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Hyvä jäsen! 

 

Kartanomuseon kausi on loppusuoralla, mutta toiminta jatkuu silti vielä vilkkaana. 

Vastikään sunnuntaina vietettiin odotettua suomenhevospäivää onnekkaasti leppeässä ja sateettomassa 

syyssäässä. Kartanolle saapui yhteensä viisi suomenhevosta: kaksi kyytihevosta Kaukokallion tilalta, kaksi 

pienhevosta Pyyrylän tallilta talutusratsuiksi ja työhevonen Vääksyn suunnalta esittelemään pöllin juontoa. 

Navetan edustalle oli koottu kalustonäyttely – siellä selvisi, mikä on hankhmo tai vältti ja mikä ero on sila- 

ja luokkivaljastuksella.  Hevospuomilla näytettiin valjastusta, satulointia, hevostyötä ym. ihan käytännössä. 

Navetassa oli info- ja myyntipisteitä, Jussi Saarijärven hevosaiheinen taidenäyttely sekä lasten 

hevosaiheinen askartelunurkka. Pikkuväelle oli rakennettu myös riemukas keppihevosten esterata!  

Unohtaa ei sovi myöskään Tallirengin pihakierrosta, jonka varrella tarkastettiin kartanon tallit ja vaunuvajat 

ja kuultiin monet hevostarinat…  

Toinenkin sykähdyttävä tapahtuma on vielä tiedossa tänä syksynä: Lilly von Heidemanin muistojuhla la 

30.9. Juhla alkaa kokoontumisella navetan edustalla, mistä siirrytään von Heideman -suvun 

hautamuistomerkille puistoon. Hartaushetken jälkeen istutetaan Valhallan mäkeen muistopuu ja juhlaa 

jatketaan sisätiloissa navetassa, missä kuullaan Duo Wiehkeen musisointia ja Kansallismuseon 

amanuenssin Satu Frondeliuksen juhlapuhe otsikolla ”Lilly von Heideman 1849 – 1917 - Kartanonneidistä 

kansansivistäjäksi”. Lopuksi nautitaan kahvit fennomaanien kera. Juhlaan ovat kaikki jäsenet tervetulleita, 

mutta toivomme ilmoittautumista ennakkoon viim. ke 27.9. puh. 044-239 9759 tai 

urajarvenkartano@phnet.fi. 



Touhu ja hyörinä kartanolla hiljenee syksyn myötä vähitellen. Kaura on jo puitu, marjat poimittu ja keitelty. 

Tällä viikolla odotetaan vielä vieraaksi satapäistä joukkoa vääksyläisiä seiskaluokkalaisia, jotka tutustuvat 

kartanon ruokakulttuuriin ja ruuan alkutuotantoon. Ruskaretkeläisiäkin on tulossa syys-lokakuun 

vaihteessa – ja kyllä kelpaakin kartanon puistossa ihailla syksyn väriloistoa! Mutta lauantai-iltaisin on 

kartanolla suorastaan ruuhkaa, kun sisäpiika Tiina ja välillä myös Jussi-renki ryhtyvät kertomaan 

kummitusjuttuja! Kummituskierroksia on jäljellä kaksi ja niille kannattaa imoittautua hyvissä ajoin, sillä 

kierrokset ovat olleet hyvin täynnä. Vielä syyskuun loppuun asti voi myös ilmoittaa oman ryhmän joko 

Hugo-herran runopolulle puistoon tai uudenuutukaiselle ruoka-aiheiselle kierrokselle Vanukkaita ja 

fennomaaneja. Museo on viimeisen kerran auki su 1.10. mutta puisto-opastuksille pääsee ryhmän kanssa 

ainakin vielä lokakuun ajan. 

Vaalean kultainen juova viipyilee lännessä,  

rannan hetteiköstä nousee usva, 

verenpunainen haapa ja keltainen koivu  

heittävät varjonsa suurina ja tummina. 

(Hugo von Heideman: Syysilta rantapolulla) 

Raikkaita ja värikkäitä syyspäiviä! T. Tiina-piika ja Urajärven kartanon ystävät ry:n hallitus 

 

 

 

 

 


