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Hyvä jäsen! 

Kevät keikkuen tulevi Urajärvellekin ja kartanolla on tehty näinä päivinä melkoista suursiivousta, 

jotta kaikki olisi tiptop-kunnossa, kun museo 6.5. aukeaa taas yleisölle kesäkaudeksi. 

Varaslähtöhän tuli otettua uuteen kauteen jo helmikuun lopussa talviliikuntapäivän merkeissä. 

Tämä kokeiluluonteinen uusi tapahtuma onnistui hyvin ja sai kiitosta kävijöiltä, joita olisi kyllä 

mahtunut mukaan enemmänkin. Mutta ymmärtäähän sen, että MM-kisojen aikaan on vaikea hou-

kutella väkeä muualle! 

Kartanon kesäkautta puolestaan leimaa Suomi 100-juhlavuosi. Teema nostetaan esiin niin museo-

opastuksissa kuin tapahtumissa. Tapahtumakalenteriin on lisätty tuttujen Lasten kartanopäivän, 

Kylän kesäpäivän ja Herrasväen juhlan täydennykseksi uusia tapahtumia: Kesäkuun alussa järjeste-

tään kartanon tiluksilla vanhan perinteen mukainen Kylvösiemenen siunaus ja syyskuussa järjeste-

tään Suomenhevospäivä sekä Lilly von Heidemanin muistojuhla. Molemmille viimemainituille ta-

pahtumille on vankka perustelu, sillä kansallisrotumme suomenhevonen viettää tänä vuonna 

omaa 110-vuotisjuhlaansa ja kartanon omistajasuvun Suomen haaran viimeisen edustajan Lilly von 

Heidemanin kuolemasta tulee 30.9. kuluneeksi 100 vuotta. Em. tapahtumien lisäksi tulemme jär-



jestämään kartanolla muutaman perinteisen aamuhartauden ja kaksi yhteislauluiltaa – sekä lop-

pukesästä jälleen muutaman Kummituskierroksen.  

Heinäkuussa Kartanoteatteri tuo oman lisänsä Suomi 100-teemaan esittämällä vuoden 1918 ta-

pahtumiin perustuvaa näytelmää Veli veljeä vastaan. Lippujen myynti lienee jo kovassa vauhdissa! 

Kartanon tapahtumat on koottu viestin toisena liitteenä seuraavaan tapahtumakalenteriin. Tu-

lemme tiedottamaan kustakin tapahtumasta tarkemmin verkkosivuillamme ja jäsenkirjeissä kau-

den edetessä. Mutta muutakin uutta on luvassa kuin varsinaisia tapahtumia: Nyt saa opastusta 

paitsi sisällä museossa myös pihapiirissä ja puistossa. Alle kouluikäisille lapsille on puolestaan kehi-

telty oma pieni luontokierros kartanoympäristössä. Nämä uudet opastukset toteutetaan toistai-

seksi lähinnä ryhmille tilauksesta. 

Suomi 100-vuonna haluamme panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, jotka voivat kartanolla oppia 

paljon oman maan lähihistoriaa ja kulttuurihistoriaa. Iloksemme olemme saamassa toukokuussa 

kartanolle asikkalalaisia päiväkotilapsia sankoin joukoin kylään! Isompia lapsia varten olemme ke-

hitelleet niin teemaopastuksia kuin työpajoja. 

Meillä hallituksessa on siis kova tekemisen meininki ja iso innostus kehittää kartanomuseotamme 

elämykselliseksi retkikohteeksi ja jopa oppimisympäristöksi, mutta ilman teitä, hyvät jäsenet, pieni 

joukkomme ei pärjää. Hallituksemme koki myös hiljan ison menetyksen, kun kokenut ja pätevä 

varapuheenjohtajamme Hannu Markkanen menehtyi sairauden murtamana. Näin ollen meillä olisi 

auki 1 – 2 hallituspaikkaa. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, tarjoutumisia ja ylipäänsä 

kaikenlaista apua ja tukea! Toivommekin paljon yhteydenottoja teiltä jäseniltä meille hallitukseen 

päin. Niinpä tässä uudelleen hallituksen nykyinen kokoonpano: Heikki Saarinen (pj), Marko Latva-

nen (siht.), Sari Airikka, Christian Liljeroos, Leena Lehtinen,  Rita Ruotsalainen-Kyynäräinen, Tiina 

Saarijärvi, Anneli Seppänen.  

Muistattehan myös maksaa jäsenmaksun! Aika moni maksu puuttuu vielä, joten tarkista, joko 

maksoit omasi, niin varmistat jäsenkirjeen tulon jatkossakin. Jäsenetuna saat myös yhden ilmaisen 

opastetun museovierailun.  Tässä vielä maksuohjeet: 

Henkilöjäsen 20,- Perhejäsen 40,- Yritysjäsen 250,- Ainaisjäsen 400.- Tilille OP FI12 5011 0920 0864 

73 . MUISTATHAN LAITTAA MAKSUN VIESTIKENTTÄÄN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI!  

 

Parhain terveisin ”kartanon piika” Tiina Saarijärvi ja UKY ry:n hallitus 

Yhteydenotot: tiitus.tulitukka@gmail.com, 045 -8876 822 
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