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Muutoksen tuulet puhaltavat hallituksessamme ja täällä 

kirjoittelee uusi viestintävastaava, Ella Järvinen. 

Edellinen tiedottajamme, Tiina Saarijärvi, siirsi 

pikkuhiljaa tiedottajan ja viestintävastaavan vastuunsa 

minulle ja on ohjannut minua tiedottajan roolin saloihin 

viimeisien kuukausien ajan. Tiina ei kuitenkaan vetäydy 

kokonaan Urajärven kartanon ystävien toiminnasta, 

vaan hän jatkaa kouluyhteistyötiimissä, jonka 

tarkoituksena on houkutella koululaisryhmiä kokemaan 

erilaista oppimista Urajärven kartanolla. Toivotamme 

Tiinalle onnea ja menestystä kouluyhteistyön parissa! 

Minulla on suuret saappaat täytettävänä, ja yritänkin 

suoriutua uudesta vastuualueestani parhaani mukaan. 

Liityin Urajärven kartanon ystävien hallitukseen vuosi 

sitten ja pyrkimyksenäni oli – ja on edelleen – antaa 

hallitukselle palanen omaa osaamistani museoalan 

ammattilaisena. Jotkut saattavatkin muistaa minut 

vuosilta 2013–2014, jolloin työskentelin kesäoppaana 

kartanolla. Ja täytyy kyllä myöntää, että on ollut mukavaa 

olla taas kartanon toiminnassa mukana! 

 

Vuosikokous järjestetään lauantaina 23.2.2019 klo 13 Urajärvenseudun kouluosuuskunnan USKOn 

tiloissa, Urajärvenraitti 151. Muista sähköpostin mukana tulleista liitteistä löytyvät sekä alustava 

toimintasuunnitelmamme kaudelle 2019 että vuosikertomuksemme kauden 2018 tapahtumista. 

Tutustu liitteisiimme ja tule mukaan vuosikokoukseen. Ilmoittauduthan etukäteen s-postitse 

urajarvenkartano(at)gmail.com. Tervetuloa! 

 

Olemme hallituksen sisällä työnjakoa selkiyttääksemme muodostaneet erilaisia tiimejä: mm. 

tapahtumatiimin ja ympäristötiimin. Ja nyt teillä jäsenillä on mahdollisuus liittyä apukäsiksi näihin 

tiimeihin! Tapahtumatiimin jäsenet suunnittelevat ja järjestävät kesän tapahtumia ja tarvitsisimme 

joukkoomme aktiivista/aktiivisia toimijaa/toimijoita, jotka olisivat halukkaita osallistumaan 

tapahtumiemme järjestämiseen. Ympäristötiimissä taasen pääset kirjaimellisesti painamaan sormesi 

multaan: tarvitsemme apua niin kasvimaapalstojen jakamisessa, jättipalsamin poistossa kuin 

istutuksien laitossakin. Mikäli sinua kiinnostaa osallistua jompaankumpaan tiimiin, laita sähköpostia 

osoitteeseen urajarvenkartano(at)gmail.com. 



  

 

Viime kaudella kävijämäärämme ja lipputulomme notkahtivat kummituskierroksien huikeasta 

suosiosta huolimatta, joten jäsenmaksut ovat edelleen toimintamme perusta. Toivommekin, että jatkat 

jäsenistössämme ja maksat pikimmiten jäsenmaksun vuodelle 2019. Jäsenmaksut pysynevät ennallaan, 

joten maksun voi suorittaa ennen vuosikokoustakin. Jäseneksi liittymisen voit tehdä maksamalla 

jäsenmaksun suoraan yhdistyksen tilille. 

TILINUMERO: FI12 5011 0920 0864 73   Järvi-Hämeen OP 

SAAJA: Urajärven kartanon ystävät ry 

VIESTIIN: Nimesi JA sähköpostiosoitteesi 

Jäsenmaksuvaihtoehdot löytyvät kotisivuiltamme: https://urajarvenkartanonystavat.fi/jasenyys/ 

 

Ensi kaudelle olemme suunnittelemassa jäsenistölle ihan omaa ohjelmaa, joten pysykäähän kuulolla. 

Näitä tapahtumia et taatusti halua jättää välistä! 

 

Seuraavassa jäsenkirjeessä esittelen hallituksen uudet jäsenet ja kerron tulevasta kaudesta 

tarkemmin … Siihen asti nauttikaahan tästä kunnon talvesta luminietoksineen! 

 

 

Lumisin talviterveisin Urajärven kartanon ystävät ry:n hallituksen puolesta, 

Ella Järvinen 


