LæstadiusMuseon Ystävät
Toimintakertomus vuodelta 2010

21. helmikuuta 2010 Pajalassa – LMY:n vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Snickarbackenilla kahdellatoista osanottajalla. Tilipäätöksen selonteon ja
johtokunnan vaalien ohella selostettiin vuoden Læstadius-viikosta sekä myöskin muistovuodesta
2011. Tehtiin Hans Læstadiuksen aloitteesta päätös uusien esitteiden painamisesta, toinen
ruotsin- ja suomenkielinen ja toinen englanninkielinen.
7. – 10. kesäkuuta 2010 Pajalassa – Læstadius-viikon valmistelut
Brita Cajsan vanhaan ranskalaiseen saaliin kuuluva kehys löydettiin museon kellarista. Se
kaunistettiin ja saali neulottiin pohjaan kiinni, peitettiin pleksilasilla suojaksi sekä ripustettiin
vanhoihin seinäkiinnikkeisiin kirkkoherranvirastona aikaisemmin toimineeseen huoneeseen.
Hans inventoi kassaholven aineiston sekä laittoi seinään ansioituneiden naisten muotokuvia.
Kaksi uutta roll-up-mainostelinettä, vuoden teemaan liittyvine motiiveineen, tilattiin.
12. – 15. heinäkuuta 2010 – Læstadiusviikko ja johtokunnankokous
Vuoden teemana oli ”Palveleva Martta, kuunteleva Maria – herätyksen naispuolisesta pohjasta”.
Esille nostetut naiset olivat Mathilda Fogman ja kirjailija Maj-Lis Palo, sekä LMY:n jäsenten
Rolf Berggårdin ja Hans Læstadiuksen esitelmissä Lars Levin tyttäret Nora Mäkitalo ja Lotta
Jokela ja Petruksen tytär Angelika Læstadius. Viikon ohjelmaan haastatteluineen kiinnitettiin
huomiota tornedal.se-nettilehdessä.
LMY:n johtokunnan kokous pidettiin 13. heinäkuuta. Kotisivun kehittämisestä keskusteltiin, ja
tehtiin myös päätös kahdesta vuosien 2010 ja 2011 toiminnan kattavasta esitteestä. Viimeisteltiin
yksityiskohtaista vuoden 2011 viikon ohjelmaa, jonka teemaksi tulee ”Muistovuosi 2011 – 200
vuotta Juhani Raattamaan syntymästä, 170 vuotta Petrus Læstadiuksen kuolemasta ja 150 vuotta
Lars Levi Læstadiuksen kuolemasta”.
Vuodelle 2011 haetaan kunnalta, maakäräjiltä ja Norrbottenin museolta tukea. Keskusteltiin
museon viisivuotissuunnitelman luonnoksesta tulevaa syksyllä pidettävää suunnittelukokousta
varten.
Lokakuu 2010 – Museon rakennusmuistoksi julistaminen
Pajalan seurakunta saa tahtonsa perille. Luulajan lääninhallitus on suostunut seurakunnan
ehdotukseen vuodelta 2007 saarnamies Læstadiuksen kodin rakenennusmuistoksi julistamisesta.
Rakennusmuistoksi julistettuna alue nytten suojataan ulkoista ja sisäistä vaikutusta, kuten
purkamista, muuntamista ja pohjaratkaisun muuttamista, vastaan. Sen lisäksi siihen liittyy
vaatimuksia kulloisen rakennuksen omaperäisyyteen sopeutettujen aineiden ja menetelmien
käyttämisestä kunnossapidon yhteydessä.
28. marraskuuta 2010 – Norrbottens flora
Joulumainossunnuntaina 28. marraskuuta 2010 Irma Davidsson ja Kerstin Haraldsson
Norrbottens Flora-yhdistykseltä vierailivat museolla. Mukanaan heillä oli raskaita ja lämpimästi
tervetulleita Norrbottens Floran kirjalaatikkoja.
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1. joulukuuta 2010 Korpilompolossa – kokous kunnan, lääninmuseon, työvoimatoimiston
ja kirkon kanssa
Osanottajat olivat Curt Persson lääninmuseolta, Elisabeth Lax maakäräjiltä, Monika Metsävainio
ja Ulla Bergström kirkolta, Kurt Wennberg, Lena Jatko, Åke Johdet ja Tuula Puranen kunnalta,
Henruiksson työvoimatoimistolta, Anneli Mäkinen museolta sekä Bertil Kero LMY:ltä.
Museon tulevaisuutta pohdittiin. Annelin eläköityminen lähenee – helmikuun viimeisenä päivänä
hän jää eläkkeelle. Selostimme LMY:n tehtävästä ja nostettiin myöskin kysymys säätiön
muodostamisesta – jota ei kukaan suoraan vastustanut. Ylläpitovastuuta peräänkuulutettiin.
Elisabeth Lax huomioi että määrärahoja olisi ollut saatavissa jos omistajat olisivat aikaisemmin
osoittaneet pitkäjänteisyyttä – viisivuotissuunnitelmaa – ja tiedottaneet konkreettisin termein
näkemyksistään museon tulevaisuudesta. Määrärahoja kuitenkin löytyy museon ollessa
kulttuurimuistomerkkinä suojattuna. Pj. ja museonpäällikkö tutkivat säätiömuoto-asiaa ja
mahdollisia rahoittajia.
7. joulukuuta 2010 Pajalassa – LMY:n johtokunnan kokous
Vuosikokoukselle oli tarkoitus jonkin verran selvittää säätiömuoto-asiaa, miten tai koska
sellaisen voisi aloittaa, tai onko se ollenkaan toteutettava. Rahoituskysymyksen tarvitsee
ratkaista Muistovuodeksi. Pj. jättää kunnalle hakemuksen vuoden 2011 alussa. K-merkinnän
vaatimukset esitetään niinkuin myöskin kysymys kuuluuko yrttitarha K-merkintään.
Keskusteltiin Hansin tekemästä ja Danin ideapajasta peräisin olevasta viisivuotissuunnitelmasta.
Lauri selosti työstään. LLL:n tarkastusmatkan vihko esitettiin. Useat muut mielenkiintoiset tiedot
tulivat selville, kuten esim. LLL:n pitäneen viimeisen saarnansa Köngäsen kirkossa 2. joulukuuta
1860.

Pajala ja Sattajärvi kesäkuussa 2011
Bertil Kero, LMY:n puheenjohtaja
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