K O T I S EU T U Y HD I S T Y S R O V A NI E M E N T O T T O R Y

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2017

Yhdistyksen tarkoitus (2§)
Sääntöjen 2§:n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on Rovaniemen kaupungissa kotiseutuhengen
ylläpitäminen, kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutukulttuurien vaaliminen ja edistäminen sekä
paikkakunnan rakennusperinnöstä huolehtiminen.

Yhdistyksen toiminta (3§)
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tallentaa Rovaniemen seudun menneisyydestä ja sen asukkaiden elämästä kertovaa esineistöä,
tietoja ja kuva-aineistoa
edistää historian ja perinteiden tallentamista
harjoittaa museotoimintaa
harjoittaa kotiseututietoisuutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä ja talkoita sekä
kulttuurimatkoja ja opintoretkiä
järjestää koulutusta sekä tiedottaa toimialuettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista
tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja yhdistyksen tarkoitusta koskevissa asioissa
voi hankkia toiminnalleen tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja kerätä varoja
toimintaansa järjestämällä arpajaisia ja varainkeräyksiä
yhdistys ylläpitää Rovaniemen kotiseutumuseota sekä Sinetässä sijaitsevaa Uulan myllyä ja
myllypirttiä

Vanhojen rakennusten ja perinnearvojen puolustaminen
Rakennusperinne ja uuden rakentaminen ovat Rovaniemellä ajankohtaisia keskustelunaiheita.
Kiistellään jälleenrakennuskauden merkittävien rakennusten säilyttämisestä sekä sodasta säästyneistä
rakennuksista ja Ounasvaaran lisärakentamisen vaihtoehdoista. Sääntöjensä velvoittamana yhdistys vaalii
Rovaniemen rakennusperintöä.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
Museotoiminta
Museo pidetään avoinna yleisölle kesä- elokuussa, tiistaista sunnuntaihin klo 12 -18.
Museorakennukset siistitään ennen niiden avaamista yleisölle.
Navetan katon kunto tarkistetaan ja tehdään suunnitelma korjaustoimenpiteiksi sekä poistetaan sinne
kuulumattomat tavarat. Navetta avataan yleisölle tutustumiskohteeksi kesän 2015 aikana.
Korjaustöitä jatketaan myös muiden museorakennusten osalta. Korjaustöillä estetään rakennusten
lahoaminen ja näyttelyesineiden vioittuminen sekä varmistetaan niiden säilyminen tuleville polville.
Yhdistys on hakenut Museovirastolta 5 000 euron suuruista harkinnanvaraista avustusta vilja-aittojen (2)
vesikattojen ja tarvittavilta osin niiden perustusten kunnostamiseen sekä rakennusten punamultaukseen.
Korjaukset toteutetaan huomioiden se, että vilja-aitat ovat poikkeuksellisen haastavia työkohteita
korkeutensa vuoksi. Työ tehdään Museoviraston mahdollisesti myöntämän avustuksen puitteissa Lapin
maakuntamuseon ohjauksessa ja valvonnassa.

Yhdistysarkiston järjestäminen
Perinne- ja kokoelmatoimikunta on kerännyt yhteen eri tahoilla säilytyksessä olleen yhdistyksen
arkistoaineiston. Se on käyty alustavasti läpi talkootyönä reilun kuukauden aikana vuosina 2012-2014.
Aineisto on järjestetty talkoorupeaman aikana laaditun alustavan ABC- arkistokaavan mukaisesti tilapäisiin
arkistokoteloihin aikajärjestykseen. Noin 1,5 hyllymetrin laajuinen aineisto on sijoitettu väliaikaisesti Lapin
maakuntamuseon tiloihin.
Arkisto järjestetään ja luetteloidaan kevään 2015 aikana. Työhön palkataan kahdeksi kuukaudeksi
arkistoalan koulutuksen saanut henkilö tai historianopiskelija, jolla on kokemusta arkistotyöstä. Työ
toteutetaan Lapin maakuntamuseon tiloissa, missä museoammatillinen apu on lähellä. Säilytystä varten
hankitaan arkistokelpoiset kotelot ja järjestetään soveltuvat säilytystilat.
Yhdistys on hakenut Museovirastolta 5 324 euron avustusta suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen
ja tutkimiseen. Avustus käytetään työntekijän palkkakuluihin ja arkistotarvikkeiden hankintaan.
Muu toiminta
Kemiyhtiön saunaa lämmitetään tilauksesta kylpijöille. Uulan myllypirtin vuokraustoimintaa jatketaan.
Vuoden 2015 seinäkalenteri valmistetaan siten, että se on myynnissä Rovaniemen Wanhoilla Markkinoilla.
Hankitaan tarjoilupöydät museossa pidettäviä tilaisuuksia varten.
Yleisötapahtumat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pirttikonsertit (2) kevätkaudella yhteistyössä Kaamos-kvartetin kanssa
lipunnosto juhannusaattona 20.6. klo 18
Marjetanjuhla sunnuntaina 19.7. klo 13
virsiseurat museon pirtissä torstaina 23.7.
Totto Rovaniemen Wanhoilla markkinoilla 14. - 16.8.
Pirttikonsertit (2) syyskaudella yhteistyössä Kaamos-kvartetin kanssa
avoimet ovet Rovaniemi-viikolla kotiseutumuseossa ja Uulan myllyllä
Römppäpuolinen sunnuntaina 25.10. klo 12
Tuomaan-päivän kuusijuhla 21.12. klo 12

Haettavat avustukset ja vapautukset maksuista
•
•
•
•

yleisavustushakemus Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnalle
hakemus kiinteistöveron vapautuksesta Rovaniemen kaupunginhallitukselle
hakemus rakennusten korjaamiseen Museovirastolle - harkinnanvaraiset avustukset
hakemus yhdistysarkiston järjestämiseen Museovirastolle - avustukset suomalaisen
kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen
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Yhdistys jatkaa sääntöjen mukaisesti kotiseutuperinteeseen liittyvien arvojen puolustamista ja
yleisötapahtumien järjestämistä sekä museon esittelyä kesäkuukausina.
Toiminnassa keskitytään vielä kunnostamatta olevien museorakennusten korjaustyöhön.
Lisäksi jatketaan ja käynnistetään seuraavia kehittämistoimenpiteitä.
Museon päärakennuksen maalaaminen
Käynnistetään museon päärakennuksen maalaustyö. Selvitetään ensin restaurointialan asiantuntijoiden
kanssa puuosien kunto ja aiemman pintakäsittelyn työtavat sekä käytetyt maalit. Suoritetaan restauroinnin
vaatimat korjaustyöt siten, että maalaus voi alkaa rakennuskaudella 2016.
Museo eläväksi – hanke
Jatketaan yhteistoimintaa Rovaniemen matkailuoppaat ry:n kanssa museokäyntien elävöittämiseksi.
Navetta näyttelytilaksi – hanke
Museon navetta on rakennettu vuosina 1966 - 1967. Yhdistyksen tavoitteena on saada navetta
näyttelykohteeksi. Perinne- ja kokoelmatoimikunta laatii suunnitelman näyttelyn perustamiseksi, jonka
pohjalta voidaan hakea rahoitusta. Kohteen suunnitteluun, käsikirjoituksen laatimiseen ja
aineistonkeruuseen tarvitaan museoammatillinen henkilö. Haetaan avustusta hankkeen kustannuksiin
Museovirastolta, Lapin maakuntamuseon myötävaikutuksella vuodelle 2016.

TOTTO -julkaisujen XX-XXI suunnittelun käynnistäminen
1. TOTTO XX teemana Pöykkölä museona 60 vuotta 100-vuotisessa Suomessa, julkaistaan 2017
2. TOTTO XXI:n teemaehdotus Rovaniemi sodan jälkeen syntyneiden silmin (Mari Ekman), julkaistaan
2021, jolloin Totto yhdistyksenä täyttää 70 vuotta

Rovaniemellä, 23. päivänä marraskuuta 2014
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry, johtokunta

