Jäsenkirje 4 /2017

Hyvä jäsen!
Kesä on viimein saapunut hellien meitä meitä aurinkoisen lämpimällä säällä!
Kartanon pellossakin multa on lämmennyt niin, että kevätkylvöt on saatu tehtyä:
kauraa ja tattaria. Tattarikylvös tehtiin vanhoilla menetelmillä - hevosella äestäen ja
vasusta kylväen - ja sai 60-päisen yleisön läsnä ollessa oikein perinteisen
kylvösiemenen siunauksen 6.6. pidetyssä tilaisuudessa, jossa oli mukana Asikkalan
seurakunta, Urajärven maatalousnaiset ja 4H-lapset.
Vipinää ja toimintaa on kartanolla ollut jo aika lailla muutenkin kevään kuluessa.
Lahden yhteiskoulun lukiolaiset vierailivat kartanoalueella runsaslukuisina heti
toukokuun alussa opiskelemassa ruotsia elämyksellisesti ja samalla kokemassa
monialaisesti historiaa, kulttuuria, luontoa. Urajärvi näytti kirkkaana kevätpäivänä
parhaintaan ja nuoret olivat kovasti tyytyväisiä retkeensä.
Seuraavaksi kartanon valloittivat päiväkotilapset Asikkalasta ja Heinolasta. Lapset
pääsivät kurkistamaan sisään museoon, pyrähtämään puistossa Kevättuulen mukana
ja maistamaan kunnon liinaharjapollen tarjoamaa wanhan ajan kyytiä. Vielä ehdittiin

temmeltää pihalla ja kokeilla perinteisiä leikkejä. Huh sitä hulinaa – mutta hymyssä
suin lähdettiin kotiin.
Kevät on tuonut kartanolle myös työmiehiä, jotka kunnostavat tallirivin katon.
Vanhat rakennukset tarvitsevat aika ajoin vääjäämättä ”määräaikaishuoltoa”. Tästä
valitettavasti aiheutuu pientä esteettistä ym. haittaa: Itse työmaa tallirivistön
edustalla samoin kuin kattotiilien pesupaikka hevospuomin vieressä on rajattu aika
karuin työmaa-aidoin. Koettakaamme kestää ja iloitkaamme siitä, että tallista tulee
entistä ehompi!
Jos on ollut paljon touhua kartanolla, niin myös hallituksen väellä, joka on kierrellyt
turuilla ja toreilla markkinoimassa kartanomuseota ja kartanon Suomi 100 –
teemavuotta. Tämän kesän tapahtumamme on tosiaan kelpuutettu osaksi virallista
Suomi 100-ohjelmistoa!
Kesäkuun alussa pidettiin viralliset avajaiset ja siirryttiin kuusipäiväiseen aukioloon.
Seuraavat tapahtumamme ovat Avoimet kylät ja saunat la 10.6. klo 12 – 17 ja
Lasten kartanopäivä la 17.6. klo 12 – 16. Kesän ensimmäinen aamuhartaus, jossa
yhteistyökumppanimme on Vuoksenlaakson Metodistiseurakunta Vesivehmaalta,
pidetään su 18.6. klo 10 ja kesän ensimmäinen yhteislauluilta puolestaan ma 26.6.
klo 18 – 20. Lisätietoa tapahtumista saa verkkosivultamme ja facebookistamme sekä
liitteenä seuraavista tapahtumakalenterista ja tapahtumamainoksista. Olet
tervetullut tapahtumiin niin osallistujana kuin talkoolaisena (ilmoittautuminen
talkoisiin allekirjoittaneelle).
Kesäiseen kulttuuriretkeen kartanolle voi mainiosti yhdistää myös muita kylän
kohteita. Esim. la 10.6. on kyläkoululla vanhojen käyttöesineiden näyttely klo 11 –
17 ja Navettagalleriassa on koko kesäkuun auki Työn sankarit näyttely (Jussi
Saarijärven työhevosaiheisia akvarelleja).
Toivottavasti kesäiset säät jatkuvat ja luovat mukavat puitteet niin tapahtumillemme
kuin itse kunkin kartanoretkille.
Parhain terveisin kartanon piikanen Tiina Saarijärvi
puh. 045-8876822, s-posti tiitus.tulitukka@gmail.com
P.S. Muistattehan että museo ja kahvila ovat kiinni juhannuksena to – la 22. – 24.6.

