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Arvoisat markkinavieraamme, hyvät myyjät ja hyvä talkooväki 
 
Sadonkorjuumarkkinat järjestettiin neljännen kerran Rovaniemen kotiseutumuseon pihapiirissä. 
Tapahtuma on kasvanut koko ajan sekä myyjä- että kävijämäärissä. Tänä vuonna markkinat olivat 
osa Rovaniemen valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelmaa. Vieraita markkinoilla kävi eri puolilta 
Suomea. Kotiseutupäivien teema ihmisten juuret ja kotiseutuidentiteetti kiteytyvät  tunnuslausee-
seen ”Mistä sie olet pois?”.  
 
Tämänvuotisten markkinoiden ajankohtaisena teemana oli Turvallisesti kotiseudulta käsin. Tee-
malla halusimme korostaa paikallisen tuotannon merkitystä yhtenä kokonaisturvallisuutemme 
osatekijänä. Toisaalta halusimme nostaa esille kädentaitojen sekä kotiseutumme ja sen perintei-
den arvostuksen merkittävyyden. Tarjolla oli satokauden antimia, elintarvikkeita, käsitöitä ja mo-
nia muita mielenkiintoisia tuotteita. Myytävien tuotteiden ajankohtaisuus ja kiinnostavuus olivat 
tämänkin tapahtuman menestyksen taustalla. 
 
Parhaimmat kiitokset kaikille myyjille ja laajan Rovaniemen kylien toimijoille. Toisena Sadonkorjuu-
markkinoiden varsinaisena järjestäjänä oli Rovaniemen kaupungin alueelliset palvelut. Parhaimmat 
kiitokset Rovaniemen kaupungille laadukkaasta yhteistyöstä tapahtuman kaikkinaisessa toteutta-
misessa. Tapahtumassa oli runsaasti yhteistyökumppaneita tekemässä talkootyönä markkinoiden 
puitteita ja tukitoimintoja sekä tuottamassa runsaasti oheisohjelmaa. Suuret kiitokset kaikille yh-
teistyökumppaneillemme!  
 
Näillä markkinoilla enenevässä määrin oli esillä  työnäytöksiä, mm. varraslohen paistaminen, mu-
siikkiesityksiä, lasten ohjelmia sekä useat näyttelyt. Perinteiseen tapaan museon ovet olivat 
avoinna yleisölle. Pirtissä oli esillä näyttely varraslohen paistamisen historiasta ja porstuassa näh-
tävänä videotallenne paistamisesta.  
 
Tunnelmaa lisäsivät pihalle tuodut lapinlehmät, jotka olivat  suuri vetonaula erityisesti lapsiper-
heille. Korkeatasoisesta musiikista vastasivat Kunnan Pojat, RoiMu-yhtye, Kristiina Löfström ja peli-
mannikurssilaiset. Osaavana juontajana ja itsekin laulajana toimi Kauko Määttä. Kaikille tapahtu-
maa elävöittäneille arvostavat kiitokset! 
 
Markkinoittemme  menestystekijä on ollut talkooväen tekemät  puitteet ja talkoolaisten toiminta 
markkinoiden aikana ja paljon sitä ennen. Ilman todella mittavaa talkootyön määrää  tällaista ei 
olisi ollut mahdollista järjestää. Järjestelytoimikunta puheenjohtajansa Matti Ansalan ja emännis-
tömme Pirjo Ylikosken johdolla tekivät valtavan ja onnistuneen urakan markkinoiden onnistu-
miseksi. Kiitokset ahkerille talkoolaisillemme!  
 



Kaiken kaikkiaan tapahtuman tavoitteena oli se, että markkinaväki viihtyy tapahtumassamme ja 
että kauppa käy hyvin ja myyjät voivat olla tyytyväisiä lopputulokseensa. Nämä tavoitteet näyttä-
vät saadun palautteen pohjalta toteutuneen. Markkinoilla on viihdytty, tehty hyviä ostoksia ja nau-
tittu markkinatunnelmasta ja oheisohjelmista. Tänä vuonna markkinoille on ollut vene- ja bussikul-
jetukset, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja olleet hyvin suosittuja. Venekuljetuksissa sa-
malla on saanut nauttia hienosta jokimaisemasta.  
 
Jo nyt voimme luvata Totto ry:n puolelta, että ensi vuonna ja seuraavina vuosina Sadonkorjuu-
markkinat jatkuvat tässä ainutlaatuisessa ympäristössä. Totto ry on tehnyt Rovaniemen kaupungin 
kanssa kolmivuotisen yhteistyösopimuksen. 
  
Lopuksi toivotan teille kaikille hyvää syksyn jatkoa ja turvallisia aikoja!   


