Att man
behandlas lika och lär sig att hjälpas åt. Det minns barn.
Som lärare premieras du och du har möjlighet att studera
under tiden du arbetar. Vi vill att vår personal ska avsätta tid
och ha råd att kompetensutvecklas här på plats.

VUXENUTBILDNINGEN
Lapplands lärcentra
Vill du höja din kompetens och investera i dig själv? Behöver du läsa
upp dina betyg eller behörighetskomplettera för vidare studier? Funderar du på att omskola dig? Har du tänkt på att läsa högskola/universitet eller yrkesskola?
Hos oss kan du läsa kurser på grundskole-/ gymnasienivå, yrkeskurser, svenska för invandrare eller kurser motsvarande särskola.

Flexibel studiestart – indviduellt upplägg!

För mer information och ansökan, kontakta oss på 0978-121 51
www.lapplands.se/larcentra

”Ett barn tar med
sig sina minnen
från barndomen
hela livet, det vet
vi alla.”

Linnea Isaksson

Vi skapar förutsättningar för
ett attraktivt och expansivt Pajala
Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv
och samhällsplanering i hela länet. Vi investerar i Norrbotten genom att ta egna
utvecklingsinitiativ och stötta andras. Genom att vara ett nav av resurser, kunskap och
mötesplatser kan vi tillsammans med andra förverkliga drömmar och idéer som gör
Norrbotten och Pajala till en bättre plats att bo och verka i.

Michael Törnkvist

”Vi vill att vår
kommun ska
utvecklas på ett
hållbart sätt och
fortsätta vara den
här jordnära och
genuina plats vi
är idag.”

Kom och jobba med oss i Pajala!
Maria Törmä Lindmark
Platschef på Peab Anläggning Nord, Norrbotten. Jobbar med anläggnings- och industriprojekt i hela Norrbotten. Sitter även ibland på Peab/Swerocks kontor i Pajala.
Anna Taavola
Regionekonom på Swerock AB. Jobbar med ekonomi i Region Nord för segmenten
Transport & Maskin, Mining & Recycling. Har kontor i Pajala.
Annika Niskala
KMA samordnare Peab Industri. Jobbar med centrala frågor samt Segmentsövergripande frågor i Recycling. Stöttar för övrigt regionsverksamheter så som Recycling, Mining,
Transport & Maskin, som sträcker sig från Kiruna i norr till Sundsvall i söder. Har kontor i
Pajala.
Rikard Haapala
Systemförvaltare Region Nord, Swerock. Jobbar med IT-frågor och system från Kiruna ner
till Gävle. Kontor i Pajala.
Dennis Ängsund
Entreprenadingenjör på Swerock, Jobbar bl.a. med kalkyl, anbud och projektuppföljning
från Kiruna ner till Skellefteå. Kontor i Tärendö.
peab.se

Landsbyggare och doers
Området norr om polcirkeln väcker stort intresse över hela världen med den
speciella naturen och livsstilen som stark attraktionskraft och digitaliseringen
gör det möjligt att både studera på distans och arbeta på plats. Förr fanns det en
bild av att om man vill bli något så behöver man söka sig iväg från landsbygden.
Saker förändras. Vår kommun har många fina kvaliteter och stor potential och här
kan du kombinera ett intressant jobb och samtidigt ha en givande vardag.
Både den privata och den offentliga sektorn har ett stort behov av att
kompetensförstärka under kommande år. Pensionsavgångarna är stora och
näringar expanderar. Pajala kommun som arbetsgivare är stolt över att vara 100
procent jämställd i lönesättning och kvinnorna står för 75 procent av ledarskapet
i den kommunala organisationen.
Vi har ett brett näringsliv med många företag som har en lång historia. De flesta
är små eller medelstora, men de besitter en bred kompetens och är unika i sina
produkter. Stora företag är en del av samhället och entreprenörskapet ligger till
en viktig grund för en levande landsbygd. Alla är viktiga.
Vi är den typiske starka råvaruproducenten som i generationer levererat våra
varor ut i landet och världen, men här finns också en växande besöksnäring och
en kreativ och kulturell näring som gör Pajala kommun så speciell. Lika bra som
vi är på modern malmbrytning, framtagning av skogsråvaror, service och handel
är vi på att sätta ton och smak på en känsla, och förmedla det unika livet norr om
polcirkeln genom upplevelser som knappt lämnar ett enda fotspår.
Vi vill att vår kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt och fortsätta vara den
här jordnära och genuina plats vi är idag.
Är du en av våra nya landsbygdsentreprenörer som vill göra något nytt,
exotiskt och viktigt? Här finns möjligheterna att göra sin grej.
Vi hjälper dig att komma igång!

Vi tror stenhårt på
Pajala och Tornedalen
KAUNIS IRON
Bert-Ove Johanssons väg 8, 984 91 Pajala
www.kaunisiron.se info@kaunisiron.se 0978 – 27 27 27

”Delaktighet är en
stark värdering och
här är tryggheten,
lugnet, tillgängligheten
till naturen, det starka
sociala nätverket i
samhället och de korta
kontaktvägarna viktiga
styrkor.”

Vackra och solida gravvårdar
helt utefter dina önskemål!

www.polgravyr.se

Timmer • Produktion
Torkning • Justerverk • Hyvel
Se mer på www.krekula-lauri.se

Stöd som ger trygghet
Att personer som är i behov av särskilt stöd får rätt typ av hjälp
är en av de absolut viktigaste rättigheterna. Delaktighet är en
stark värdering och här är tryggheten, lugnet, tillgängligheten till
naturen, det starka sociala nätverket i samhället och de korta
kontaktvägarna viktiga styrkor. Parasport, kvällsaktiviteter och
utvecklande och stimulerande verksamheter finns för alla. Här
får alla vara med.

En modern och
personlig vård
Kompetensen inom vården är bred trots stort verksamhetsområde och nätt organisation. Vi testar gärna ny teknik
och vi använder oss av verktyg där vi ser att vi kan öka friheten,
tryggheten och självständigheten för brukare och patienter.
Det kan exempelvis kan det vara att kunna kommunicera
med läkare på distans där patienter och brukare kan möta
specialistvård via videolänk och undviker onödiga resor,
eller att äldre personer har tillgång till en GPS-klocka och
läkemedelspåminnare för ökad säkerhet och självständighet.
Personalen använder också digitala planeringsverktyg som ger
en ökad effektivitet och fokus kan läggas på rätt ställe.
Identitet är viktigt och vårt språk, meänkieli, är en del av
människorna här. När gamla blir äldre kommer ofta språket
tillbaka även om det inte använts under lång tid. Här har man
rätt att få prata sitt språk och vår personal får utbildning för att
kunna möta upp patienten och brukarens behov. I Tornedalen
är man van vid att klara sig själv och det finns en stark vilja att
kunna bo hemma när man blir gammal, vår hemtjänstspersonal
gör det möjligt när de i alla väder åker ut och stöttar de äldre
runt om i den vidsträckta kommunen. Här finns tid avsatt
för kompetensutveckling på plats och medarbetarna inom
äldreomsorgen är själva med och leder utvecklingen kring
arbetsmiljön genom att vara samtalsledare i sin organisation.

HUAWEI – DATACENTER
Pajala Kommun använder sig av servrar och
lagringssystem från Huawei.
Vill du veta mer kontakta oss på ICECON AB
Jonas Nygård
070-2300390
jonas.nygard@icecon.se
www.icecon.se

Bastubad
Jo, det är sant. Här badar man väldigt mycket bastu. Denna
till synes enkla byggnad har ofta ett större värde än själva
huset man bor i. Här blir yrkestitlar, utseende och tidigare
meriter oväsentliga. Bastun renar inte bara din kropp utan
även ditt sinne. Det är här nya affärsidéer kläcks, djupa
samtal förs eller total tystnad uppstår.

Några basturegler
•
•
•
•
•

Ta dig tid
Drick mycket vatten
Använd björkved när du eldar
Blanda ditt vatten och tvätta dig i bastun
Prata lagom mycket

Tomas Calla Kreku

Här bor många kändisar
och superhjältar
Det går givetvis att bli kändis här om man vill. Men det
handlar sällan om ekonomiska tillgångar eller speciella
yrkestitlar, mer om engagemang eller unika prestationer,
som att exempelvis lyckas fånga en riktigt stor lax. Här
är den ideella ledaren i barnens byalag, de som kokar
köttsoppa åt hela föreningen, han som drar skidspåren på
lördagsmorgonen och de som repar bron över bäcken de
riktiga superhjältarna!

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA VÅR
STORSLAGNA KOMMUN.

Här hittar man något för alla!
Natur, fiske, jakt, sevärdheter, kultur och historia.
Genvägen 55, 984 31 Pajala | www.pajalaturism.se | info@pajalaturism.bd.se

INFOCENTER

Vår egen speciella
infrastruktur
Pajala kommun var en av de första kommunerna i landet som
investerade i bredband och idag har stora delar av kommunen
fiberanslutning eller annan uppkoppling. Här kan du både arbeta
och driva företag hemifrån och kommunicera, sälja och leverera
till hela världen eller studera på distans. Med vår flygplats är du i
residensstaden på 35 minuter, därifrån tar du dig lätt vidare mot
ditt mål. Om du inte känner för att lämna byn finns här ett internt
logistiksystem när du behöver få något fraktat. Eftersom vi känner
varandra nyttjar vi såklart även det när det gäller transporter. Vi
skjutsar varandras barn, svänger förbi och hämtar sådant som ska

dit vi ska; en kvarglömd väska, en vara från en butik eller någons
moster som kommer med tåget. Vi är vana bilförare och samåker
gärna över en kopp kaffe till jobbet eller mot vidare anslutningar.
Det är bara att fråga!
Här äger du din tid. Du köar inte mer än att du ibland kan hamna
bakom två andra i kassakön i matvaruaffären och ibland måste
du vänta, på att en renflock ska bestämma sig åt vilket håll den
ska gå vid vägen eller att plogbilen ska släppa förbi dig på nästa
raksträcka. Man kan bli stressad här också ibland, men oftast kan
du påverka situationen själv.

Beprövade färdmedel i Tornedalen; skidor, spark, skoter,
rattkälke, cykel, laxbåt och packmoppe.

Lise-lott Mattsson

Kommunens
godaste
kallkällvatten

Kangos
Kangos är byn längs Lainioälven där laxen har en egen
festival och där vinterturismen lockar människor från hela
världen. Här finns friskolan Kangos kultur & ekologiskola
för årskurs 1–9 där barnen får prova att bada isvak och
odla och där språket meänkieli har en central plats i
undervisningen. I Kangos finns också sporthall, gym,
restauranger, aktivitetsföretag, elljuspår, matbutik med
utlämningsservice och drivmedel.

Muodoslompolo

F

Pessinki
Naturreservat

Kitkiöjärvi
Sveriges
nordligaste
gräsplan

Parkalombolo

Junosuando

Keräntöjärvi

Byn är känd för sina rika fiskesjöar, härliga sandstränder
längs Torneälven, fotbollsskola och amerikanska bilar
i toppskick. I Junosuando finns kommunal förskola
och äldreboende och här finns även bibliotek, badhus,
sporthall, elljusspår, gym, restauranger och matbutik
med utlämningsservice.

K
Lumivaara

Nuoksujärvi

Ainettivuoma
N

F

A

Kaunisvaara
F

Lovikka

Tärendö
Byn där en av världens två bifurkationer finns och där
världens gladaste skidåkerska har sina rötter. Här finns
förskola, skola årskurs 1–5, äldreboende, bibliotek,
sporthall, gym och ett eget basketlag. Restaurang,
aktivitetsföretag, matbutik med utlämningsservice,
byggvaruhandel och drivmedel.

Saittarova
Pahakurikko
F

Palokorva
Käymäjärvi

Anttis

Männikkö

Va
Na

Kompelusvaara
Kainulasjärvi
F

Korpilombolo
Korpilombolo är vår näst största by. Här ordnas en
14 dagar lång festival i december för att hylla natten
och byn tar emot besökare från hela världen för att
uppleva kultur i alla de former. Här finns kommunal
förskola, skola årskurs 1–9 och äldreboende. Bibliotek,
sporthall, skidspår och gym. Restaurang, matbutik med
utlämningsservice och drivmedel.

F

Rekommenderade fikaställen

N

Exemplarisk för norrskensspaning

Mestoslinkka

Narken
F

Lahnajärvi

Teu

Den norra delen av vår stora kommun bjuder på äventyr för
de som vill gå ospårat och här kan du vandra på magiska
tallhedar och i fjällurskogar, besöka mystiska historiska
platser, klättra i raviner från istiden, leta meteoriter och ta
del av ett rikt djurliv eller varför inte gå på en spännande
fotbollsmatch på Sveriges nordligaste naturgräsplan. Här
finns också lanthandlare, drivmedel och aktivitesföretag
och om du följer vägen norrut och korsar Muonioälven har
du Finland och Nordnorge ett stenkast bort.

o

Kontakta oss här
Pajala kommun
Besöksadress: Medborgarvägen 4
Postadress: Pajala kommun,
984 85 Pajala
Växel: 0978-120 00

WWW
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Pajala centralort

Kihlanki

Aareavaara
Kolari

a

N F

I Pajala centralort bor ca 2 500 personer och intill byn rinner
Torneälven. Här finns förskolor, årskurs 1–9 samt gymnasium och
centra för eftergymnasiala- och universitet/högskoleutbildningar.
Ett fint utbud av butiker, service, restauranger, sjukvård och
idrottsanläggningar. Härifrån har du ca 22 km till den finska
gränsen om du känner för att åka utomlands över dagen. Här
delar man generellt upp året i ”före Pajala Marknad” och ”efter
Pajala Marknad”, årets höjdpunkt som infaller andra helgen efter
midsommar med ca 40 000 besökare.

Jupukka
Världsarv Struves båge

F

asikkavouma
aturreservat

urajärvi

F

Kengis

Navigera dig fram
med meänkieli

Sattajärvi
En by som bara växer och växer och även är känd som
världens längsta by i folkmun. Här har man med ideella krafter
byggt en skidanläggning på berget Palovaara som erbjuder
skidåkning både nerförs och slättförs. Under vårvintern är
cafeét öppet och hit kan man komma med bil eller skoter
och med eller utan skidor bara för den trevliga sakens skull.
Här finns kommunal förskola och skola för årskurs 1–6.

• Vaara = berg
• Vuoma= myr
• Järvi= sjö
• Väylä = älv
• Joki = bäck
• Rova = litet berg
• Koski = fors
• Kurkkio = klippig och svår fors
• Linkka = vattenfall
• Maa = land
• Lompolo = bäckinlopp till sjö
• Suanto = sel
• Lahti = vik
• Niemi = udde
• Mukka =kurva

Vi sätter värde på skrot

Genom att återvinna metallavfall från produktionen
i en kostnadseffektiv hanterings- och bearbetningsprocess höjer vi din lönsamhet. Kuusakoski Recycling
samlar in och återvinner alla olika slags metaller och
bearbetar dem sedan i någon av våra 13 återvinningscentraler.

En partner – all hantering
Järn- och metallskrot kan återvinnas närmast i det
oändliga. Behöver du en enda partner som samlar in,
bearbetar och återvinner materialet har vi lång erfarenhet och breda lösningar där ditt material kommer
rätt in i kretsloppet och minskar nyttjandet av naturresurser.

Elektronikåtervinning för alla företag
Kuusakoski Recycling erbjuder servicekoncept för
insamling och återvinning av elektronik och IT-produkter – för små och stora företag. Vi tar ett stort
miljöansvar med huvudmål att öka mängden återvinningsbart material och minimera miljöpåverkan

Besök
Cementvägen 3 • 973 45 Luleå
Post
Svedjevägen 6 • 931 36 Skellefteå
Tel: 0920-24 82 40

genom deponi. Dessutom jobbar vi kontinuerligt med
utveckling av ny teknik för bättre resursanvändning.

Miljöriktig totalhantering inom
elkraftelektronik
Till företag inom kraftindustrin erbjuder vi en totallösning för återvinning av elkraftelektrisk utrustning
såsom transformatorer, brytare och oljekabel – inklusive olja innehållande PCB. Vi har tillstånden som krävs
för att ta emot, hantera, behandla och mellanlagra
uttjänta komponenter och ser till att allt material omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

För ett mer hållbart samhälle
Inom Kuusakoski Recycling arbetar vi tillsammans
med dig som kund för ett grönare och mer hållbart
samhälle, för vi vet att återvinning ger vinster både
för dig och miljön. Därför strävar vi efter att alltid ligga
i framkant vad gäller avancerad miljöteknik. Kuusakoski Recycling är miljöcertifierade enligt ISO14001
och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vårt mål är
att alltid utföra det bästa jobbet med minsta möjliga
miljöpåverkan.

Besök
Lastvägen 39 • 981 38 Kiruna
Post
Svedjevägen 6 • 931 36 Skellefteå
Tel: 0980-144 60

Besök
Exportvägen 8 • 982 38 Gällivare
Post
Svedjevägen 6 • 931 36 Skellefteå
Tel: 0970-137 61

• 15579 • www.jssverige.se

Återvinning höjer lönsamheten

