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Johtokunta 22.11.2016

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n toimintasuunnitelma 2017 2019
1 TOIMINTAPOLITIIKKA
Strategioiden yhteensovittaminen
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n tarkoituksena on sääntöjensä 2 §:n mukaan kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutukulttuurien vaaliminen ja
edistäminen sekä rakennusperinnön vaaliminen. Yhdistys ylläpitää Rovaniemen kotiseutumuseota
Pöykkölässä sekä Sinetässä sijaitsevaa Uulan myllyä ja myllypirttiä.
Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen museoliiton yhteisöjäsen. Lisäksi yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Lapin maakuntamuseon kanssa.
Kotiseutuliitto edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria maakunnallisten ja paikallisten piirteiden pohjalta, ohjaa ja kehittää kokonaisvaltaista kotiseututyötä Suomessa sekä huolehtii kotiseututyön tavoitteiden toteutumisesta yhteiskunnan kehityksessä. Lisäksi kotiseutuliitto vaalii
kulttuuriympäristöjä ja luontoarvoja sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.
Museoliitto auttaa museoita menestymään lisäämällä museoiden näkyvyyttä sekä vahvistamalla
edunvalvontaa ja toimintaympäristön muutoksen edellyttämää osaamista. Edunvalvontapalveluillaan museoliitto vaikuttaa museoalan toimintaympäristöön siten, että sen jäsenten on mahdollista
toimia menestyksekkäästi ja kehittää museotoimintaansa ennakoivasti.
Alueellisena keskusmuseona Lapin maakuntamuseo toimii lappilaisen kulttuurin, esihistorian, historian, rakennusperinteen ja luonnon asiantuntijana. Maakuntamuseo on pohjoisten sisältöjen
tuottaja opetuksessa, matkailussa ja muissa yhteistoimintaverkostoissa. Maakuntamuseon henkilökunta auttaa erilaisissa kulttuurihistoriallisissa ja arkeologisissa sekä luontoa ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä, neuvoo kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden korjauksiin ja avustuksiin liittyvissä asioissa sekä osallistuu näiden alojen tutkimukseen. Maakuntamuseon keskeisimpiä
tehtäviä on myös Lapin kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen aineiston keruu, tallentaminen
ja tutkimus. Maakuntamuseon esinekokoelmat koostuvat pääasiassa rovaniemeläisestä ja peräpohjalaisesta sekä saamelaiskulttuuriin ja romanikulttuuriin liittyvästä esineistöstä. Maakuntamuseon laaja kuva-arkisto sisältää muun muassa 4 642 kotiseutuyhdistyksen valokuvaa. Yhdistyksen
arkistoaineisto, joka sijaitsee maakuntamuseon tiloissa, on asianmukaisesti järjestetty.
Kotiseutuliiton, museoliiton ja maakuntamuseon ohella yhteistyön tiivistäminen alueellisten ja paikallisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeä menestystekijä kotiseutuyhdistyksen oman toiminnan kehittämisessä.
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Kotiseutuyhdistyksen toiminta-ajatus
Sääntöjen 3 §:n mukaan tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-

tallentaa Rovaniemen seudun menneisyydestä ja sen asukkaiden elämästä kertovaa esineistöä, tietoa ja kuva-aineistoa
edistää historian ja perinteiden tallentamista
harjoittaa museotoimintaa
harjoittaa kotiseututietoisuutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä ja talkoita
sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä
järjestää koulutusta sekä tiedottaa toimialuettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista
tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja yhdistyksen tarkoitusta koskevissa asioissa
voi hankkia toiminnalleen tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja kerätä varoja toimintaansa järjestämällä arpajaisia ja varainkeräyksiä.

Kotiseutuyhdistyksen toimintaperiaatteet
-

rohkeus ja kehittämistahto
yhteistyö ja avoimuus
kotiseuturakkaus ja talkootyön arvostaminen
yhteisöllisyys ja yhteisvastuu
luottamus ja tasa-arvo

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kotiseutuyhdistyksen säännöissä yhdistyksen kotipaikaksi ja toimialueeksi on määritelty Rovaniemi. Yhdistys on perustettu vuonna 1951 ja se on aloittanut museotoimintansa vuonna 1957.
Rovaniemen kotiseutumuseon rauhallinen ja arvokas kulttuuriympäristö sijaitsee Pöykkölässä Kemijoen varrella 3,5 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta. Runsas esineistö ja lähes 20 rakennusta edustavat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun peräpohjalaista talonpoikaiskulttuuria. Kokoelmat koostuvat erityisesti kalastukseen, karjatalousvaltaiseen maatalouteen, metsästykseen ja
poronhoitoon liittyvästä esineistöstä. Myös ruokataloudessa ja käsitöissä tarvittua esineistöä on
saatu runsaasti talteen. Kotiseutumuseon valokuvat ovat pääosin Rovaniemen alueelta. Museoesineet ja valokuvat on saatu lahjoituksina. Niiden luettelointitietoja on alettu siirtää digitaaliseen
muotoon yhteistyössä maakuntamuseon kanssa.
Yhteiskunnalliset, poliittiset, teknologiset ja taloudelliset muutokset tuovat haasteita myös kotiseutuyhdistyksen toimintaan. Ajankohtaisten maakunta- ja sote-uudistusten myötä kolmannen
sektorin, kuten kotiseutuyhdistysten, merkitys ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä tulee kasvamaan.
Museoliitto painottaa toimintaympäristön rakenteiden nopeaa muutosta. Heikentyvä julkinen talous ja digitalisoituminen ovat muutostekijöitä, jotka vaikuttavat sekä museoiden toimintaan ylipäänsä että museoiden työ- ja käyttötapoihin. Digitalisoituminen ja museoiden käytön ilmeinen
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lisääntyminen tulevaisuudessa luovat myös uusia mahdollisuuksia palveluiden sisällölliselle kehittämiselle. Museoiden kävijäkäyttöä lisää museokortti, kulttuurimatkailun kasvu, väestön ikääntymisen mukanaan tuoma kasvava kiinnostus historiaan ja perinnekulttuuriin sekä museoiden aikaisempaa aktiivisempi viestintä ja markkinointi. Museoista menestyvät parhaiten ne, jotka onnistuvat varmistamaan perusrahoituksensa. Perusrahoituksen hankkimisessa museoiden omistajien ja
niissä toimivien henkilöiden rooli kasvaa. Taloudellisen ja toiminnallisen liikkumavaran rakentamisessa ja kasvun toteuttamisessa yksityiselle sektorille kohdennetut palvelut ovat tärkeitä. Museoille tämä tarkoittaa uusia tuotteistettuja palveluja sekä näyttely- ja tapahtumatoiminnassa että
kokoelmatyössä ja tietopalveluissa.
Kotiseututyön ja museotoiminnan kehittämiselle Rovaniemellä antaa pohjaa Lappi-sopimus, Lapin
maakuntaohjelma. Maakuntaohjelman 2014 – 2017 mukaan koko Lapissa taloudellisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävän yhdyskuntarakenteen luominen on lähtökohta kaikelle toiminnalle.
Lappi on kansainvälinen, kehittyvä ja inspiroiva arktisen liiketoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen keskus sekä arktisten alueiden tunnetuin matkailukohde. Lappi on myös virtuaalipalveluiden
edelläkävijä. Omaleimaisuutta Lapissa lisäävät saamelaiset, Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten perinteiset elinkeinot, poronhoito, kalastus, metsästys, keräily ja käsityöt liittyvät vahvasti Rovaniemen ja myös Pöykkölän historiaan. Lappi- brändin pääviesti – Above Ordinary- tavanomaisuuden yläpuolella ja sen viisi vetovoimatekijää: Luonnossa ja luonnosta, Avoin ja
arktinen, Outoa taikaa, Aito hulluus ja Tehemä pois, haastavat myös kotiseutu- ja perinnetyötä uudistumaan rohkeasti.
Kotiseutuyhdistyksen vuosina 2015 ja 2016 tehdyn kehittämistyön antina on syntynyt ajatus siitä,
että museosta tulee kehittää kotiseutu- ja perinnetyötä vaaliva elämyksellinen nähtävyys, jossa
juurien tuntemisen ja aktiivisen osallistumisen kautta elämys ja kotiseuturakkaus imeytyvät kaiken
ikäisiin kävijöihin ja kokijoihin, myös nuorempiin sukupolviin. Kehittämisen tulokset ja Rovaniemi
toimintaympäristönä antavat hyvät edellytykset yhdistyksen toiminnan monipuolistamiseen.
Tarvitaan vahvaa tahtoa ja asiakaslähtöisyyttä niin, että pystytään vastaamaan museossa kävijöiden odotuksiin ja toiveisiin. Tämä edellyttää, että yhdistyksen palvelukyky ja –rakenne ovat kunnossa.

3 KOTISEUTUYHDISTYKSEN TOIMINNAN LINJAUKSET VUOSILLE 2017 – 2019
-

johtokunnan ja toimikuntien työn tiivistäminen, työnjakojen selkeyttäminen sekä vastuiden
ja toimintatapojen määrittäminen 2017
toimintasuunnitelman ja talousarvion realistisuuden arviointi ja toteuttamisen seuranta
museorakennusten ja -esineistön kunnostaminen sekä ylläpidosta huolehtiminen
kotiseututyön ja museotoiminnan uusien sisältöjen ja vetovoimaisuustekijöiden kehittäminen
kestävän talouden ja yhteistyöverkostojen rakentaminen
ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä markkinoinnin tehostaminen
jäsenhankinnan tehostaminen
talkootyön roolin vahvistaminen ja talkoolaisten motivointi
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-

valmistautuminen kotiseutuyhdistyksen harjoittaman perinnetyön ja museotoiminnan 60vuotisjuhlaan sekä samalla osallistuminen eri tapahtumin ja hankkein Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan 2017

4 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 – 2019
Johtokunta
Kokoonpano: Esko Oikarinen (pj.), Kaarlo Alaoja (vpj.), Marketta Harju-Autti, Matti Ansala, Kaija
Sälevä, Jorma Hovi ja Pekka Ylikunnari
Kerttu Oikarinen (siht.) ja Maaret Oinas (rahastonhoitaja)
Tehtävät:
-

-

-

johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan sekä
kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt kalenterivuodeksi kerrallaan
yhdistyksen asioiden yleinen hoitaminen sääntöjen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
johtokunta nimeää avukseen toimikuntia ja tarvittaessa muita toimielimiä määrittelemiään
tehtäviä varten
strategisen johtamisen ja ohjauksen ohella yhdistyksen talouden parantaminen ja saattaminen kestävälle pohjalle yhdessä taloustoimikunnan ja muiden toimikuntien kanssa
toiminnan suunnittelusta ja talousarvion laadinnasta vastaaminen yhdessä toimikuntien
kanssa; johtokunnan jäsenten ja sihteerin mukanaolo toimikunnissa; kytkös johtokunnasta
toimikuntiin mm. luottamuksen, tiedonkulun ja muun vuorovaikutuksen varmistamiseksi
toimintakertomuksen laatiminen ja tilinpäätösmateriaalin valmistelu
muiden kokousasioiden valmistelu kevät- ja syyskokousta varten
johtokunnan jäsenten ja sihteerin sekä muiden toimihenkilöiden tehtäväkuvien ja työnjakojen määrittäminen
yhteistyöverkostojen rakentaminen ympäröivän yhteiskunnan kanssa
palkitsemisista huolehtiminen ja muun palautejärjestelmän rakentaminen
johtokunta toimii tapahtumatoimikuntana, ellei jotakin tapahtumaa ole siirretty jollekin
toimikunnalle tai muulle taholle
eri tapahtumien sisällöllinen kehittäminen ja modernisointi
jäsenhankinnan tehostaminen
talkooväen rekrytoinnista huolehtiminen yhdessä toimikuntien kanssa
aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä lausuntojen antaminen yhdistyksen tarkoitusta koskevissa asioissa
Totto-tuotteiden myynnin organisointi ja vastuuttaminen
mediatiedottamisen tehostaminen
toimintasuunnitelman ja talousarvion reaaliaikainen seuranta

Yhdistyksen päätöksenteossa keskeistä on, että toimikunnat valmistelevat vastuualueensa toimenpiteet, arvioivat niiden budjettivaikutukset ja tuovat ne toimintasuunnitelma- ja talousarvioprosessin aikana johtokunnan päätettäviksi. Syyskokouksen hyväksyttyä toimintasuunnitelman ja talousarvion toimikunnat aikatauluttavat toimintavuoden alussa eri kuukausille omien suunnitelmiensa
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konkreettisen toteutuksen ja myönnettyjen määrärahojen käytön johtokunnalle tiedoksi ja tarvittavia toimenpiteitä varten.
Johtokunnan ja toimikuntien välillä sekä toimikuntien kesken vallitsee välttämätön yhteistyösuhde
eri toimenpiteiden rajapinnoilla. Tämän vuoksi yhdistyksen sisäiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukselliseen tiedonkulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi.
Kesän 2017 Marjetanjuhla keskittyy ennen muuta kotiseutuyhdistyksen museotoiminnan 60-vuotisjuhlaan 100-vuotiaassa Suomessa. Juhla painottuu sisällöllisesti näihin teemoihin. Juhlapuheen pitäjäksi on lupautunut Suomen Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja, ministeri Raimo Sailas.

VUOSIKELLO 2017
Toiminnan sisältö
Johtokunnan kokous

Paikka/pvm

Vastuut

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Jäsenkirjeen ja jäsenmaksulomakkeiden lähettäminen

tammikuu

Pj., vpj ja jäsensiht..

Avustushakemus Rovaniemen
vapaa-ajan lautakunnalle

tammikuu

Pj. ja siht.

Mahdollinen avustushakemus
Suomen kulttuurirahaston Lapin rahastolle

tammikuu

Pj. ja siht.

Helmikuu

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Maaliskuu

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Kaamos-kvartetin pirttikonsertti

Pöykkölä

Eeva-Liisa Ylinampa
ja tukiryhmä

Hiihtolomaviikko Pöykkölässä-perhetapahtuma

Viikolla 10

Museotoimikunta

Huomionosoitusten hakeminen
 OKM:n hallinnonalan
kunniamerkit (hakemus Avi:lle)

Toukokuun alkuun mennessä

Ansiomerkkiryhmä
(Pekka Ylikunnari,
Juhani Pöykkö ja
Esko Oikarinen) ja
johtokunta

Vuosi / kk
Tammikuu



Suomen museoliiton
mitali



Jatkuva
Suomen museoliiton
ansiomerkit (kultainen,
hopeinen ja vapaaehtoistyön ansiomerkki)

Maaliskuun loppuun mennessä

Arviointi
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Huhtikuu

Toukokuu



Suomen Kotiseutuliiton kotiseututyön ansiomitali

Huhtikuun loppuun mennessä



Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkit (kultainen, hopeinen ja
pronssinen)

Jatkuva



Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n
pöytästandaari

Jatkuva

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Yhdistyksen kevätkokous

Huhtikuun loppuun mennessä
Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Pöykkölä, toukokuun alussa

Kiinteistöjen talkootoimikunta

Pöykkölä, toukokuun lopussa

Kiinteistöjen talkootoimikunta

Juhlajulkaisun julkistaminen

Pöykkölä, toukokuun lopussa

Viestintätoimikunta

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Kaamos-kvartetin pirttikonsertti ”Suomi sata”

Pöykkölä 11.6.

Eeva-Liisa Ylinampa
ja tukiryhmä

Lipunnosto juhannusaattona

Pöykkölä,
23.6.

Johtokunta

Museo auki yleisölle

Pöykkölä, 1.6.alkaen ti-su
klo 12 – 18

Juhani Pöykkö ja
museo-opas /oppaat

Hakemus Rovaniemen kaupunginhallitukselle kiinteistöveron vapautuksesta

Kesäkuun loppuun mennessä

Veikko Vaarala ja
sihteeri

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Marjetanjuhla, juhlapuhujana
ministeri Raimo Sailas

Pöykkölä
23.7. klo 13

Johtokunta, emännistö ja talkooväki

Virsiseurat

Pöykkölä
27.7. klo 18

Johtokunta ja emännistö

Johtokunnan kokous

Talkookauden aloittaminen
 Museotilojen siistiminen


Kesäkuu

Heinäkuu

Piha-alueiden haravointi

Pj. ja siht.
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Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Museo auki yleisölle

Pöykkölä, ti – su
klo 12 -18

Juhani Pöykkö ja
museo-opas / oppaat

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Totto-kalenteri 2018

Valmis 20.8.
mennessä

Viestintätoimikunta

Rovaniemen Wanhat Markkinat

Rovaniemi
20. – 22.8.

Johtokunta

Museo auki yleisölle

Pöykkölä, ti – su
klo 12 – 18 kuun
loppuun

Juhani Pöykkö ja
museo-opas / oppaat

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Kaamos-kvartetin pirttikonsertti

Pöykkölä

Eeva-Liisa Ylinampa
ja tukiryhmä

Avoimet ovet Rovaniemi-viikolla 4.-10.9.2017

Pöykkölä ja Uulan mylly

Johtokunta

Jatkokehittämispäivä

Sovitaan erikseen

Pj.

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Römppäpuolinen

Pöykkölä
29.10.

Johtokunta ja emännistö

Avustushakemus Museovirastolle

Lokakuun loppuun mennessä

Pj. ja siht.

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Kaamos-kvartetin pirttikonsertti

Pöykkölä

Eeva-Liisa Ylinampa
ja tukiryhmä

Avustushakemus rakennusperinteen hoitoa varten Lapin
Ely-keskukselle

Marraskuun loppuun mennessä

Pj. ja siht.

Johtokunnan kokous

Sovitaan erikseen

Pj. ja siht.

Yhdistyksen syyskokous

Joulukuun loppuun mennessä

Pj. ja siht.

Tuomaan päivän kuusijuhla

Pöykkölä 21.12.

Johtokunta ja emännistö
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Taloustoimikunta
Kokoonpano: Esko Oikarinen (pj.), Päivi Olkkonen, Tuomo Pekkala ja Matti Ansala
Tehtävät:
-

kotiseutuyhdistyksen talouden perustan vahvistaminen kestävälle pohjalle
yhteiskuntasuhteiden ja yhteistyösopimusten kehittäminen ja aikaan saaminen
EU-rahoituksen ja muiden rahoitusmahdollisuuksien edistäminen erilaisissa kehittämishankkeissa
museorakennusten korjausten rahoituskeinojen etsiminen ja hankkiminen; korjaussuunnitelmissa varaudutaan vähintään 15 prosentin vuosittaiseen investointitarpeeseen
muut talouteen ja toimintaympäristön yhteistyösuhteisiin liittyvät tehtävät

Toimenpiteet
Totto XX-juhlajulkaisun kannatusilmoitusten hankkiminen;
tavoitteena 4000 € alkuvuoteen mennessä (1 sivu 800 €, ½ sivua 400 €
ja ¼ sivua 250 €)
Lahjoituskampanjaan osallistuminen johtokunnan apuna; tavoitteena
20 000 € päärakennuksen ja muiden museorakennusten korjaamiseen
Kehittämishankkeissa tarvittavien omavastuurahoitusten ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen museotoimikunnan kanssa; 1) Lapin amk /
EAKR-Animaatio ja eMuseo sekä insinöörityö 3D-mallinnus ja 2) MTI /
Maaseuturahasto ”Kotiseutumuseo - alueen kulttuurin ja perinteen
näyttämö matkailijoille ja paikallisille asukkaille”
Santapark-yhteistyömallin pilotointi ja muiden matkailualan yritysten
kanssa yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen
Markkinointiyhteistyön ja markkinointiviestinnän kehittäminen
Laiturin rakentamisen varmistaminen Pöykkölän rantaan ennen matkailun kesäkauden alkua toukokuuhun mennessä
Uusien varainhankintakeinojen ideointi
Taloustoimikunnan kokoonpanon täydentäminen tarvittaessa

2017
X

X

2018 2019

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

Viestintätoimikunta
Kokoonpano: Marketta Harju-Autti (pj.), Mari Ekman, Rainer Hiuspää, Mervi Löfgren, Esko Oikarinen, Kaija Sälevä ja Markku Torkko
Tehtävät:
-

sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä huolehtiminen
Totto-julkaisujen toimittaminen
kotiseutuyhdistyksen esitteiden ajantasaistaminen ja uudistaminen huomioon ottaen eri
asiakasryhmät ja kielet
viestinnän monipuolistaminen, joustavoittaminen ja tehostaminen; mm. jäsenviestintä
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-

uusien asiakasryhmien etsiminen ja teemallinen markkinointi, esim. työpaikoille ja yrityksille tarjotaan henkilökunnan kehittämispäivien motivoiva, rauhoittava ja kiinnostava miljöö Pöykkölässä

Toimenpiteet
Totto XX-juhlajulkaisun ”60 vuotta museotoimintaa 100-vuotiaassa Suomessa” valmistumien varmistaminen
- julkaisun painatus kevättalven aikana Pohjolan Painotuotteelta
saadun tarjouksen ja kustannusarvion pohjalta
- juhlajulkaisu valmis ennen museon avautumista 1.6.2017;
tätä ennen järjestetään julkaisusta tiedotustilaisuus toukokuun
lopussa Pöykkölässä
Juhlajulkaisun markkinointia ja myyntiä kotiseutumuseolla, Arktikumissa,
kirjastoissa ja eri tapahtumissa
Totto XXI-julkaisun valmistelun aloittaminen
Totto-kalenterin 2017 myynnin ja markkinoinnin jatkaminen vielä vuoden 2017 puolella
Totto-kalenterin 2018 valmistuminen myyntiin Rovaniemen Wanhoille
Markkinoille 20.-22.8.2017; kalenterin teemana on Rovaniemellä 2018
järjestettävien Kuninkuusravien vuoksi Pöykkölässä 1879 syntynyt
Kirppu-ori
Totto-kalentereiden 2019 ja 2020 valmistuminen myyntiin Rovaniemen
Wanhoille markkinoille 2018 ja 2019
Museoesitteiden uudistaminen nykyistä tilannetta vastaavaksi ja kääntäminen tarvittaville kielille
- kotiseutumuseon englanninkielisen nimen muuttaminen muotoon ”Heritage Museum, Local Farm Yard ” (tarkistettava)
- uudistetun museoesitteen toimittaminen Rovaniemen matkailuyrittäjille; samalla kotiseutumuseo pyrkii pääsemään mukaan
Rovaniemen matkailuesittelyihin ja -esitteisiin
Kotisivujen sisällön monipuolistaminen
- uusitaan kotisivujen vuosittainen helposti muokattava Totto-tapahtumakalenteri; esim. hankitaan eri sivuille linkitettävä webbiosoite rovaniemen.totto@gmail.com
- johtokunnan kokouspöytäkirjat ja toimikuntien kokousmuistiot
kootaan yhteiseen tiedostoon kaikkien luettavaksi
- talkoista ilmoitetaan myös kotisivuilla tilanteen ja tarpeen mukaan
- kotisivuja täydennetään lisäämällä niille tietoa kokoelmista ja
näyttelyistä sekä myyntituotteista yhteistyössä perinne- ja kokoelmatoimikunnan ja museotoimikunnan kanssa
- mahdollisuuksien mukaan kotisivujen keskeisiä osia käännetään
englanniksi
- kotisivujen hoitajana ja ylläpitäjänä toimii Mervi Löfgren
Kotiseutuyhdistyksen Facebookissa ajantasaisen keskustelun ylläpitäminen

2017 2018
X

X

X

2019

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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- ajankohtaista aineistoa Facebookiin toimittaa Kaija Sälevä
Yhteydenpitoa jäsenistöön ja jäsenhankintaa varten valitaan viestintätoimikuntaan jäsensihteeri, joka
- laatii yhdistyksen puheenjohtajan kanssa jäsenkirjeet ja postittaa
ne
- ajantasaistaa ja hoitaa jäsenrekisteriä
- osallistuu uusien jäsenten hankintaan eri tilanteissa ja tilaisuuksissa
- kerää alkuvuonna 2017 jäsenten sähköpostiosoitteet jäsenkirjeiden sähköistä lähettämistä varten ja tiedustelee samalla jäsenten
halukkuutta tulla mukaan kotiseutuyhdistyksen toimintaan, esim.
talkootyöhön.
Viestintätehtävien hoitamista varten nimetään viestintätoimikuntaan
viestintäsihteeri, joka
- huolehtii vakiintuneiden käytänteiden mukaan eri tapahtumien
lehti-ilmoituksista ja tapahtumien tekstien valmisteluista
- kokoaa yksityiskohtaisen käsikirjan /ohjeiston ilmoitusten ja tiedottamisen käytänteistä, aikatauluista ja tekstipohjista
- laatii yhdistyksen puheenjohtajan ja/tai tilanteen mukaan viestintätoimikunnan puheenjohtajan kanssa tiedotteet tiedotusvälineille ajankohtaisista asioista
- tarpeen mukaan järjestää tiedotustilaisuuden yhdistyksen puheenjohtajan kanssa.
Viestintätoimikunnan, jäsensihteerin ja viestintäsihteerin ohella yhdistyksen jäsenhankinta on koko yhdistyksen yhteinen tehtävä
”Totto tänään”-esitteen (pysäytys- tai läpileikkauskuva) valmistaminen
esim. Römppäpuolisen yhteyteen jaettavaksi jäsenille ja kotiseututyöstä
kiinnostuneille vierailijoille

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kiinteistöhuollon toimikunta
Kokoonpano: Jorma Hovi (pj.), Kaarlo Alaoja, Heidi Pelkonen ja Hannes Viiri
Tehtävät:
-

-

museorakennusten ja museoalueen korjaus- ja kunnostustöiden, ympäristön siisteyden
sekä opasteiden, sisääntulokylttien ja kasvillisuuden suunnittelu ja toteutuksen ohjaaminen
ja valvonta
museorakennusten ja museoalueen uusien käyttötarkoitusten selvittäminen yhdessä johtokunnan ja muiden toimikuntien kanssa
yhteistyö museoviraston ja Lapin maakuntamuseon kanssa museoalueen ja museorakennusten kunnostamisessa
kunnostus- ja historiatietojen kerääminen ja arkistointi
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Toimenpiteet
Päärakennuksen maalaustyön jatkaminen omana hankkeenaan; M. Korkeasalo Oy ja Lapin ammattiopisto
Päärakennuksen rossipohjan puhdistaminen erilaisista jätteistä
Portaiden, kaiteiden, kynnysten ja palotikkaiden ym. turvallisuuden ja
kunnon tarkistaminen vuosittain
Piha-alueen pintavesien kuivatussuunnitelman laatiminen ennen ojien
kaivamista, esim. Lapin amk:n opiskelijatyönä
Rakennusten seinustoilla olevan kasvillisuuden poistaminen ennenaikaisen lahoamisen estämiseksi, esim. niittämällä tai kasvinsuojeluaineilla
Pysäköintialueen tasaus ja siistiminen
Tuloväylien ja piha-alueen opasteiden ja kylttien ajantasaistaminen ja
hankinta yhdessä viestintätoimikunnan kanssa
Puovirakennus:
- puovin alapohjan tuuletus
- pihan puoleisen julkisivun naulojen poisto
- räystäskouruasian selvittäminen museovirastolta (mahdollinen
korjaustyö lähivuosina)
- rakennuksen hirsien rakojen tilkitseminen
Navettarakennus:
- pärekaton reikien korjaaminen
- välikaton painuman korjaaminen erillisrahoituksella ja ammattityönä
Vasemmanpuoleinen vilja-aitta:
- takaseinän hirren vesitaskun avaaminen suurempien vahinkojen
välttämiseksi
Hyysikkä:
- kattomalkojen uusiminen
- hyysikkärakennuksen nostaminen sen jälkeen, kun pintavedet
on saatu hallintaan
Masiinihuone:
- vesikaton ruoteiden ja päreiden uusiminen
Vinttikaivo:
- rikkoontuneiden rakenteiden purkaminen ja kunnostuksessa
käytettävien tarvikkeiden hankkiminen
- kaivon kunnostaminen
Kala-aitta:
- kattomalkojen uusiminen (ennen korjaustyötä harkittava rakennuksen siirto parempaan paikkaan)
Luhtiaitta:
- pilarihirsien oikaiseminen rakennuksen kallistumisen estämiseksi
Edellä mainittujen korjaustöiden aikataulu ja etusijajärjestys voi muuttua äkillisestä ja yllättävästä syystä.

2017
X

2018
X

2019

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
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Kiinteistöjen talkootoimikunta
Kokoonpano: Kaarlo Alaoja (pj.), Hans Enbuske, Sauli Luiro, Juhani Pöykkö, Veikko Vaarala ja Pekka
Ylikunnari
Tehtävät:
-

kiinteistöhuollon toimikunnan suunnittelemien museorakennusten ja museoalueen korjaus- ja kunnostustöiden käytännön organisointi ja toteutus
talkooväen rekrytointi, talkooväen listojen ylläpitäminen ja talkoista tiedottaminen
talkooväen yhteisöllisyyden kehittäminen sekä motivaation ja innostuksen säilyttäminen
hyvällä tunnelmalla, hyvällä ruoalla ja juomalla sekä rantasaunan käytöllä

Toimenpiteet
Talkooväen rekrytointi- ja tiedotusjärjestelmän laatiminen
Osallistuminen eri tapahtumien järjestelyihin ja talkooväen hankkiminen niihin
Talkooväen täydentäminen uusilla henkilöillä
Kiinteistöhuollon toimikunnan suunnitelman käytännön organisointi ja
toteutus
Päärakennuksen ikkunoiden ja mattojen pesemisestä huolehtiminen
tarpeen mukaan

2017
X
X

2018

2019

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Perinne- ja kokoelmatoimikunta
Kokoonpano: Heidi Pelkonen (pj.), Marketta Harju-Autti, Hanna Kyläniemi, Päivi Linnansaari, Juhani Pöykkö ja Eeva-Liisa Ylinampa
Tehtävät:
-

kokoelmatyöstä huolehtiminen, kokoelmien hoito, kartuttaminen, luettelointi, niihin liittyvät kyselyt ja niitä koskevan tiedon tuottaminen
perusnäyttelyjen ylläpitäminen ja kehittäminen
vaihtuvien teemanäyttelyiden tuotanto ja kokoelmista nousevien aiheiden ideointi ja ohjelmanumeroiden toteutus
museorakennusten esineistöstä huolehtiminen ja kunnon seuranta

Toimenpiteet
2017
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ”Sata esinettä, sata kuvaa”-näyttelyn
X
toteutus Lapin maakuntamuseon kanssa
- Lapin maakuntamuseon työstämä näyttely Rovaniemen historiasta ajalta 1917 – 2017 avataan Lapin maakuntamuseossa
1.2.2017. Kotiseutumuseo täydentää Rovaniemen historian esitystä omassa, 1.6.2017 avautuvassa perusnäyttelyn uudistuksessa

2018

2019
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Osallistuminen Suomen Kotiseutuliiton Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ”Yksi esine – yksi tarina”-hankkeeseen Nätti-Jussin kävelykepillä ja
karhutarinalla
”Hetki kulttuurin ja kahvin parissa” museo auki loppiaisena 2017
Marjetanjuhlaan ohjelmanumeron ideointi ja toteutus

X

Rovaniemi-viikolla jalkautuminen johonkin Rovaniemen kylään teemana
kylästä museolle siirretty rakennus; samalla kotiseutuyhdistyksen ja museon markkinointia
Kirppu-orista kertovan näyttelyn suunnitteleminen kesäksi 2018 sekä
museon näkyminen Kuninkuusraveissa 2018
- yhteydenotot Hippokseen, Suomen Hevosliittoon, Hevosurheilulehteen, Rovaniemen Hevosystävät ry / Matti Rajaharju ym. tahoihin
- lehtiartikkeleista ja muusta julkisuudesta huolehtiminen
- myytävien Kirppu-tuotteiden (esim. T-paita, lippalakki ja heijastin)
suunnittelu ja hankkiminen yhteistyössä museotoimikunnan
kanssa
1.6.2018 avautuvan Kirppu-näyttelyn työstäminen ja esillä oleminen kesän Kuninkuusraveissa, esim. kotiseutumuseolla oma standi tapahtumassa ja samalla muuta museon markkinointia
Kokoelmatietojen kokoaminen kotiseutumuseon kotisivuja varten
Navettaesineistön inventointi ja näyttelyasian suunnittelu yhteistyössä
kiinteistöhuollon toimikunnan kanssa
Navettanäyttelyn toteuttaminen, mikäli se onnistuu navettarakennuksen
kunnostustyön puolesta. Jos rakennuksen korjaustyö viivästyy, uudistetaan metsästyksestä kertova näyttelyosio. (Asia arvioidaan syksyllä 2018
yhdessä kiinteistönhuollon toimikunnan kanssa. Silloin päätetään, kummanko näyttelyn työstämiseen talvikausi 2018–2019 käytetään.)
Raanunäyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen kesän ajaksi

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Museotoimikunta
Kokoonpano: Kerttu Oikarinen (pj.), Ulla Kangasniemi, Hannu Kotivuori, Petra Paloniemi, Kaija Sälevä ja Soile Veijola
Tehtävät:
-

-

pitkän aikavälin suunnitelmien rakentaminen museotoiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen turvaamiseksi yhteistyössä johtokunnan ja muiden toimikuntien kanssa
ideoida ja suunnitella, miten kotiseutuyhdistys voi kehittää harjoittamaansa museotoimintaa, kotiseututyötä ja tapahtumien järjestämistä paikallisille ja matkailijoille kotiseuturakkautta välittävän, elämyksellisen ja elävän museon suuntaan
yhteistyöverkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen, esim. hanketoiminnan ja eri koulutusasteiden opiskelijoiden opetussuunnitelmatyön puitteissa
Pöykkölä-myyntituotteiden ideointi- ja suunnitteluvastuu
huomion kiinnittäminen museo-opetuksen tehostamiseen kaikilla koulutuksen tasoilla
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-

museo-opastuksen kehittäminen

Toimenpiteet
2017 2018
Päärakennuksen sisätilojen autentisoinnista käydään yhdistyksessä tarX
kempi keskustelu ja mahdollisen toteutuksen aloittaminen ”Kuin joku
asuisi”-tilaan
Hankesuunnittelu ja hankkeiden toteutus perinnetiedon eläväksi tekemiseksi Lapin korkeakoulujen kanssa; kytkentä perinne- ja kokoelmatoimikunnan työhön:
1) Lapin amk / EAKR ”Animaatiot ja eMuseo” sekä insinöörityö 3D-mallinX
X
nuksella
2) MTI / Maaseuturahasto ”Kotiseutumuseo – alueen kulttuurin ja perinX
X
teen näyttämö matkailijoille ja paikallisille asukkaille”
3) Lapin yliopisto / historiaan erikoistuvat luokanopettajaopiskelijat ”MuX
X
seopedagogisia työkaluja koululaisten kotiseutuhistorian tapahtumiin”
Museo-opastuksen monipuolistaminen; Lapin yliopiston matkailututkiX
X
muksen kansainvälisten opiskelijoiden omaehtoisen opastuksen harjoitukset ja raportointi kerran vuodessa maaliskuussa
Lapin yliopiston matkailualan jatko-opiskelijoiden luovan toiminnan leiri
X
Pöykkölässä (kokeilu)
Matkailualan kahden amk-opiskelijan kesäharjoittelu- ja opastuskokeilu
X
Pöykkölässä 1.6. – 31.8.; opastuksen monipuolistaminen ja raportointi
Kaamos-kvartetin pirttikonserttien jatkaminen myöhemmin täsmentyvän
X
X
suunnitelman mukaan; vastuutahoina toimivat Eeva-Liisa Ylinampa ja
myöhemmin määrittyvä tukiryhmä
Rovaniemi-viikolle 4.- 10.9.2017 nukketeatterin suunnittelua Annikki SeX
tälän satujen ja tarinoiden pohjalta; mahdollinen lapsiperheille tarkoitettu esitys; hyödynnetään perinne- ja kokoelmatoimikunnan asiantuntemusta
Asiakastiedon hallintaan palautejärjestelmän suunnittelu; palaute- ja vieX
raskirja kehitetään MTI:n amk-opiskelijoiden opinnäytetyönä
Totto-korusarjan kehittäminen, markkinointi ja myynti johtokunnan ja
X
X
viestintätoimikunnan kanssa
- Totto-korujen (kaulariipus ja kravattikoru) esitteen laatiminen
suomen- ja englanninkielisenä alkuvuonna 2017
- Totto-korujen markkinointi ja myynti
- Uusien korumallien suunnittelu, esim. korvakorut, kalvosinnapit
ja huivin kiinnityspinssi vuonna 2018
Uusien tuoteideoiden kehittäminen, esim. Kirppu-tuotteet perinne- ja
X
X
kokoelmatoimikunnan kanssa; otetaan yhteyttä Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan
Perhetapahtuman ”Hiihtolomaviikko Pöykkölässä” suunnittelu viikolle 10
X
X
(6.3. – 12.3.2017) Rovaniemen Santa Claus-rotaryklubin, Rovaniemen
Leijonien, MTI:n opiskelijoiden ja Lähteentien Pirtin kanssa

2019

X

X
X

X

X

X
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Museovierailujen yhdistäminen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutumiseen yhdessä Lapin yliopiston hankkeen kanssa (kokeilu)
Teatteritoiminnan suunnittelua Piste ry:n kanssa ja kesäteatterin pienimuotoinen kokeilu
Muisteluiltojen ja perinneillanviettojen suunnittelu ja pilotointi; selvitetään, löytyykö vastuutahoiksi paikallisia asianharrastajia jäsenistöstä tai
kansalaisopistoista
Vierailu- ja tapahtumakohteiden sarjan selvittäminen (Pöykkölä - Alaruokasen talo – Vanha rautatieasema – Asemapäällikön talo – Rautatieläisten talo – Vanhan rautatiesillan päiväkoti – Metsämuseo); selvittämistyö
tehdään esim. MTI-opiskelijan opinnäytetyönä
Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen muiden Lapin museoiden, esim.
Tankavaaran kultamuseon ja Särestöniemen museon kanssa; selvittämistyö tehdään esim. MTI-opiskelijan opinnäytetyönä

X
X
X

X

X

Emännistö
Kokoonpano: Pirjo Ylikoski (pj.), Kaisa Haverinen, Armi Luiro, Anneli Matero, Helena Pekkala, Tuulikki Timonen ja Ulla Ylikunnari
Tehtävät:
-

peräpohjalaisen perinneruokakulttuurin vaaliminen ja säilyttäminen
yhdistyksen eri tilaisuuksien tarjoilujen suunnittelu, hinnoittelu ja tarjoiluista huolehtiminen
uusien emäntien rekrytoinnista huolehtiminen
teemaruokailujen kehittäminen huomioon ottaen eri asiakasryhmät, esim. lapset ja nuoret

Toimenpiteet
2017
Kotiseutuyhdistyksen kevätkokouksen (huhtikuu) ja syyskokouksen (jouX
lukuu) kahvitarjoiluista ja leivonnaisista huolehtiminen
Pirttikonserttien kahvitarjoiluista ja leivonnaisista huolehtiminen
X
Kotiseutuyhdistyksen kehittämispäivien kahvitarjoiluista, leivonnaisista ja
X
ruokailuista huolehtiminen
Johtokunnan kokouskahvitarjoilujen järjestäminen
X
Marjetanjuhlan tarjoilujen järjestäminen:
X
- juhlaa edeltävänä päivänä talkooväen kahvi- ja ruokatarjoiluistahuolehtiminen sekä kampanisujen leipominen
- juhlapäivänä kahvipöydän kattaminen, kahvinkeitto, kahvitarjoilu
vieraille pääsylippua vastaan, tiskaaminen ja astioiden varastoiminen, varraslohen leikkaaminen ja nyytittäminen sekä ylijääneiden
kampanisujen myyminen juhlavieraille emännistön määräämällä
hinnalla
Virsiseurojen kahvitarjoiluista ja leivonnaisista huolehtiminen
X
Rovaniemen Wanhoilla Markkínoilla myytävien kampanisujen leipomiX
nen ja tarvittaessa myyntiin osallistuminen

2018
X

2019
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Rovaniemi-viikon avointen ovien tarjoilujen selvittäminen johtokunnan
kanssa
Römppäpuolisella tarjottavan aterian suunnittelu, tarjouspyynnöt / mahdolliset sponsorit, tarveaineiden hankinta, aterian valmistus tarvittaessa
muissa tiloissa kuin Pöykkölän keittiössä, aterian hinnoittelu ja tarjoilu
sekä jälkityöt
Tuomaan päivän kuusijuhlan tarjoiluista (puuro ja soppa sekä kahvi ja
kahvileipä) huolehtiminen ja hinnoittelu

X
X

X

X

X

X

X

Saunan toiminta
Vastuuhenkilö: Juhani Pöykkö
Tehtävät:
-

saunan markkinoinnista, vuokraamisesta ja ylläpidosta huolehtiminen (saunan tulot ja menot kirjataan erilliselle saunatilille; saunan tuloilla katetaan saunan menot ja muut saunaan
kohdistuvat velvoitteet)

Talonmiespariskunta Armi ja Sauli Luiro
Talonmiespariskunta osallistuu eri tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyihin omien työtehtäviensä
mukaisesti, minkä lisäksi talonmiehet osallistuvat myös järjestettäviin talkoisiin. Yhdistyksen puheenjohtaja ja talonmiespariskunta ovat lokakuussa 2016 käyneet keskustelut tehtävistä ja niiden
tarkemmasta määrittelystä. Tämän keskustelun pohjalta täydennetään jo olemassa olevaa työsopimusta. Muista kuin emännistössä hoidettavista kahvituksista ja muista tarjoiluista vastaa Armi
Luiro tarkemmin sovittavalla tavalla.

