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Hyvä jäsen
Kartanomuseomme ovi pysyy säpissä kevääseen asti - mutta sehän ei tarkoita, että kartanoalueella tai yhdistyksessä
vietettäisiin täydellistä hiljaiseloa.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen hallitus on summaillut kuluneen kauden tulosta. Taloudellisestihan kausi ei mennyt aivan yhtä hyvin kuin
edellinen vuosi. Ryhmiä kartanolla kävi hyvin, mutta katoa oli etenkin yksittäiskävijöistä. Joten, hyvä jäsen - muistapa
ensi vuonna tuoda omiakin vieraitasi ja ystäviäsi tutustumaan kartanomuseoomme! Hallituksessa puolestaan
pyrimme suunnittelemaan lisää uusia näkökulmia tuovia teemaopastuksia ja muita vetonauloja kasvattamaan
kartanoalueen vetovoimaa ja tarjoamaan elämyksiä myös niille, joille kartano on ennestään tuttu paikka. Uusia
ideoita olemme hakeneet mm. museoalan ja tapahtumajärjestämisen koulutuksista, joihin hallituksen jäseniä on
mahdollisuuksien mukaan osallistunut. Luonnollisesti otamme mielellämme ideoita vastaan myös jäsenistöltämme!
Olemme siis hallituksessa aloittaneet tarmokkaasti uuden kauden suunnittelun ja siihen liittyen selvitelleet
mahdollisuuksia saada hankkeisiimme avustuksia tai museollemme sponsorointia. Rahoituksemmehan koostuu
pääasiassa jäsenmaksuista, opastusmaksuista ja pääsylipputuloista. Ulkoista rahoitusta olemme saaneet lähinnä
kunnalta toiminta-avustuksena. Yrityssponsorointia meillä on ollut toistaiseksi hyvin vähän, mutta pyrimme talven
aikana kehittämään tätäkin puolta. Tarkoitus on luoda muutama selkeä sponsorointikonsepti ja tarjota yrityksille
sponsorointia vastaan konkreettista hyötyä esim. pääsylippujen muodossa. Jos teillä jäsenillä on kontakteja
yritysmaailmaan ja haluatte auttaa meitä yritysten saamisessa mukaan tähän päijäthämäläiseen kulttuurityöhömme,
ottakaapa yhteyttä!
Tulevia tapahtumia
Olemme menossa kohti loppuvuoden juhlakautta, jossa yhdistyksemmekin on monin tavoin mukana.
Aikajärjestyksessä loppuvuoden tapahtumat ovat osaltamme seuraavat:
1. Joulunavaus Vanhassa Vääksyssä

Osallistumme la 25.11. klo 10 - 14 Vanhassa Vääksyssä joulunavaustapahtumaan. Tuomme sinne myyntiin ainakin
iki-ihania Urajärvi -kuva-albumeita ja tonttukortteja. Sinne siis kaikki jäsenet joulukortti- ja lahjaostoksille! Meidät
löytää ent. Nuokulta eli vanhalta kansakoululta.
2. Joulukalenteri facebookissa
Tänä vuonna voit seurata yhdistyksemme facebookissa omien rakastettujen tonttujemme seikkailuja joulukuun
alusta jouluaattoon asti. Veitikkaisemme näet lähtevät (kuvankäsittelyn keinoin) tukikohdastaan sivurakennuksesta
vilistelemään ympäri kartanoa toimitellen omia jouluaskareitaan! Dokumentoimme tonttujen puuhat facebookiin
päivittäin ja kuljemme näin yhtä matkaa kohti joulua.
3. Vuoden kulttuuriteko
Yhdistyksemme aktiivinen toiminta on pantu merkille myös kunnassa: meille on päätetty myöntää vuoden 2017
kulttuuritekopalkinto. Saamme vastaanottaa tämän huomionosoituksen 6.12. Vääksyssä järjestettävässä
itsenäisyysjuhlassa, johon kaikilla on vapaa pääsy.
4. Sadan soihdun Suomi-kävely
Itsenäisyyspäivänä juhlimme Suomea myös kartanolla. Järjestämme kartanoalueella Sadan soihdun Suomi-kävelyn,
jonka päätämme komeasti Maamme-lauluun Valhallassa. Näin huipennamme osaltamme Suomi 100 teemavuotemme. Informoimme kävelystä tarkemmin verkko- ja fb-sivuillamme.
5. Asikkalan elävä joulukalenteri
Olemme ilmoittautuneet mukaan Asikkalan elävään joulukalenteriin. Järjestämme oman luukkumme pe 8.12. Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivänä. Sehän sopii mainiosti ottaen huomioon Hugon ja Lillyn
musiikkiharrastuksen. Tilaisuus alkaa klo 18 ja kestää noin tunnin. Enempää ei vielä kerrotakaan, sillä ohjelma on
tietysti yllätys!
6. Joulujuhla kyläkoululla
Joulutunnelmiin pääsee kanssamme myös 10.12. Urajärven vanhalla koululla kylämme joulujuhlassa, jonne myös te
kartanoyhdistyksemme jäsenet olette tervetulleita. Ohjelmassa on perinteisesti mm. riisipuurotarjoilu, kahvittelu ja
joululauluja. Yhdistyksemme omassa ohjelmavuorossa kerromme, miten aikoinaan Urajärven kartanossa vietettiin
joulua.
Säät vaihtelevat ja syksy on pimeimmillään, mutta ei anneta sen lannistaa. Sytytellään kynttilöitä ja muistetaan, että
valoa voittaa pimeyden aikanaan!
Yst. terv. Tiina Saarijärvi ja UKY ry:n hallitus

