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Hyvä jäsen 

Tunnelma tiivistyy kevään lähestyessä! Kartanon päärakennus on jopa jo herätelty talviunestaan ja 

laitettu esittelykuntoon lähinnä ensi viikon Maaseutumatkailupäivien retkeläisiä varten. Asikkalaan 

saapuu tosiaan maaseutumatkailuväkeä eri puolilta maata ja heille meillä on ilo esitellä upeaa 

kartanomuseotamme. 

Ihan hiljaiseloa ei kartanolla ole vietetty talvellakaan. Yhdistyksemme järjesti 24.2. yhteistyössä 

kylän muiden toimijoiden kanssa Talvipäivä-tapahtuman, joka houkutteli kartanolle satakunta 

henkeä nauttimaan perinteisistä talven riemuista: pulkkamäestä, napakelkkailusta, rekiretkeilystä 

jne.  Päivä onnistui hyvin eikä kirpakka pakkanenkaan menoa haitannut. Päijät-Häme -lehti uutisoi 

tapahtumasta näyttävästi ja kartanomuseomme sai siinä mukavasti näkyvyyttä. 

Kevät tuo yhdistyksen hallitukselle kiireitä, sillä osallistumme kaksille messuille sekä pienempiin 

markkinointitapahtumiin.  Myös kartanolla alkaa tapahtua yhä enemmän: Huhtikuun 22. päivänä 

järjestämme kartanolta kylälle suuntautuvan Kansalaissodan muistokävelyn, jonka varrella 

kuullaan kylän tapahtumista ja kyläläisten kohtaloista vuonna 1918. Toukokuussa puolestaan 

järjestetään kartanon kivinavetassa äitienpäiväkonsertti yhteistyössä Asikkalan musiikkiopiston 

kanssa. Toukokuun 19. päivä museon ovet avautuvat viikonloppukävijöille - sopivasti kansallisen 

museoviikon päätteeksi.  

Kartanomuseomme avaamisesta yleisölle tulee tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta. Se tulee 

näkymään muuallakin kuin kartanolla. Toukokuun 2. päivänä avataan Asikkalan kirjastossa 



juhlanäyttely ja avajaisten yhteydessä julkistetaan myös kauan odotettu museon opaskirja. Siihen 

on tehnyt asiantuntevan pohjatekstin Museoviraston intendentti Jouni Kuurne. Kirjastolla 

järjestämme myös neljänä toukokuun maanantaina Kartanon kirjallisuussalongin. Näissä 

tilaisuuksissa tutustutaan toisaalta Hugon ja Lillyn lukemiin kirjoihin, toisaalta kartanolla 

lomailleiden kirjailijoiden tuotantoon. Kesäkuussa puolestaan valtaamme kartanoaiheella kirjaston 

lasivitriinin, joka sijaitsee pääsisäänkäynnin vieressä. 

Lopuksi tärkeää jäsenasiaa: Yhdistyksemme talouden tukemiseksi olemme käynnistäneet 

jäsenhankintakampanjan. Tavoite on, että jokainen nykyinen jäsen saisi houkuteltua 

yhdistykseemme ainakin yhden uuden jäsenen. Palkitsemme uusien jäsenten hankkijat museon 

uunituoreella opaskirjalla, joten jäsenmaksun yhteydessä tulee viestikentässä mainita, kenen 

suosituksesta liittyy. Jäsenen omat yhteystiedot ovat myös tärkeät! Jäsenhankkija voi noutaa 

palkintokirjansa museolta tai sopia kanssamme muun tavan.  Tämän kirjeen mukana seuraa 

liitteenä sekä sähköinen jäsenlomake että tulostettava kahden kappaleen versio. Ei kun jakamaan 

ja puhumaan puolestamme! 

Entä mitä muuta voit jäsenenä tehdä yhdistyksen hyväksi? Tässä muutama vihje: 

- voit tulla mukaan markkinointitapahtumiimme jakamaan esitteitä 

- voit tulla auttamaan talkoissa ja tapahtumien järjestelyissä 

- voit auttaa meitä sponsoreiden hankinnassa, jos sinulla on sopivia suhteita 

- voit kertoa, mitä osaat ja haluat tehdä, niin keksimme varmasti taidoillesi käyttöä 

Juuri nyt meillä on myös ihan konkreettinen pyyntö: Tarvitsemme Kivinavetan lattialle räsymattoja 

sekä viihtyisyyden että akustiikan parantamiseksi. Jos sinulla on ylimääräisiä, jotka voisit lahjoittaa 

meille, niin otathan yhteyttä! 

Kartanomuseollamme on edessä hieno juhlavuosi. Tehdään siitä yhdessä ikimuistoinen! 

Kevättä odotellen  

Urajärven kartanon ystävien hallitus plstaTiina Saarijärvi 

 

 

 

 


