
   

       
 

Marjetanjuhlan päätössanat 17.7.2022 klo 13 

 

varapuheenjohtaja Marketta Harju-Autti 

 

 

Arvoisa juhlaväki! 

 

Lämmin kiitos kaikille, että tulitte tekemään  Marjetanjuhlan 2022! Lämmin kiitos kaikille 

vieraille, ohjelmansuorittajille, ja talkoolaisille!   Toivottavasti tämä päivä jää kaikkien 

mieleen. 

 

Ensimmäinen  Marjetanjuhla on pidetty jo yhdistyksen perustamisen (1951) jälkeisenä 

vuonna 1952 lääninhallituksen juhlasalissa.  Seuravana vuonna yhdistys päätti, että se ottaa 

juhlapäiväkseen Marjetanpäivän, vanhan keskiaikaisen kirkkopyhän, ei siis 

perustamispäiväänsä 7.9., vaikka sille olisi ollut muutakin perustaa Rovaniemen  historiasta.  

Tuolloin ei vielä ollut yleisessä tiedossa se, että ensimmäinen Rovaniemeä koskeva asiakirja 

oli päivätty 7.9.1453. Tuohon varhaisempaan historiaan perustuvaa  Rovaniemi-päivää 

alettiin kaupungissa viettää 7.9.1980 ja laajempaa nykyistä Rovaniemi-viikkoa 2010.  – 

Ennen Pöykkölän kartanolle tuloa  Marjetanjuhlia  pidettiin  kouluilla (1953–1956), joten 

kokonaisuudessaan tämä on 68.* juhla. 

 

Voimme sanoa, että Rovaniemellä on kaksi merkkitapahtumaa, Marjetanjuhla heinäkuussa ja 

Rovaniemi-viikko syyskuussa. Niitä yhdistää päivä,  7. syyskuuta.  (Perusteiden aikaeroa on 

498 vuotta).  
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Tämä juhla on 64* täällä Pöykkölän kartanolla järjestetty. Sitä vietettiin 21.7.1957, 

vaikka talo ei vielä ollut yhdistyksen,  vaan Kemiyhtiön omistuksessa. Kauppakirja 

allekirjoitettiin vuoden lopulla,  19. joulukuuta 1957.   Tuosta juhlasta on 

seuraavalainen kuvaus:   

Juhlaan  osallistui 200 henkeä. Avauspuheen piti yhdistyksen puheenjohtaja Matti 

Perunka, joka  totesi, että Rovaniemen asutus on vanhaa: ”Täällä asuttiin jo silloin, 

kun Saara ja Abraham kulkivat Mamren tammistossa.” – Juhlapuheen piti Jarl 

Sundquist, joka esitteli Pöykkölän tilan vaiheita. Mikko Paloniemi esitelmöi 

kivikautisesta asutuksesta. Lopuksi juotiin Valion lahjoittamaa kirnupiimää. 

Valmisteluissa oli ollut mukana Pienviljelijäkoulu traktorin kanssa 

. 

Täällä oli  9.7.1961  oli merkittävä, kolmen aiheen  tapahtuma: 1) kotiseutuyhdistys täytti 10 

vuotta, 2) Rovaniemen kotiseutumuseo  vihittiin käyttöönsä ja 3) Rovaniemellä vietettiin 12. 

valtakunnallisia kotiseutupäiviä.   Juhlapuheen piti akateemikko Kustaa Vilkuna ja 

vihkiäispuheen professori Niilo Valonen.  Pohjois-Pohjalaisen osakunnan opiskelijat olivat 

merkittävässä roolissa, myös perinteen tallennuksessa ja museoesineiden keruussa.  Väkeä 

oli paikalla tuhatpäinen joukko.  Varraslohta paistettiin 115 kiloa.  

 

Rovaniemen VPK:n soittokunta esiintyi tuossa juhlassa (1961)  ensimmäisen kerran.  Se 

aloitti katkeamattoman perinteen, joka jatkuu edelleen. Tämä on siis 60.*kerta. Aplodit tästä!  

 

Arvoisa juhlaväki! 

 

Virsiseurat järjestetään  21.7.2022 klo 18 yhdessä Rovaniemen seurakunnan kanssa. 

Rovaniemen Wanhoille markkinoille yhdistys ei tänä vuonna osallistu. 

 

Pitkän tauon jälkeen seuraavat Rovaniemen valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat vajaan 

kahden kuukauden kuluttua: 9.–11.9.2022. Teemalla Mistä sie olet pois – Gos don leat eret? 

kutsutaan  monipuolisen ohjelman pariin kaikkia. Ohjelma sijoittuu Rovaniemi-viikolle. 

Tällä museoalueella järjestetään 10.–11.9.2022 neljännen kerran Sadonkorjuumarkkinat, 
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joiden  teema  on Turvallisesti kotiseudulta käsin. – Totto-kalenteri 2023 ilmestyy 

markkinoiden alla. 

    

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry on mukana järjestelyissä ja toivottaa omalta osaltaan 

kaikki lämpimästi tervetulleiksi päivien tapahtumiin. 

.   

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry kiittää vielä kerran ja toivottaa hyvää kesän jatkoa 

 

  Tapaamisiin syyskuussa! 

 

• Määrässä on otettu huomioon koronavuosi 2019, jolloin juhlaa ei järjestetty.  

Yhdistyksen 70-vuotisjuhla ja Marjetajuhlan järjestettiin 9.9.2021.         


