Jäsenkirje 1/ 2018

Hyvä jäsen!

Vuoden alkua on saatu viettää Urajärvellä mahtavista lumikeleistä nauttien! Samalla on katseita
käännetty kohti kevättä ja museon uutta sesonkia. Sitä tulee sävyttämään kaksi teemaa: Urajärven
kartanomuseon 90-vuotinen taival ja vuoden 1918 tapahtumien muistaminen.
Urajärven kartano tosiaan avattiin yleisölle museona vuonna 1928 eli juurikin 90 vuotta sitten.
Tämän mahdollisti Lilly von Heidemanin testamentti ja Suomen Muinaismuistoyhdistykselle
tekemä lahjoitus museon perustamista varten. Lillyn kuolemasta (30.9.1917) ehti kuitenkin kulua
reilut 10 vuotta, ennen kuin museo saatiin avatuksi, koska ensimmäisen maailmansodan jälkeinen
inflaatio vaikeutti hanketta.
Ensimmäinen maailmansota aiheutti Suomessa myös melkoista yhteiskunnallista myllerrystä:
toisaalta se loi tilaisuuden viimein irtaantua Venäjästä ja julistautua itsenäiseksi kansakunnaksi,
toisaalta pian itsenäistymisen jälkeen suomalaisen yhteiskunnan sisäiset ristiriidat kärjistyivät,
mikä johti alkutalvesta 1918 kansalaissodan syttymiseen. Itse kartanolla vältyttiin 1918
suuremmilta selkkauksilta, mutta Urajärven kylä ei säästynyt tragedioilta. Yhdistyksellämme on
aikomus järjestää keväällä ja tarpeen mukaan myöhemminkin kansalaissodan muistokävelyitä,

joiden reitillä käydään läpi kansalaissodan tapahtumia kylällä ja kyläläisten kohtaloita sodan
melskeissä.
Alkavalle museokaudelle hallituksella on mielessään muitakin uusia ideoita, joihin voi tutustua
oheisen toimintasuunnitelmaluonnoksen avulla. Erityisesti kannattaa jo nyt panna merkille
heinäkuisten iltojen "jatkoajat", joihin on luvassa vallan mainiota ohjelmaa: puutarhaarkkitehtuuria asiantuntijaoppaan johdolla, soutua + saunaa mind fullness -hengessä sekä
piknikkiä kartanon tapaan. Uuden kauden ohjelma tietysti elää vielä ja tarkentuu pikku hiljaa.
Mennyttä kautta voi puolestaan kertailla oheisesta vuosikertomuksesta.
Yhdistyksen lähiajan hanke on osallistua Urajärven talvitapahtumaan, joka järjestetään kartanolla
lauantaina 24.2. Toivotaan, että mainiot talviulkoilusäät saavat jatkua, jotta pilkkikilpailut,
rekiajelut ym. talviset aktiviteetit voidaan toteuttaa! Tapahtumasta kiinnostuneiden kannattaa
seurata yhdistyksemme fb-sivua.
Kaikkea toimintaa varten tarvitaan luonnollisesti rahoitusta. Siinä teillä, arvoisat jäsenet, on tärkeä
rooli, sillä yhdistyksemme toiminta on suurelta osin jäsenmaksujen varassa. Vuoden 2018
jäsenmaksut päätetään yhdistyksemme vuosikokouksessa, joka pidetään su 18.2. klo 13 Urajärven
kouluosuuskunnan tiloissa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita paikalle! Vahvistetut jäsenmaksut ja
maksuohjeet kerromme toki seuraavassa jäsenkirjeessä ja toivommekin jäseniemme suorittavan
jäsenmaksunsa ripeästi, jotta selviämme alkukauden menoistamme. Viime kesähän oli meille
jonkin verran tappiollinen, joten varamme ovat vähissä. - Haluaisimme myös haastaa jäsenemme
hankkimaan yhdistyksellemme uusia jäseniä. Ehkä juuri Sinun ystäväpiirissäsi piileksii uusia
kartanon ystäviä?
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