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Hyvä jäsen!

Kartanon tekojoutsen on juuttunut kiperästi jäihin – toivottavasti se selviää ahdingostaan kevään tullen ja
saa vapailla laineilla keinuen osallistua kartanon uuteen sesonkiin, yhtyen Suomi Finland 100 –juhlintaan
muun kartanon väen kanssa.
Yhdistyksen hallitus puolestaan on jo herännyt talvihorroksesta valmistelemaan museon uutta
toimintakautta ja yhdistyksen vuosikokousta. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 3.
helmikuuta kouluosuuskunta USKOn tiloissa Urajärven entisellä koululla, Urajärvenraitti 151. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. tilinpäätös, toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja
henkilövalinnat. Toivotamme niin vanhat kuin uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi! Erityisen innokkaasti
odotamme ilmoittautumisia mukaan hallitustyöhön tai työryhmiin – tarjolla olisi niin kouluyhteistyön
kehittämistä kuin tapahtumien järjestämistä.
Kesän 2017 markkinointi on jo ehditty polkaista käyntiin: tänä nimenomaisena viikonloppuna, 19. – 22.1.,
muutama hallituksen jäsen on Helsingissä matkamessuilla Lahti region –osastolla kertomassa kartanosta.
Markkinointia jatketaan pitkin kevättä erilaisiin tapahtumiin osallistuen.
Kesän toimintasuunnitelma esitellään tarkemmin vuosikokouksessa ja sitä voidaan siellä myös täydentää
jäsenten ideoiden ja toiveiden mukaan. Kartano on tarkoitus saattaa näyttelykuntoon huhtikuun lopulla,
jolloin ryhmiä ja viikonloppukävijöitä voidaan ryhtyä ottamaan vastaan toukokuun alusta alkaen. Lasten

kartanopäivä kesäkuussa ja Herrasväen juhla elokuussa ovat vakiinnuttaneet paikkansa museon ohjelmaan
ja myös heinäkuiseen Urajärven Kesäpäivään on tarkoitus osallistua aktiivisesti.
Vuoden 2017 sesonkia tulee luonnollisesti leimaamaan Suomi Finland 100 –juhlavuosi, joka tulee
näkymään kartanolla monin tavoin. Mm. Kartanoteatterin näytelmä Veli veljeä vastaan liittyy vahvasti
tähän teemaan. Urajärven kartanolle vuosi 2017 on erityisen merkityksellinen myös siksi, että syksyllä tulee
kuluneeksi 100 vuotta kartanon viimeisen aatelisomistajan Lilly von Heidemanin kuolemasta.
Pientä varaslähtöä uuteen kauteen otetaan tänä vuonna jo helmikuussa MM-kisojen aikaan. Kisojen
oheisohjelmana järjestetään koko Lahden seudulla lauantaina 25.2. Saunapäivä, johon myös kartanon
kahvila ja Urajärven kartanon ystävät osallistuvat. Alkuiltapäivä on varattu reippaalle talviulkoilulle:
luistelulle, hiihdolle, mäenlaskulle, rekiajelulle yms. Reippailun lomassa voi sivistää itseään opastetulla
kierroksella kartanon pihapiirissä. Ulkoilun päälle pääsee saunomaan, sillä molemmat rantasaunat ovat
kuumana iltaan asti. Hiukopalaa on myös tarjolla nälkäisille ja juomia janoisille. Toivottavasti moni jäsen
pääsee tähänkin tapahtumaan mukaan – toteamaan, miten mahtava paikka Urajärven kartano on myös
talvella!
Tavataan siis kokouksessa ja kartanolla!
UKY ry:n hallitus plsta Tiina Saarijärvi

