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Hyvä jäsen 

Elämme kartanomuseon tämän kesän huippukautta. Uudet aukioloaikamme ovat sen mukaiset: museo on 

auki 12.8. asti klo 11-18 ihan joka päivä. Viimeinen opastettu kierros lähtee klo 17. 

Aktiivinen alkukausi 

Kartanolla on jo ehtinyt olla tällä kaudella monenlaista vipinää: lapset puuhailivat pihapiirissä kesäkuun 

puolivälissä jälleen kerran ilmeisen innostuneina, muutama käsistään kätevä mieshenkilö kävi veistämässä 

karhun moottorisahalla ja naiset availemassa aisteja soudun ja saunan merkeissä. Hugon ja Lillyn 

lumoavaan maisemapuistoonkin on perehdytty oikein puutarha-alan ammattilaisen opastamana. 

Kesäpäivä tuttuun tapaan 

Nyt heinäkuussa on tarjolla lisää ohjelmaa. Kartanoteatterin näytäntökausi on jo käynnissä ja lauantaina 

14.7. vietetään perinteisesti Kylän kesäpäivää klo 10 - 14. Yhdistyksemme osallistuu Kesäpäivään 

aikaisempien vuosien tapaan tarjoamalla vapaamuotoista tutustumista kartanomuseoon pienellä 

kannatusmaksulla. Oppaat päivystävät eri huoneissa ja kertovat niistä mielellään. 

Teemailtoja  

Museon viehättävässä ympäristössä järjestämme heinäkuussa kaksi teemailtaa: Tiistaina 17.7. on 

mahdollisuus osallistua edellisellä kerralla hyvän palautteen saaneeseen naisten soutu & sauna -iltaan, 

jossa herkistellään aisteja mindfullness-menetelmin. Pari viikkoa myöhemmin, tiistaina 31.7. eläydytään 

puolestaan entisajan pikniktunnelmiin. Lisätietoja molemmista illoista saa  sivuiltamme sekä myös 

museosta tai kahvilasta.  



Taidetta ja kielikylpyä tarjolla 

Aivan uusi luku 90-vuotiaan museomme historiassa kirjoitetaan kuluvan kuun 23. päivänä, jolloin saamme 

ehkä tähän asti kaukaisimmat vieraamme - joukon kiinalaisia matkailijoita. Kiinalainen ryhmä viipyy 

kartanolla koko päivän, tutustuen sekä museoon että puistoon. Heidän ohjelmaansa kuuluu niin ikään 

soutelua ja saunomista, mutta myös akvarellimaalaustyöpaja, jossa he mielellään työskentelisivät yhdessä 

suomalaisten kanssa. Tässäpä siis muutamalle nopealle ilmoittautujalle oiva tilaisuus kielitaidon 

verryttelyyn ja taideharrastamiseen yhdellä kertaa! Työpaja pidetään klo 9-12 ja sitä ohjaa 

kuvaamataidonopettaja Jussi Saarijärvi, jolle voi ilmoittautua s-postilla jh.saarijarvi@gmail.com. Hinta 30 

e/henkilö sisältää taidepainotteisen museo-opastuksen ja kaikki tarvikkeet.  

Sen sijaan tapahtumakalenteriin merkityt kädentaitokurssit - makramee 27.7. ja kirjansidonta 29.7. -

peruuntuvat ohjaajan  vakavan sairastumisen vuoksi. 

Kartanonystävien oma blogi 

Verkkosivullemme on liitetty blogi, jossa julkaisimme kesäkuussa Vääksyn yhteiskoulun oppilaiden 

mietteitä kirjallisuudesta, jota myös Hugo ja Lilly aikoinaan lukivat. Seuraavaksi aloitamme museomme 90 v 

-juhlavuoden kirjoitusten julkaisun. Sarjan avaa kiehtovasti Urajärven  pitkäaikainen kesäasukas ja 

Kartanoteatterin luottonäyttelijä Satu Tala. Seuraavana vuorossa on Museoviraston viimeisinä vuosina ja 

yhdistyksemme alkutaipaleella museota hoitanut opas Petri Lehtonen. Haastamme myös teidät kaikki 

jäsenet muistelemaan museomme kuluneita vuosia ja omia kokemuksianne museolta. Toivomme 

saavamme 1 -2 sivun mittaisia tekstejä ja kuvitustakin saa laittaa mukaan. Kieliasun ei tarvitse olla 

viimeistelty, sillä tarvittaessa editoimme tekstit. Siis ei kun muistelemaan! Ja syntyneet tekstit 

allekirjoittaneelle osoitteeseen tiitus.tulitukka@gmail.com. 

Vene ja sauna vuokrattavissa 

Yhdistyksemme on saanut Päijänne Leaderin ja Päijän vene -yrityksen myötävaikutuksella oman 

soutuveneen, jota voi vuokrata. Vuokra on 7 e ensimmäiseltä tunnilta ja 5 e seuraavilta tai 20 e/pv. 

Tiedustella voi museolta 044-239 9759.  

Vuokraamme myös tallirivin päädyssä olevaa entistä tilanhoitajan saunaa, johon mahtuu 4-5 h. Tiedustelut 

allekirjoittaneelta tai museolta. 

Pesukone haussa 

Kartanolle tarvitaan pesukone mm. siivousrättien pesua varten. Olisiko kenties jollakulla teistä jäsenistä 

ylimääräinen, toimiva kone, jonka haluaisitte lahjoittaa? Allekirjoittaneelle voi ilmoittaa s-postilla 

tiitus.tulitukka@gmail.com. 

Tietosuoja-asiaa 

Olemme laatineet uuden tietosuojalain edellyttämän tietosuojarekisteriselosteen. Se on luettavissa 

yhdistyksemme verkkosivuilta kohdasta "Yhteystiedot". 

Tiina-piika ja muu kartanonväki toivottavat kaikille jäsenille mukavaa kesän jatkoa ja toivovat näkevänsä 

mahdollisimman monta jäsentä kartanolla kesän kuluessa! 

Yst. terv. Tiina Saarijärvi & UKY ry:n hallitus 



 

 

 

 

   

 

 

 

 


