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Hyvä jäsen 
 

Kevät on tullut kartanolle ja Urajärven kylälle! Mikäpä on ollessa, kun puut ja 

kunnaat vihertävät, linnut sirkuttavat ja aurinko lämmittää suloisesti. Hyvä mieli 

on kartanolla siitäkin, kun ystävät muistavat ja auttavat: on saatu lahjaksi niin 

mattoja ja lankoja kuin tapettejakin. Ja käyttöömme aivan upeaa 

kuvamateriaalia sekä mahtavia museomuisteluita. Osa kuvamateriaalista on jo 

laitettu esille juhlanäyttelyyn ja muu materiaali hyvään talteen odottamaan 

vastaista käyttöä. Lämmin kiitos teille museon ystäville, jotka olette eri tavoin 

meitä juhlavuoden ja uuden museokauden alkaessa tukeneet!  



Museon 90 v -juhlanäyttely saatiin avatuksi ja uusi opaskirja julkistetuksi 

Asikkalan kirjastossa 2.5. Yksi kirjallisuussalonkikin on jo ehditty pitää 

samaisessa paikassa. Se sujui Lilly-neidin kirjojen parissa ja lämminhenkisissä 

tunnelmissa. Ensi maanantaina kuullaan otteita Hugo-herran kirjoista ja kahtena 

seuraavanakin maanantaina nautitaan kirjastolla kirjallisia makupaloja kartanon 

hengessä. 

Kevättalkoot pidetään kartanolla tänä lauantaina 12.5. alkaen klo 10. Kaikki 

jäsenet ovat tervetulleita auttamaan. Talo tarjoaa talkooeväät ja sään pitäisi 

suosia myös lauantaina. 

Sunnuntaina on juhlan vuoro. Silloinhan voi tuoda äidin kartanolle nauttimaan 
monipuolisesta ohjelmasta: museokierrokselle klo 14, kakkukahville klo 15 ja 
Asikkalan musiikkiopiston opettajien kevätkonserttiin klo 15.30. Konsertissa 
kuullaan useita instrumentteja: viulua, lyömäsoittimia, kontrabassoa, 
harmonikkaa, kitaraa, pianoa. Solistisia esityksiä on luvassa monipuolisesti eri 
aikakausilta ja klassisia pikkukappaleita eri säveltäjiltä (mm. Sibelius, Moore, 
Elgar, Brahms).  Kyllä äitien kelpaa! 

Seuraavia tapahtumia pitääkin malttaa odottaa kesäkuulle, mutta odotus 
kannattaa. Vuorossa on avoimet ovet yhteistyössä OP Järvi-Hämeen kanssa 9.6. 
ja Lasten kartanopäivät 14. - 16.6. Lasten kartanopäiville olemme saaneet 
koottua paljon laadukasta ohjelmaa. Julkaisemme koko ohjelman piakkoin mm. 
verkkosivullamme. 

Lapset ja nuoret ovat muutenkin lähellä meidän kartanonystävien sydäntä. 
Haluamme siirtää kulttuuriperintöä seuraaville sukupolville. Olemme siksi jo 
viime kaudella viritelleet kouluyhteistyötä ja nyt siihen tulee ihan uutta potkua, 
sillä olemme aloittamassa kolmivuotista hanketta Leader-rahoituksella. 
Toivomme voivamme ottaa vastaan ensimmäiset hankerahoituksella toteutetut 
koululaisvierailut tämän museokauden lopussa elo-syyskuussa. 

Jäsenmaksuja on kertynyt tilillemme mukavasti. Jäsenkampanjamme näyttää 
purevan ja se on yhä käynnissä.  Uusien jäsenten hankkijoille olemme luvanneet 
kiitokseksi uunituoreen kartanon opaskirjan, joten maksutietoihin kannattaa 
laittaa, kuka on suositellut jäseneksi liittymistä. Vanhojen jäsenten kannattaa 
tarkistaa viimeistään nyt, että oma jäsenmaksu on tullut suoritetuksi. 

Pian varmasti jo näemmekin teitä jäseniä meille kaikille rakkaalla kartanolla.  
Tapaamisiin! 

Yst.terv. Kartanon piikanen Tiina Saarijärvi ja UKY ry:n hallitus 


