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Hyvä jäsen

Kartanomuseomme juhlavuosi on käynnistymässä aktiivisen toiminnan merkeissä. Museommehan perustettiin 1928,
joten museotoimintaa on Urajärvellä ollut jo 90 vuoden ajan. Tällä kaudella tuomme merkkivuoden esiin monin
tavoin ja pyrimme järjestämään taas yhden vilkkaan uuden toimintavuoden.
Aiempi toimintamme sai juuri hienon tunnustuksen, kun Urajärvi valittiin Päijät-Hämeen vuoden 2018 kyläksi.
Tunnustus tuli tietysti koko kylälle, jonka toimintaan yhdistyksemme kuitenkin on antanut oman vahvan panoksensa
ja näin myötävaikuttanut valintaan.
Juhlablogi
Yksi tapa juhlistaa museon 90-vuotista taivalta on kerätä ja julkaista museoon liittyviä muistoja. Onko juuri sinulla
omakohtaista kerrottavaa museon menneiltä vuosikymmeniltä? Toivomme saavamme 1 - 2 sivun mittaisia tekstejä,
joita on tarkoitus julkaista verkkosivullemme perustetussa blogissa. Kirjoittamista ei tarvitse arkailla, sillä tarvittaessa
editoimme kyllä. Tärkeintä on sisältö! Muistelutekstejä voi lähettää allekirjoittaneelle osoitteella
tiitus.tulitukka@gmail.com.
Kansalaissotakävely
Kevään ensimmäinen tapahtuma on Kansalaissotakävely. Kävelylle lähdetään sunnuntaina 22.4. klo 13 kartanolta.
Reitti kiertää kylällä noin 7 km, käyden taistelutantereilla ja teloituspaikoilla. Vuoden 1918 tapahtumat heräävät
eroon kyläläisten kohtaloiden myötä, joihin paikalliset oppaamme Heikki Saarinen ja Jussi Saarijärvi ovat
perehtyneet. Opastusmaksut (10 e) menevät tietysti museomme hyväksi. Toivomme ennakkoilmoittautumista
Jussille viestillä numeroon 040-8397256 tai s-postilla jh.saarijarvi@gmail.com.

Kartanotunnelmia kirjastolla
Touko-kesäkuussa teemme yhteistyötä Asikkalan kirjaston kanssa seuraavasti: Keskiviikkona 2.5. klo 18 vietämme
kirjaston ala-aulaan rakentuvan 90 v -juhlanäyttelyn avajaisia ja samalla opaskirjan julkistamistilaisuutta (kutsu
ohessa). Toukokuisina maanantai-iltoina klo 18 alkaen nautitaan kirjallisuudesta yhteisöllisesti Kartanon
kirjallisuussalongeissa, joissa "kartanon ryökynä" lukee otteita kartanon kirjaston kirjoista ja kartanon taiteilijakodin
asukkaiden tuotannosta. Tarkempia tietoja tilaisuuksista saa verkkosivultamme ja face bookistamme. Jäsenet ovat
lämpimästi tervetulleita! Kesäkuussa kartanotunnelmat jatkuvat kirjastolla vitriininäyttelyn muodossa.
Talkoot
Lauantaina 12.5. alkaen klo 10 pidämme kartanolla ulkoalueiden kunnostustalkoot. Tarkoitus on viedä kalusteet ja
koristeet paikoilleen puutarhaan ja puistoon sekä muutenkin saada paikat kartanolla esittelykuntoon. Kalusteet
pitää varastoinnin jäljiltä puhdistaa. Tehtävää on myös navetassa, joka pitää ehostaa juhlakuntoon seuraavan päivän
äitienpäiväkonserttia varten. Jäsenet ovat tervetulleita auttamaan!
Äitienpäivä
Äideille, äitien perheille ja muillekin halukkaille on sunnuntaina 13.5. kartanolla tarjolla täysi juhlaohjelma: Klo 14
museokierros, klo 15 kakkukahvit ja klo 15.30 Asikkalan musiikkiopiston opettajien konsertti. Kaikki edulliseen
juhlahintaan: museo 5 e, kahvit 5 e ja konsertti 5 e. Kukin voi tietysti itse päättää, mihin ohjelmaosuuksiin haluaa
osallistua. Toivotaan, että päivä on kaunis, jotta juhlijat voivat käydä myös keväisellä puistokävelyllä!
Jäsenmaksut ja jäsenkampanja
Jäsenmaksuja on saapunut mukavasti, mistä kiitos. Jos et ole vielä maksanut omaasi, tee se mahdollisimman pian
tilille OP FI12 5011 0920 0864 73. Jäsenpostia lähetämme tästä lähtien vain maksun suorittaneille. Muistathan myös
jäsenhankintakampanjamme: Kerro yhdistyksestämme mahdollisimman monelle työtoverille, naapurille, ystävälle,
tuttavalle, sukulaiselle ja innosta liittymään mukaan. Ohessa jäsenlomake, jonka voit lähettää potentiaalisille uusille
jäsenille s-postilla tai tulostaa annettavaksi käteen. Uuden jäsenen hankkineille olemme luvanneet kiitokseksi
museon uunituoreen opaskirjan, joten uuden jäsenen kannattaa ilmoittaa jäsenmaksun yhteydessä, kuka jäsenyyttä
suositteli.
Mattoja, lankoja, tapetinpätkiä
Alkavalla kaudella kartanolla järjestetään runsaasti tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhtenä tapahtumapaikkana toimii
kivinavetta, jossa äitienpäiväkonserttikin järjestetään. Sinne kaipaamme räsymattoja (tai muita mattoja)
parantamaan akustiikkaa ja viihtyisyyttä. Jos sinulta löytyy ylimääräisiä, jotka voisit lahjoittaa meille, otathan
yhteyttä allekirjoittaneeseen!
Ylijäämälangoille ja remonteista ylijääneille tapeteille olisi niin ikään käyttöä. Niitä voidaan hyödyntää kartanolla
järjestettävissä työpajoissa ja kädentaitokursseilla. Kaikenlaiset langat käyvät, mutta erityisesti olisi tarvetta
puuvillalangoille tai vahvalle kalastajalangalle. Tutkipa siis kevätsiivouksen yhteydessä, mitä kaappien perältä löytyy
ja ota yhteyttä, jos haluat eroon tämän lajin tavarasta.
Kartanolla näyttää vielä aika hurjalta vanhojen lahojen puiden kaadon jäljiltä, mutta pian saadaan tanhuat siistittyä ja
voidaan nauttia luonnon elpymisestä pitkän talven jälkeen. Aurinkoisia kevätpäiviä jäsenistölle!
Yst. terv. Tiina Saarijärvi ja Urajärven kartanon ystävien koko hallitus

