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                                                                       Toimintakertomus vuodelle 2009 
 
LMY:n ensimmäinen vuosikokous 21.helmikuuta 2009 Pajalassa 
Vuosikokous ikimuistoisena päivänä – 148 vuotta Lars Levin kuolemasta, 69 vuotta 
Pajalan pommituksesta. 
 
Kirkkohistoriallinen matka Tornionlaaksossa 7-9 toukokuuta 
Dan Eleniuksen aloitteesta järjesti LMY hiippakuntahistorioitsjoiden ja Laestadius-
jälkeläisten  bussimatkan nimellä Rajaseudun herätys. Anneli Mäkinen toimi 
osaavana oppaana ja Hans Laestadius hoiti käytännön järjestelyt.16 hengen ryhmä 
aloitti Gammelstadista Luulajan ulkopuolelta ja kävi ensin Haaparannalla: kirkossa, 
Angelica Laestadiuksen haudalla ja Rauhanyhdistyksen talossa, yöpyi sitten Cape 
Eastissa, mistä näkyi Tornionjoen suurenmoinen jäidenlähtö. Seuraavana päivänä 
käytiin Hietaniemessä, Övertorneålla ja Pellossa ja Pajalassa Tannakrogenin 
lounaan jälkeen koettiin mieliin jääviä hetkiä Laestadiuksen pirtissä ja museossa. 
Kirkkopoliitikko ja kanttori Kjell Söderberg Uumajasta käsitteli useita urkuja erittäin 
kunniakkaasti. Ennen paluuta Luulajaan ryhmä kokoontui muistohetkeen Lars Levin 
haudalle. Tämä matka on osana Tornionlaakson ja Laestadius-museon 
markkinointia.  
 
Laestadius-viikko 6-10/7 2009, johtokunnan kokous 
8. heinäkuuta pidettiin johtokunnan kokous Laestadius-viikon yhteydessä. Hans ja 
Marianne Laestadius saapuivat Luulajan kautta. Suunnittelukokouksessa esiteltiin 
taitelehtinen. Inga ja Bertil kävivät Hansin ja Mariannen luona Vällingbyssä ja 
päätimme siellä painattaa pienemmän sarjan. 
Päätimme korvata matkakustannukset Yrttitarhan työntekijälle. Hautamuistomerkin 
rahoitus oli selvä ja asia hoidettaisiin kesän aikana. Hans esitteli 
puolivuotistilinpäätöksen ja esitteli myös vuoden 2010 budjetin. 
Lauri tiedotti projektistaan. 
Useat johtokunnan jäsenet osallistuivat Laestadius-viikkoon, johon sisältyi mm. Lars 
Eleniuksen esitelmä herätyksestä rajaseudulla ja virsi-ilta Kolarin vanhassa kirkossa, 
iltaa hoiti Karl-Erik Tjäder. 
 
Johtokunnan kokous 10. marraskuuta Pajalassa   
Kokous pidettiin Snickarbackenilla ja aloitettiin kevyellä illallisella. 14 henkeä oli 
mukana, joista moni Lars-Gunnarin nuorisoryhmän jäseniä: Anneli antoi katsauksen 
vuoden tapahtumiin, Hans osavuotisraportin. Hans informoi kotisivusta. Infolehtisestä 
päätimme tehdä suomalais-ruotsalaisen sekä englanninkielisen version. Uusi 
lehtinen esitellään vuosikokouksessa. Puheenjohtaja esitteli pirtin korjauksen 
kustannusarvion ja kertoi että se Paavon kautta on välitetty Ouluun.  
Vuoden 2010 Laestadius-viikosta – palveleva Marta, kuunteleva Maria teki selkoa 
Anneli. Tämän budjetti on pienimuotoinen koska panostamme enemmän  
Muistovuoteen 2011.    
Lars-Gunnar esitteli nuorisoryhmän ideoita. Kulttuuripäällikkö Ann-Mari Larsson 
ilmoitti että kunta suhtautuu myönteisesti Muistovuoden tukemiseen ja kutsui 
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puheenjohtajan 8/12 esittelemään LMY:tä kulttuuri- ja koulutuslautakunnalle. LMY 
aikoo kääntyä eri rahoittajien puoleen. Lauri ja puheenjohtaja saivat tehtäväkseen 
käydä lääninhallituksessa säätiökysymyksissä ja koskien Laurin projektihakemusta. 
Johtokunnan laajentaminen delegoitiin vaalivaliokunnalle. 
 
Käynti lääninhallituksessa Luulajassa 1. joulukuta 2009 
Lauri ja Bertil kävivät ensin Hans Landbergin luona, missä esittelimme ajatuksemme 
ottaa haltuun Carex Laestadiana-säätiö. Hän neuvoi odottamaan vuodenvaihteen yli 
jolloin uudet säätiöitä koskevat lait astuvat voimaan. Sitten kävimme EU-kysymysten 
käsittelijöiden luona, missä saimme perinpohjaisen selvityksen voimassa olevista 
säännöistä. 
 
Kulttuurilautakunnan kokous Pajalassa 8. joulukuuta 2009   
LMV:n puheenjohtaja tiedotti perusteellisesti LMY:n toiminnasta. LMY sai suullisen 
lupauksen Muistovuodelle annettavasta tuesta. 
 
Pajala ja Sattajärvi helmikuussa 2010 
 
Bertil Kero, LMY:n puheenjohtaja 
  


