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Hyvä jäsen! 

Yhdistyksemme ensimmäinen kausi museon aukipitäjänä on kunniakkaasti takana ja on aika 

julkaista pieni yhteenveto työntäyteisestä sesongista ja toisaalta suunnata jo katseita tulevaan. 

Toukokuun alusta museo oli auki yleisölle viikonloppuisin, mutta ryhmille tilauksesta muinakin 

päivinä. Museon kesäkausi käynnistyi virallisesti 14.5. iloisten, ohjelmallisten avajaisten merkeissä.  

Kesäkuun alussa siirryttiin kuusipäiväiseen aukioloon ja museon toiminta kaikkiaan vilkastui. 

Kesäkuun ehdoton kohokohta oli Lasten kartanopäivä, joka kurjasta säästä huolimatta keräsi 

mukavasti pikkuväkeä nauttimaan erilaisista aktiviteeteista, tutustumaan kotieläimiin ja 

perehtymään entisajan kartanoelämään lasten omalla museokierroksella. Nuoret vieraat 

vanhempineen olivat sen verran innostuneita ja tyytyväisiä, että lastentapahtuma pidetään 

museon ohjelmassa jatkossakin. 

Heinäkuussa kartanon pihapiiriä elävöitti viimekesäiseen tapaan Kartanoteatteri, joka valtasi tällä 

kertaa rantakatsomon lisäksi kartanon miespihan. Välillä kartanolla oli jopa niin vilkasta, että 

museovieraat ja näyttelijät melkeinpä törmäilivät toisiinsa, mutta sopivasti sovitellen kaikille löytyi 



tilaa. Loppukuusta kartanolla vietettiin kylän Kesäpäivää ja museorakennusten läpi virtasi tasainen 

tutustujien joukko, joita yhdistyksen hallituksen jäsenet huonekohtaisesti opastivat. Oletettavasti 

Lilly von Heideman, joka sääti testamentissaan, että kartanoa tulisi toisaalta pitää yleisölle auki 

museona, toisaalta tarjota ” lämpimänä vuodenaikana” taiteilijoiden tukikohdaksi, olisi katsellut 

heinäkuun hektistä hyörinää ihan hyvillä mielin… 

Elokuussa museossa riitti edelleen hyvin vierailijoita ja suorastaan yllättävän suosituksi osoittautui 

yhdistyksen 13.8. yhteistyössä USKOn kanssa järjestämä tilaisuus Aavemaiset teekutsut. 

Tilaisuuteen saatiin vierailijoiksi niin perinnerakuunoita kuin suomalaisiin aavetaloihin perehtynyt 

tietokirjailija Mauri Karvonen. Illan puolivälissä kutsuvieraat tekivät retken kartanon omken 

aavetarinoiden tapahtumapaikoille ja illan päätteeksi nautittiin USKOn emäntien loihtimasta  

teetarjoilusta sekä kartanoteatterilaisten ohjelmanumeroista. Illan menestyksen siivittämänä 

päätettiin järjestää vielä viitenä perättäisenä lauantai-iltana kartanolla uusi kummituskierros. 

Kierroksille saapui ilahduttavan paljon väkeä ja parhaina kertoina niitä vedettiin jopa kolmen 

oppaan voimin! 

Tätä kirjoittaessa on jo tiedossa, että pärjäsimme hyvin myös tilastojen valossa: Kävijämäärät 

pysyivät tavoitteemme mukaisesti edellisvuoden tasolla eli kartanolla vieraili lähemmäs 5000 

henkeä. Myös  budjettimme pitivät ja jäimme lopulta hienoisesti voitolle. Vaikka itse museo on jo 

laitettu ”talvilepoon” odottamaan uutta sesonkia, yhdistys jatkaa toimintaansa ympäri vuoden.  

Syksyn mittaan olemme laatineet joitakin avustushakemuksia – haemme rahoitusta mm. 

kulttuuripuiston opasteiden täydentämiseen ja kouluyhteistyön kehittämiseen. Pikkuhiljaa 

kehitellään myös museon toimintaa ja  ensi vuoden ohjelmaa. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus 

osallistua ideointiin ja miksei toteutukseenkin ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin tai 

saapumalla yhdistyksen alkuvuodesta pidettävään vuosikokoukseen. Toivottavasti näemme siellä 

paljon jäseniä! 

 

UKY ry: hallituksen psta, parhain terveisin 

                                                                

                                                                            Tiina Saarijärvi 

      

 

 

 


