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KOTISEUTYHDISTYS ROVANIEMEN TOTTO RY:SSÄ TAPAHTUU 
 
 
Toimintaa kevättalvella ja keväällä 2023 
 
Kotiseutuyhdistys on tänä vuonna jatkanut toimintaansa uusin ja entisin voimin. Syyskokouksen 11.12.2022 
valitsemana aloittivat uusi puheenjohtajana  Esko Lotvonen ja uutena johtokunnan jäsenenä Jorma 
Hämäläinen. Johtokunnan ulkopuoliseksi sihteeriksi nimettiin 25.2.2023 Tuuli Murtorinne.  
  
1. Kevättalven ja kevään tapahtumat 
 
Rovaniemen kotiseutumuseolla ja sen ympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu paljon ennen kesää. Museo on 
ympäri vuoden tunnelmallinen kokous-, juhla-, koulutus- ja virkistäytymispaikka ja avoinna myös 
tilauksesta. 

 
  

Tähän mennessä tapahtunut 
 
Kevättalvella 2022 aloitettu kahvilatoiminta on osoittautunut suosituksi. Tähän mennessä on järjestetty 
Runebergin päivän kahvila (5.2.2023), Latukahvila saunarannassa (11.2.2023) ja Ystävänpäivän kahvila 
(14.2.2023). 
 
Avoimet kuistit -hankkeen järjestämä tiedotus- ja keskustelutilaisuus kokosi 17.2.2023 pirtin täydeltä 
korjausrakentamisesta kiinnostuneita.  Tilaisuuteen osallistui myös etäseuraajia.      
 
Koko perheen laskiaistapahtuma 19.2.2023 keräsi paikalle kaikenikäisiä: hoijakka pyöri, mäkeä laskettiin, 
porolla ajettiin, laskiaispullat, kahvi, mehu ja hernekeitto maistuivat. Saunakin lämmitettiin. – Väkeä oli 
arviolta 1500 henkeä. 
 
Lapin Metsämuseon ja Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n yhteistyöstä keskusteltiin 22.2.2023.   
 
Pöykkölän tallissa syntyneestä Kirpusta, yhdestä suomenhevosen kantaisästä, on 31.1.2023 valmistunut 
dokumentti. Se on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla. 
 
Tulossa  
 
Kevättalvella ja keväällä ovat suunnitelmissa seuraavat: 
 

• 19.3.2023 klo 13–17 Minna Canthin kahvila 
• 16.4.2023 klo 13 Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n sääntömääräinen kevätkokous, 

19.4.2023 klo 17.30 –   Puutarhailta I, Aiheena koristekasvit 
• 29.4.2023 klo 9–16 Siivoustalkoot  
• 30.4.2023 klo 13–17 Walburgan kahvila 
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• 12.5.2023 klo 13–17 Murrekahvila 
• 18.5.2023 klo 11–17 Kansainvälinen museopäivä, Esineiden kahvila  
• 23.5.2023 klo 17.30–  Puutarhailta II, Aiheena perinnekasvitarhan perustaminen 
• 27.5.2023 klo 10–15 Kirppu-peräkonttikirppis.  

 
Kesäkaudella ovat suunnitelmissa seuraavat: 

  
• 1.6.2023 klo 11–17 Rovaniemen kotiseutumuseon kesäkausi alkaa.  
• 6.–9.6.2023 klo 10–14 Pikkuväen perinneleiri 6–8-vuotiaille 
• 10.6.2023   Suomalaisen saunan päivä (saunavuorot) 
• 23.6.2023   klo 16– Koko perheen juhannusaatto Rovaniemen kotiseutumuseolla 
• 10.7.2023    Helene Schjerfbeckin ja Suomen kuvataiteen päivä  
• 16.7.2023   Marjetanpäivän juhla: messu kirkossa klo 10 ja juhla museolla klo 13 

Aika on siirretty.   
• 20.7.2023 klo 18 Virsiseurat Rovaniemen kotiseutumuseollla 

Aika on siirretty.  
• 18.–20.8.2023  Rovaniemen Wanhat Markkinat  
• 31.8.2023 Rovaniemen kotiseutumuseon kesäkausi päättyy. 

 
Syksyllä ja talvella ovat suunnitelmissa seuraavat:   
 

• 9.–10.9.2023 Sadonkorjuumarkkinat ja avoimet ovet Rovaniemen kotiseutumuseolla 
• 29.10.2023 klo 13 Römppäpuolinen Rovaniemen kotiseutumuseolla 
• XX.12.2023 Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n sääntömääräinen syyskokous 
• 17.–20.12.2023 Jouluvaellus Rovaniemen kotiseutumuseolla ja 
• 21.12.2023 klo 13–16 Tuomaanpäivän kuusijuhla. 

 
Tapahtumien yksityiskohdista ilmoitamme erikseen. – Muutokset ovat mahdollisia. 
 
              Tervetuloa mukaan! 
 
      Rovaniemellä 1.3.2023 
 
 
 
 
Esko Lotvonen    Marketta Harju-Autti 
puheenjohtaja    varapuheenjohtaja 
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