
     
 

 
 

 
LEHDISTÖTIEDOTE 30.5.2018 
 

Vapaa julkaistavaksi 1.6.2018 lähtien 
 
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kesäkausi alkaa Rovaniemen kotiseutumuseon 
avaamisella 1.6.2018 klo 12.00. Kesän näyttelyn ja muunkin ohjelman teemana on 
suomenhevonen Ori Kirppu, yksi suomenhevossukujen kantaoreista, joka syntyi Pöykkölän 
tilalla vuonna 1879. On sanottu, että Kirppu levitti Peräpohjolan hyvät hevosgeenit koko 
Suomeen.      
 
Mikko Pöykön kasvattama Kirppu myytiin Pöykkölästä vuonna 1882 rovaniemeläiselle kauppias 
Leontej Tichanoffille. Uusi omistaja huomasi hevosen juoksijankyvyt, ja muutaman vuoden 
valmennuksen jälkeen Kirppu juoksikin ensimmäiset kilpailunsa valtion kilpa-ajoissa Oulussa. 
Kirppu osallistui ravikilpailuihin aina Hämeenlinnaa myöten, jossa turkulainen eläinlääkäri Ludvig 
Fabritius vuonna 1887 kiinnitti huomionsa hyvärakenteiseen, nopeaan oriiseen ja osti sen. Siitä 
alkoi Kirpun varsinainen menestysura kilparadoilla ja siitosoriina. Kirppu vaikutti merkittävästi 
suomenhevosen, kansallishevosemme, jalostustyössä. Pitkässä sukupolvien ketjussa Kirppu löytyy 
useimpien nykyistenkin elävien suomen-hevosten sukutauluista. 
 
Kirpun ja Rovaniemellä heinäkuun lopussa ajettavien Kuninkuusravien kunniaksi 
kotiseutumuseon tallin näyttelyä on uudistettu. Siellä kerrotaan paitsi Kirpun tarina, myös 
suomenhevosesta, joka oli talonpoikaisaikaan välttämätön työntekijä ja perheenjäsen, koko 
yhteiskuntaa pyörittävä voima. 

Totto ry:n kesän tapahtumaohjelma on seuraava: Museon pihalla lippu nostetaan salkoon 
juhannusaattona 22.6.2018. Perinteistä Marjetanjuhlaa vietetään 22.7.2018.  Päivä alkaa messulla 
Rovaniemen kirkossa ja jatkuu juhlalla klo 13 kotiseutumuseon pihalla. Juhlan ohjelman pääteema 
on suomenhevonen, sen mukainen Totto 2019 -kalenteri ilmestyy jo Marjetanpäiväksi.   
 
Seuraavan viikon torstaina 26.7.2018 ovat virsiseurat, jotka järjestetään yhdessä Rovaniemen 
seurakunnan kanssa. Perjantaina 27.7.2018 on Kirppu-juhla ja 28.–29.7.2018 Totto ry on mukana 
Kuninkuusraveissa Mäntyvaarassa. 
 
Elokuussa 17.–19.8.2018 Totto ry on myymässä tuotteitaan Rovaniemen Wanhoilla Markkinoilla. 
Museon kesäkausi päättyy 31.8.2018, mutta Rovaniemi-päivien aikana museolla on avoimet ovet 
8.–9.9.2018.  Syksyllä ohjelmassa ovat vielä Römppäpuolinen 28.10.2018 ja Tuomaanpäivän 
kuusijuhla 21.12.2018.  
 
Viime vuonna kotiseutuyhdistys aloitti uutena toimintamuotona myös lapsille suunnatut ohjelmat 
Lapin rahaston rahoittamassa hankkeessa "Povipullon kultaa lapsiperheille". Kehitteillä on 
kymmenen perinteeseen pohjautuvaa lapsiperhetapahtumaa, joita ohjaavat ammattitaiteilijat. 
Tämän kesän ja tulevan syksyn aikana ohjelmassa on Annikki Setälän satuja 
nukketeatteriesityksinä, aarrerata ja satupolku, keppihevos- ja keppipororatsastusta, leikkipaikka 
perinneleikkeineen sekä joulun alla lasten olki- ja piparipaja. 
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Rovaniemen kotiseutumuseo 
on avoinna yleisölle 
ti–su 1.6.–31.8. klo 12–18 

                                                Liput: aikuiset 5 euroa tai Museokortti 
lapset ja opiskelijat 2 euroa 
 
Yhteystiedot: 
Pöykköläntie 4, 96200 Rovaniemi 
puh. 050 325 2017 

rovaniemenkotiseutuyhd.totto@gmail.com 

https://www.totto.fi 
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