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Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kesäaika 1.6.–31.8.2022 

 

 
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n toiminta juhlavuoden jälkeen on jatkunut vilkkaana 

talven ja kevään aikana.  Yhdistys on järjestänyt monia tapahtumia: museokaupan tammitempaus, 

koko perheen laskiainen, kolmen kylän pilkit, lumenveisto, sääntömääräinen kevätkokous ja 

Kirppu-peräkonttikirppis.  Uutena ohjelmaan ovat tulleet kahvilat: Ystävänpäivä, Minna Canth, 

Walburga, Puutarhailta, Murrekahvila ja Esineiden kahvila. Kaikki tapahtumat ovat osoittautuneet 

suosituiksi. Yhdistys oli mukana kampanisureseptien keruussa ja Nätti-Jussi-viikolla Muurolassa. 

Yhdistys kiittää kaikkia osallistujia! Nämä toimintamuodot jatkuvat. 

 
Nyt olemme valmistautumassa kesäaikaan: Rovaniemen kotiseutumuseo avataan yleisölle 1.6.2022 

klo 11. Se on auki 1.6.–31.8.2022 ti–su klo 11–17.  Avajaispäivänä Sinetän oma soittajapoika Wiljo 

Heikkilä on luvannut viihdyttää meitä harmonikallaan pitkin päivää.  Museokahvila ja 

Museokauppa ovat auki. 

 
Museo ja näyttelyt 

 
Museon perusnäyttelyt ovat esillä eri rakennuksissa. Paikallishistoriahuoneen näyttelyä ollaan 

uudistamassa.  Uuttakin on jo esillä ja myöhemmin tulossa lisää: Pajuveistokset ovat jo Kemijoen 

rannalla. Tekijöinä oli Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijat ohjaajanaan Maria 

Huhmarniemi ja Arcta Fast -hanke.  

 
Lapinlehmä vasikkansa kanssa tulee esittäytymään museon kesänavettaan. Tekijänä Päivi Soppela 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta ja Arcta Fast -hanke. 

 
Elokuussa Lapin yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden Arcta Fast -hankkeen Kotiseutuni 

–  Homeland -teemainen julistenäyttely tulee navettaan.  Näyttelyn julisteet ovat syntyneet Lapin 

yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijoiden workshopissa, jossa suomalaiset ja kansainväliset 

opiskelijat heijastelivat suhdettaan Suomeen, Lappiin ja Rovaniemeen. 

 
Matti Körkön valokuvanäyttely Muurolan kyläyhdistyksestä tuodaan kotiseutumuseon navettaan. 
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Navettaan tulee kulttuuria ja palveluja esittelevä kartta Rovaniemen kylistä. Se jää sinne pysyvästi. 

 
Suomen Kotiseutuliiton rahoittamassa Perinnettä leikkien ja Mestarit & kisällit -hankkeissa on 

rakennettu lapsille ja lapsiperheille museoon tutustumista varten MYLLYTONTUN POLKU. 
Polku perustuu Pöykkölässä asuneen lastenkirjailija Annikki Setälän satuhahmoihin. 

 
Kesän tapahtumat 
  
Tähän mennessä tiedossa ovat seuraavat tapahtumat: Puutarhailta 6.6.2022 klo 17, aiheena 

kasvimaan perustaminen, Naisten saunapäivä 11.6.2022, Koko perheen juhannusaatto klo 16–

18  museon pihalla,  Suomen kuvataiteen päivä museolla 10.7.2022,  Marjetanjuhla 

17.7.2022, juhlapuhujana Lapin maakuntamuseon museonjohtaja Hanna Kyläniemi,   Seuraavana 

torstaina 21.7.2022 klo 18 perinteiset Virsiseurat museon pirtissä.  

 
Muuta ympäristössä tehtävää 

 
Uudenmaan ELY-keskus on 11.3.2022 tehnyt päätöksen Kunta- ja Järjestö-Helmi 

erityisavustushankkeen valtionavustuksesta Totto ry:n hankkeelle Museoympäristön luontoarvot. 

Työskentely aloitetaan kesäkuussa. Museoalueen rantojen, peltojen, niittyjen ja 

ojienvarsien rikkakasvit poistetaan ja esille pyritään palauttamaan rauhoitetut, suojellut ja 

luonnonvaraiset kasvit omille kasvupaikoilleen. 

  

Syyskuussa tapahtuvaa 

 
Rovaniemen kotiseutumuseon kesäkausi päättyy 31.8.2022, mutta ohjelma jatkuu syyskuussa: 

Rovaniemen valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat 9.–11.9.2022. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen 

Totto ry on mukana niiden järjestämisessä. Sadonkorjuumarkkinat järjestetään museoalueella  

kotiseutupäivien aikaan 10.–11.9.2022. 
 
_ _ _ 

 
Lähetämme elokuun lopulla uuden tiedotteen. 

 
         Kutsumme kaikki mukaan  ja toivotamme hyvää kesää! 

 

 

 
Esko Oikarinen                          Marketta Harju-Autti 
Totto ry:n puheenjohtaja                          Totto ry:n varapuheenjohtaja 
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