
Arvoisa Marjetanjuhlan juhlaväki, tervetuloa Totto ry:n 61. kesäjuhlaan!  
 
Minä olen Kaarlo Alaoja, yhdistyksen puheenjohtaja vuonna 2018. Minulla 
on suuri ilo ja kunnia lausua meidän kaikkien läsnäolijoiden puolesta, Teille, 
arvoisa ministeri Raimo Sailas: ”Tervetuloa juhlaamme ja juhlapuhujaksi 
tänne Rovaniemen kotiseutumuseolle!” 

Arvoisat läsnäolijat! Juhlapäivämme on alkanut hyvin perinteisellä 
Marjetanpäivän juhlamessulla. Tänä vuonna Toton sääntöjen 2 § pykälän 
kohta kotiseututietoisuuden lisääminen kannusti meitä erityisellä tavalla 
huomioimaan, että Rovaniemen seurakunnan kolmas kirkko, puinen 
ristikirkko vihittiin 16.3.1818  –  siis kaksisataa vuotta sitten. Kirkko 
tuhoutui Lapin sodassa syksyllä 1944. Toton viestintätoimikunta Marketta 
Harju-Auttin johdolla on huolehtinut vahvoilla toimenpiteillä siitä, että 
juhlan aihe tulee esille Rovaniemen seurakunnassa. Kiitos Marketta ja hyvää 
nimipäivää!  

Kotiseutuyhdistyksen toimintavuosi on ollut taas kerran toimelias. 
Perinteisten toimintamuotojen lisäksi meillä on todella pontevia yrityksiä 
tuoda ja luoda toimintaa ja toiminnallisuutta tähän upeaan ja keskellä 
kaupunkia ja vielä komean Kemijoen rannalla sijaitsevaan museaaliseen 
ympäristöön. 

Lampaat käyskentelevät rantalaitumella ja naapurin hevostallin hevoset ovat 
jo laiduntaneet navetan takana sijaitsevan kotipellon. Nyt siellä laiduntaa 
puolestaan teräshevonen eli Toton erinomaisen kumppanimme, Lapin 
Ammattiopiston, kaivinkone. Toton sydänystävä - VPK:n soittokunnan 
Pentti Kaikkonen – kysyikin, että nelostietäkö te rakennatte tuonne navetan 
taakse. Kotipellot, heinälato ja masiinihuoneen pärekatto kunnostetaan tänä 
kesänä ja päärakennus maalataan loppuun Lapin Ammattiopiston  työnä.   

Kuninkuusravikesän teemana kotiseutumuseossa on suomenhevonen ja 
erityisesti Pöykkölässä 1879 syntynyt maineikas ravuri Kirppu.  Kirpun 
kunniaksi Toton perinne- ja kokoelmatoimikunta on kunnostanut 
perinpohjaisesti tallin näyttelyosaston. Asiantuntijana on toiminut Lapin 
maakuntamuseon amanuenssi Heidi Pelkonen. Eeva-Liisa Ylinampa kertoo 
asiasta puheenvuorossaan. 
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Toton emännät ovat järjestäneet, Pirjo Ylikosken johdolla, juhlaväelle 
makoisat kahvit, ja perinteisen varraslohen ovat paistaneet Hans Enbuske ja 
Rainer Hiuspää – tietty lohimestari Pekka Ylikunnarin valvovan katseen 
alla. Juhlalohen hankinnassa ovat Tottoa tukeneet Roskaton Oy ja Prisma-
kauppa. Kiitämme lämpimästi edellä mainittuja sekä Energia-Polar- ja Väri 
ja Matto -yrityksiä  Kiitos K-Supermarket Ounasvaaralle lasten 
vankkuriajelusta. Totto ry kiittää myös suurenmoisia 
yhteistyökumppaneitamme: Rovaniemen kaupunkia, Lapin yliopistoa, Lapin 
Ammattiopistoa ja Lapin ammattikorkeakoulua.  

Yhdistyksen myyntituotteita ovat vuoden 2019 Totto-kalenteri – 
suomenhevosen kunniaksi ja muita hienoja Kirppu-tuotteita sekä viimeinen 
Totto XX -julkaisu. Erittäin hieno Totto-koru  sopii mainiosti 
syntymäpäivän ja muun juhlapäivän lahjaksi. Käykää ostoksilla, sillä 
korttimaksu käy mainiosti modernissa kotiseutumuseossamme. Tulkaapa 
joskus sanomaan jokirannassa sijaitsevaan ja alkuperäiseen kuntoon 
restauroituun Kemiyhtiön aikaiseen saunaan. Tarkempia tietoja saatte Juhani 
Pöyköltä. Saunan rannassa on merikelpoinen laituri, jota kautta pääsee 
aukioloaikoina tutustumaan museoon. 

Tulkaa myös jäseniksi yhdistykseemme, jäsenetuna pääsette nauttimaan  –
niin hullunkuriselta kuin tämän seuraavan sanominen kuulostaakin, joulun 
tunnelmasta, Tuomaan-päivän kuusijuhlassa. Pirtin piisissä ja joulukuusessa 
palaa elävä tuli ja lautasella on emäntien keittämää joulupuuroa. 

Hyvät kuulijat! Tähän loppuun tietovuoto. Kotiseutuyhdistyksemme on 
saamassa valtakunnallisesti ainutlaatuisen huomionosoituksen. Tämä suuren 
julkisuuden saavuttava huomionosoitus perustuu vuoden 2017 Totto-
talkoolaisten työhön ja aikaansaannoksiin. Varsinainen julkistaminen tulee 
tapahtumaan elokuun alkupuolella ja siihen asti tämäkin äsken kerrottu on 
tunnustuksen myöntäjän toivomuksesta salaista tietoa.    

Hyvä juhlaväki! Yhdistyksemme entisestään kasvanut aktiivisuus perustuu 
sääntömuutokseen, joka tehtiin  Veikko Vaaralan puheenjohtajuusaikana ja 
vietiin arjen toimintamalliksi puheenjohtaja  Esko Oikarisen ja sihteeri 
Kerttu Oikarisen aikana.  Haluamme muistaa näitä kolmea, edelleenkin 
erittäin aktiivisia Totto-kumppaneita,  jokaista hieman erilaisella pienellä 
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huomionosoituksella.  

Arvoisa Raimo Sailas! Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta 
lakkauttivat itsensä ja perustivat uuden Rovaniemen kaupungin vuonna 
2006. Tähän valmistelutyöhön silloiset kuntien johtajat Matti Ansala ja 
Mauri Gardin hankkivat seminaareihin valtakunnan osaavimpia 
asiantuntijoita. Yksi odotetuimmista oli valtiosihteeri Raimo Sailas. Silloin 
viisasteltiin, että valtiosihteeriä on parasta muistaa ennen hänen 
puheenvuoroaan. Saanko pyytää arvoisat Raimo Sailas ja rouva Sailas 
estradille. 

Tervetuloa Marjetanjuhlaan! 

  

 


