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Hyvä jäsen
Tämän vuoden osalta museokausi alkaa olla päätöksessä. Olemme viettäneet sitä juhlan
merkeissä, sillä kartanomuseomme täytti 90 vuotta. Muutakin juhlan aihetta kauteen on
sisältynyt: Urajärven kylä valittiin Päijät-Hämeen vuoden kyläksi ja sitä juhlittiin kartanon
pihapiirissä suuressa Kyläkalaasissa 18. elokuuta. Juhlassa palkittiin muitakin ansioituneita kyliä ja
kylätoimijoita - ja pidettiin yhdessä hauskaa! Juhlavierailla oli mahdollisuus kurkistaa myös sisälle
museoon ja moni niin tekikin. Juhlan juonsivat tietysti Hugo ja Lilly (Jukka Salomaa ja Satu Tala) kuvassa yllä täydessä eleganssissaan päärakennuksen portailla.
Seuraavaksi juhlimme kartanolla 15.-16.9. kauden päättäjäisiä ja Fredrikan - Hugon ja Lillyn äidin nimipäiviä. Kuten useimmat varmaan tietävät, Fredrika Johanna Cedonia von Heideman, o.s.
Becker (1814-1892) tuli kartanolle alunperin töihin talousmamselliksi 1844, mutta avioitui neljä
vuotta myöhemmin kartanon isännän Axel von Heidemanin, siis Hugon ja Lillyn isän, kanssa.
Fredrikan nimipäiviä vietettiin aikoinaan kartanolla vuosittain syyskuun 19. päivänä suurin menoin
ja tätä perinnettä nyt päättäjäisviikonloppuna elvyttelemme . Juhlinnan aloitamme lauantai-iltana
Herrasväen illallisella kahvilassa ja sunnuntaina jatkamme erityisellä juhlakierroksella museossa.
Asikkalan seudun musiikkiopiston oppilaat ovat luvanneet tulla soittamaan ja onpa muutakin
ohjelmaa sekä pientä tarjoilua luvassa. Tarkempia tietoja päättäjäisviikonlopun ohjelmasta saa
verkkosivuiltamme, fb:n tapahtumailmoituksesta tai museolta puh. 044 239 0759.
Kartanolla on tietysti tehty paljon muutakin kuin juhlittu. Loppukautta ovat värittäneet
ensimmäiset kouluyhteistyöhankkeemme puitteissa toteutetut kouluvierailut. Olemme saaneet
vieraita kahdesta alakoulusta ja yhdestä yläkoulusta. Alakoululaiset ovat tutustuneet museoon,

tehneet puistoretken, musiikkisuunnistaneet pihapiirissä ja ajelleet suomenhevosen vetämissä
vanhoissa kärryissä. Yläkoululaiset kävivät Kansalaissotakävelyllä, Runopolulla tai Lillyn
luontokoulussa kukin oman valintansa mukaan. Kaikki vierailut ovat onnistuneet hyvin ja sääkin
suosi; niin koululaiset kuin opettajat ovat vaikuttaneet tyytyväisiltä. Syksyn vierailuohjelmassa on
vielä yksi kouluvierailu tällä viikolla ja kevääksikin on vierailuja varailtu alustavasti. Talven mittaan
yhdistyksen koulutiimi sulattelee saatuja arvokkaita kokemuksia ja työstää sekä palveluita että
materiaaleja.
Elo-syyskuun varsinainen megahitti ovat olleet kummituskierroksemme. Yhden lehtijutun ja
radiohaastattelun jälkeen saimme niin paljon ilmoittautumisia, että jouduimme
moninkertaistamaan alkuperäisen ryhmien määrän, eivätkä ihan kaikki silti ole mahtuneet
mukaan. Saattaa olla, että järjestämme vielä myöhemmin syksyllä kummituskävelyitä kartanon
pihapiirissä.
Lokakuun alussa on jo aika laittaa museo talviteloille odottelemaan ensi kevättä. Siinä onkin
melko lailla tekemistä, sekä sisällä että ulkona. Talkoilemme kartanon pihapiirissä ja puistossa la
6.10. alkaen klo 10 ja sisätiloissa 13.10. samoin alkaen klo 10. Jäsenemme ovat tervetulleita
auttamaan!
Kauden päättyessä on myös aika jo tähytä tulevaan. Muutama hallitusjäsenemme on jättämässä
hallituksen, joten etsimme sinne uusia jäseniä. Jos juuri Sinä koet, että voisit antaa aikaasi ja jakaa
osaamistasi tällä saralla, niin ilmianna ihmeessä itsesi kenelle tahansa nykyiselle hallitusjäsenelle!
Tai ehkä tunnet sopivan henkilön ja haluat kysyä hänen suostumustaan? Uskomme, että uudet
ihmiset tuovat hallitukseemme arvokkaita uusia ajatuksia, näkökulmia ja taitoja. Ehdotuksia
uusiksi jäseniksi toivomme saavamme mahdollisimman pian, jo syksyn aikana. Uudet jäsenet
nimitetään virallisesti yhdistyksen vuosikokouksessa alkutalvesta ja heidän toimikautensa alkaa
sen jälkeen.
Vaikka museo menee kiinni, yhdistyksen toiminta siis jatkuu. Juhlavuosikin jatkuu vielä. Syksyn
pimetessä kartanonystävä voi vaikka vetäytyä mukavasti sohvannurkkaan ja lueskella
yhdistyksemme blogia, jossa julkaisemme vielä muutaman juhlavuoden muistelukirjoituksen ja
aika ajoin muitakin kirjoituksia.
Tiina-piika ja yhdistyksemme hallitus toivottavat kaikille kartanon ystäville raikasta ja reipasta
syksyä!
Yst terv. Tiina Saarijärvi ja UKY ry:n hallitus

