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KOTISEUTUYHDISTYS ROVANIEMEN TOTT0 RY
TOIMINTAA HEINÄ- JA ELOKUUSSA

Yhdistyksen ja Rovaniemen kotiseutumuseon kesä on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle: Museo avattiin
1.6.2022, kävijöitä on ollut ilahduttavasti, myös ulkomaalaiset vieraat ovat palanneet. Toivon
mukaan kesä jatkuu samanlaisena.
Avajaispäivä kokosi väkeä paikalle, samoin juhannusaaton koko perheen juhla keräsi vajaat 200
osallistujaa. Puutarhailtojen pitämistä on jatkettu. Samoin on pidetty kahviloita, toistaiseksi
viimeisimpänä Runon ja suven kahvila 6.7.2022. Suuri maalaustapahtuma kutsuu 10.7.2022
hakemaan aiheita museoympäristöstä. Saunapäivät ovat osoittautuneet suosituiksi. Niiden
järjestämistä jatketaan.
Yhdistys valmistautuu nyt perinteiseen Marjetanjuhlaa 17.7.2022. Päivä alkaa klo 10 messulla
Rovaniemen kirkossa. Siellä liturgina/saarnaajana on kappalainen Topi Litendahl. Juhlaan
kokoonnutaan Rovaniemen kotiseutumuseon kartanolle klo 13. Aluemaksu on 10 euroa, siihen
kuuluu kahvi ja kahvileipä. – Juhlan vietto aloitettiin tällä paikalla kesällä 1957, joten nyt on
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kyseessä 64. kerta. Koronavuonna 2020 juhlaa ollut. Aikaisemmin juhla oli vietetty
lääninhallituksen juhlasalissa ja kouluilla.
Rovaniemen VPK:n soittokunnan tervetulomusiikin jälkeen avauspuheen pitää yhdistyksen
puheenjohtaja Esko Oikarinen. Kotiseutu Pohjolassa -yhteislaulun jälkeen vuorossa on juhlapuhe,
jonka pitää Lapin maakuntamuseon uusi museonjohtaja Hanna Kyläniemi. Hänen aiheensa on
Kesäisiä mietteitä kotiseudusta ja museoista.
Rovaniemen kalevalaisten Kansallispukujen tuuletus on ohjelmassa varapuheenjohtaja Tellervo
Enbusken johdolla.
Neuvokkaan Raamaryhmä esittää Unto Matinlompolon tekstiin perustuvan hauskan vuoropuhelun
Evoluutio.
Museoalueella laiduntaa kolme lammasta: Lola, Paju ja Lola. Niinpä ohjelmaan sopii yhteislaulu
Lammaspainen eli Tuku, tuku, lampaitani.
Lastenkirjailija Annikki Setälän satuihin perustuvan Myllytontun polun esittelee
museopalvelutoimikunnan puheenjohtaja Kerttu Oikarinen. Myllytontun polku on lapsiperheiden
oma museokierros, jossa tutustutaan lasten elämään entisaikaan ja etsitään satuhahmoja.
Juhlan päätössanat esittää varapuheenjohtaja Marketta Harju-Autti.
Maakuntalaulun jälkeen on tarjolla juhlakahvit.
Juhlan juontaa Maarit Simoska.
Myytävänä on aamulla paistettua varraslohta ja Museokaupan tuotteita. Maksuun käyvät
pankkikortti ja käteinen.
Museoesineiden ja murresanojen tunnistukseen ja arvaukseen voi osallistua kahvittelun lomassa.
Navetassa on 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.
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Marjetanjuhlan jälkeen Rovaniemen seurakunnan ja kotiseutuyhdistyksen järjestämät Virsiseurat
pidetään Rovaniemen kotiseutumuseon pirtissä torstaina 21.7.2022 klo 18. Mukana ovat
kappalainen Topi Litendahl ja kanttori Maie Kuusik.
Seuraava saunailta on 23.7.2022.
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry ei ole tänä vuonna mukana Rovaniemen Wanhoilla
Markkinoilla.
Yhdistys valmistautuu Rovaniemen valtakunnallisille kotiseutupäiville 9.–11.9.2022ja niiden
aikana pidettäville. Sadonkorjuumarkkinoille 10.–11.9.2022.
Totto 2023 -kalenteri ilmestyy kotiseutupäivien alla.
Seuraavan tiedotteen lähetämme elokuun lopulla.
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