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20. helmikuuta 2011 – LMY:n vuosikokous Pajalassa 
 

Vuosikokous pidettiin Snickarbackenilla kahdeksan jäsenen läsnäollessa. Vuoden 2010 

tilinpäätöksen ja johtokunnan uudelleenvalinnan ohella käsiteltiin 2011 Læstadius-viikon 

ohjelmaa ja talousarviota; teemanahan oli ”Muistovuosi 2011: 200 vuotta Juhani Raattamaan 

syntymästä, 150 vuotta Lars Levin kuolemasta, ja 170 vuotta Petruksen kuolemasta”.  

Päätettiin että toimintavuosi kalenterivuoden sijasta jatkossa tulee olemaan 1.toukokuuta – 30. 

huhtikuuta. Sääntömääräinen vuosikokous voidaan näin ollen jatkossa pitää heinäkuun 

Læstadius-viikolla . 

 

Anneli, joka vuoden aikana eläköityy, kertoi eläkkeelle siirtymisestään ja hänelle lausuttiin 

kiitokset. Uusi museointendentti tulee olemaan Anders Alapää joka saa tulikasteensa Læstadius-

viikolla. 

 

 

20-21 helmik. 2011 Pajala ja Tornio - Lars Levi Læstadiuksen muistoksi 
 

Lars Levin kuoleman 150-vuotispäivänä pidettiin Suomen Torniossa kansainvälinen seminaari. 

Teema valotti hänen elämäänsä ja merkitystään eri tieteenaloille. Anneli Mäkinen piti suomeksi 

Hans Læstadiuksen kirjoittaman esitelmän Laestadius-suvusta. LMY:stä osallistuivat myös Bertil 

Kero ja Lauri Koistinen. 

Myöhemmin vuoden aikana ilmestyi Juha Pentikäisen ja Risto Pulkkisen teos ”Lars Levi 

Læstadius – Yksi mies, seitsemän elämää”. 

 

Pajalan kirkossa 20.2. pidetyssä jumalanpalveluksessa Anneli esitti lyhennelmän 

sukuesitelmästä. 

 

 

18. toukok. 2011 – suunnittelukokous Arlandassa 
 

Bertil ja Inga Kero kohtasivat Hans Læstadiuksen Arlandan lähistöllä suunnitellakseen 

heinäkuun viikon tapahtumia, tulevaa ylimääräistä vuosikokousta, sitä miten jatkossa voimme 

tukea ja markkinoida museota sekä miten vaalia alueen henkilökontakteja. 

 

 

4 -7 heinäk. 2011: Læstadius-viikko ja ylimääräinen vuosikokous 
 

4-7  heinäkuuta pidetty Laestadius-viikko oli yksi kaikkien tähänastisten LLL-viikkojen 

huipuista. Tarvittiin yksi ylimääräinen päivä jotta kyettiin käsittelemään kaikki esillä olleet 

kolme muistovuotta – 150 vuotta Lars Levin, 170 vuotta Petruksen kuolemasta ja 200 vuotta  

Raattamaan syntymästä. Kaksi piispaa oli mukana – Hans Stiglund Luulajan ja Samuel Salmi 

Oulun hiippakunnasta. Murmanskista, Norjasta, Suomesta ja Ruotsista oli esitelmöitsijöitä, jotka 

käsittelivät herätysliikkeen historian eri alueita. Huipennus oli matka Læstadiuksen jalanjäljissä  

Kaaresuvantoon, matkan varrella pysähtymiset Saivomuotkassa, Kuttaisessa ja Kangosessa. 
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7. heinäkuuta pidettiin ylimääräinen vuosikokous – joka vaadittiin - jotta sääntöjen mukaan 

voitiin vahvistaa toimintakauden pidentäminen 30. huhtikuuta saakka 2012, sekä 

sääntömääräisen vuosikokouksen pitäminen tästä lähtien heinäkuussa. 

 

Selvyyttä museon tulevaisuuteen ei ole onnistuttu saamaan, koska Pajalan seurakunnassa on 

edessä uusi kirkkoherran vaali. Kahdesta hallinnoijasta aiheutuva ongelma jatkuu edelleen – 

seurakunta omistaa kiinteistöt ja kunta rahoittaa ylläpidon. 

 

Museon kävijämäärä kasvaa kaivostoiminnan myötä ja näin ollen tulisi priorisoida ratkaisua 

jossa löydetään yksi ”juridinen henkilö” hallinnoimaan museota ja sen aluetta. Kaivoksen ohella 

Laestadius-museo on Pajalan suosituin käyntikohde. 

 

 

Lokakuu 2011 – Johtokunnan kokous ja kunnanjohdon tapaaminen 
 

12. lokakuuta osia johtokunnasta kokoontui Læstadius-viikon seurantakokoukseen. Lisäplussaa 

annettiin Kaaresuvannon retkestä ja Murmanskin ryhmän vastaanotosta. 

 

Vuosien 2012 ja 2013 Laestadius-viikkoja tarkasteltiin samoin kuin tarvittavia uudistuksia ja 

kehittämistä, pirtin ylläpitoa ja entisöintiä, sekä integrointia Köngäseen (kirkkopaikka, myös 

kaivos ja malmi). Anders Alapään erinomainen paikallisten ja alueellisten tavoitteiden 

ohjelmanjulistus on pohjana. 

 

Aiemmin samana päivänä Bertil Kero ja Hans Læstadius tapasivat kunnanneuvos Kurt 

Wennbergin ja saivat tällöin tilaisuuden kehitellä museon tulevaisuutta ja sponsorointitarvetta. 

 

 

Huhtikuu 2012 – uusi ruotsalais-suomalainen esittelylehtinen 

 

Päivitetty lehtinen jossa vuosien 2012 ja 2013 ohjelma on keskiössä lähetettiin painoon 

huhtikuussa,  se toimitetaan kahdeksalle Norrbottenin ja Lapin matkailutoimistoille. Pääosa 

painoksesta museolle. Formaatti kuten aiemmin mutta pienempi tekstimäärä ja isompi 

kirjasinkoko, sekä toinen värivivahde. 

 

 

 

 

Pajala ja Sattajärvi kesäkuussa 2012 

 

Bertil Kero, LMY:n puheenjohtaja 


