Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry
kiittää lämpimästi seuraavia
Marjetanpäivän juhlaa tukeneita!
Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto ry

Kemijoki oy toivottaa kaikille
riemukasta Marjetanpäivän
juhlaa ja mukavaa kesää.

Katse tulevaanMuovi
jo sata vuotta Oy
Lapin

Tervetuloa RovaniemenKatse
kotiseutumuseoon,
tapahtumiiin
tulevaan jo sata vuotta
sekä Museokahvilaan ja Museokauppaan
ti–su klo 11–17 elokuun loppuun asti!
Maksu kortilla tai käteisellä.

Katse tulevaan jo sata vuotta

Katse tulevaan jo sata vuotta

Kemijoki Oy toivottaa kaikille
riemukasta Marjetanpäivän
juhlaa ja mukavaa kesää.

Tervetuloa

Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto ry

Pöykköläntie 4, 96400 Rovaniemi
050 325 2017
totto.rovaniemi@gmail.com
Instagram@rovaniemenkotiseutumuseo
https://www.totto.fi

Mistä sie olet pois – Gos don leat eret?

LAMMASPAIMEN

Katse
tulevaan
jo sata vuotta
Tuku,
tuku
lampaitani,
kili, kili kiliäni,
päkä päkä puskuripässiä,
päkä päkä pässiäni.

Kemijoki oy toivottaa kaikille
riemukasta Marjetanpäivän
juhlaa ja mukavaa kesää.

Aurinko maille laskehtii,
kussapa kultani viipyypi.
Kyllä me tavataan huomenna,
toisemme suurella salolla.

Lapin Muovi Oy

Tuku tuku lampaitani,
kili, kili kiliäni,
päkä päkä puskuripässiä,
päkä päkä pässiäni.

Katse tulevaan jo sata vuotta

17.7.2022 klo 13
Rovaniemen kotiseutumuseolla
Aluemaksu 10 euroa, sisältää kahvin ja kahvileivän.

Katse tulevaan jo sata vuotta
Katse tulevaan jo sata vuotta

Marjetanjuhla

Aurinko maille laskehtii,
kussapa kultani viipyypi.
Kyllä me tavataan huomenna,
toisemme suurella salolla.
Suomalainen kansanlaulu

Turvallisesti kotiseudulta käsin
Sadonkorjuumarkkinat
Rovaniemen kotiseutumuseolla
10.-11.9.2022 klo 10-16

KOTISEUTU POHJOLASSA
On kotiseutu mulla tuolla, peräpohjolassa.
Siellä saanut olen tuntea talven
tuiskutuulen sekä kesän lämpöisen.
Niin monet kerrat unelmissa,
olen vielä kotitanhuvilla
missä lapsena aina aikaa vietin,
toisten kanssa leikkien.
Sinne vielä tahdon mennä,
siellä on kaikki ennallaan
Pihakoivu, vinttikaivo,
aittakin katto kallellaan.
Kun suviaika vihdoin koittaa peräpohjolassa,
silloin soilla soittaa teeri- ja riekkoparvet,
silloin muuttolinnut palajaa.
On keskikesän aika kaunein peräpohjolassa,
jolloin kaikki kansa läheltä
ja myöskin kaukaa saapuu
juhannusta juhlimaan.
Pian sinne syksy taasen saapuu, peräpohjolassa
järvet jäähän jäätyy.
Aika on kauniin ruskan taikaa,
luonto muuttaa muotoaan
Sinne vielä tahdon mennä,
siellä on kaikki ennallaan.
Isä, äiti, siskot, veljet,
heitä mä aina kaipaan vaan.
On kotiseutu mulla tuolla peräpohjolassa,
siellä saanut olen tuntea talven tuiskutuulen,
sekä kesän lämpöisen.
Sinne vielä tahdon mennä,
siellä on kaikki ennallaan
Isä, äiti, siskot, veljet,
heitä mä aina kaipaan vaan
On kotiseutu mulla tuolla peräpohjolassa,
siellä saanut olen tuntea talven tuiskutuulen,
sekä kesän lämpöisen.
Sanat: Ossi Oinas
Sävel. Trad.

OHJELMA

KYMMENEN VIRRAN MAA

Messu Rovaniemen kirkossa klo 10, kappalainen Topi Litendahl
Juhla Rovaniemen kotiseutumuseon kartanolla klo 13
Tervetulomusiikkia

Rovaniemen VPK:n soittokunta
Kapellimestari Ali Kolehmaisen
johdolla

Avauspuhe

Puheenjohtaja Esko Oikarinen

Kotiseutu Pohjolassa

VPK:n soittokunta ja yleisö

Juhlapuhe
Kesäisiä mietteitä kotiseudusta
ja museosta

Lapin maakuntamuseon
museonjohtaja Hanna Kyläniemi

Kansallispukujen tuuletusta

Rovaniemen kalevalaiset
varapuheenjohtaja
Tellervo Enbuske

Evoluutio
Hauska vuoropuhelu
Unto Matinlompolo

Neuvokkaan Raamaryhmä

Lammaspaimen

VPK:n soittokunta ja yleisö

Myllytontun polku
Museopalvelutoimikunnan 		
Lapsiperheiden museokierros
puheenjohtaja Kerttu Oikarinen
Annikki Setälän satujen pohjalta
Päätössanat

Varapuheenjohtaja
Marketta Harju-Autti

Kymmenen virran maa

VPK:n soittokunta ja yleisö

Juhlan juonto

Maarit Simoska

Kahvitarjoilu
•
•
•

Myytävänä aamulla paistettua varraslohta ja Museokaupan
tuotteita. Maksu kortilla tai käteisellä.
Museoesineiden ja murresanojen arvausta ja tunnistusta.
Navetassa valmiina kangaspuut, joissa voi kokeilla
matonkutomista.

Esillä ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, Lapin ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian Arcta Fast -hankkeen
(ESR) taideteokset: Vaelluskalat rannalla, Lapin lehmä kesänavetassa,
Museoesineet lumiveistoksina navetan seinustalla ja Jotain vanhaa,
jotain uutta, jotain digitaalista puovissa. Lisäksi navetassa on
Matti Körkön valokuvanäyttely.
Rovaniemen seurakunnan ja kotiseutuyhdistyksen järjestämät
Virsiseurat Rovaniemen kotiseutumuseon pirtissä torstaina
21.7.2022 klo 18. Kappalainen Topi Litendahl ja kanttori
Maie Kuusik. Museokahvila palvelee.

Maa ponteva Pohjolan äärillä on,			
se on entistaistojen tanner.				
Niin rohkea, reima ja horjumaton,			
se on muistojen mainio manner. 			
Tämä maa minun mieltäni innostaa, 		
se on kymmenen, kymmenen virran maa!
Revontulta sen talvinen taivas luo,
kun pakkanen parhaana räiskää,
ja tunturilaaksojen vuolas vuo,
se kallioseinihin läiskää.
Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa
tämä kymmenen, kymmenen
virran maa!
Kesäaurinkos kanssa mä valvonut
oon ja viettänyt yötöntä yötä.
Ja vaipuen vienohon haaveiluun
vain katsonut Luojan työtä.
En tenhoas tuota voi unhoittaa,
oi kymmenen, kymmenen virran maa!
Olet voiman ja vilppauden kotimaa –
tätä kannat kaksoisleimaa.
Se mieleni toivoja toinnuttaa,			
se antavi intoa reimaa,					
Oi, loistaos loitos aikojen taa,				
tulevaisten toivojen kallis maa!
A.V. Koskimies
Oskar Merikanto

