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Kevättä kohti mennään ja vuosikokouskin 

pidettiin la 23.2. Kokouksessa tuli ilmi niin 

hyviä, kuin vähän harmillisiakin asioita. 

Aloitetaan hyvillä: vuodesta 2017 poiketen, 

vuonna 2018 jäimme taloudellisesti plussan 

puolelle eli korjausliikkeenä toiminut 

aukioloaikojen supistaminen auttoi. 

Jatkamme ensi vuonna museon aukioloja 

hieman samalla kaavalla kuin viime 

vuonnakin eli avaamme kesäkauden 

lauantaina 18.5., jonka jälkeen olemme auki 

viikonloppuisin 23.6. saakka. Tämän jälkeen 

museo on auki joka päivä 4.8. saakka, jonka 

jälkeen jatkamme jälleen aukioloja 

viikonloppuisin 29.9. asti. Palaamme 

takaisin klo 11–17 aukioloon, lukuun 

ottamatta teatteriesityspäiviä, jolloin järjestämme ylimääräisen kierroksen teatterivieraille klo 17–17.30. 

Sitten hieman harmillisempiin uutisiin: yksittäisten kävijöiden määrä romahti noin tuhannella kävijällä. 

Puheenjohtaja Heikki Saarinen ja hallitusväki ovat tästä seikasta huolissaan, ja nyt pohdimmekin kiivaasti, kuinka 

aktivoida yksittäiskävijät takaisin museovierailulle.  Ja tähän tarvitsemme teidän apuanne! Tulkaa ensi kesänä 

paikalle ja tuokaa sukulaiset, tuttavat ja naapuritkin kokemaan kartanoelämys vailla vertaa – laitetaan yhdessä 

viidakkorumpu soimaan ja houkutellaan museovieraat takaisin museolle! Ensi kesälle on paljon uutta ja uusvanhaa 

suunnitteilla: pidämme taas kummituskierroksia, järjestämme Lasten kartanopäivän, Avoimet puutarhat -

tapahtumassa pidämme puutarhakierroksen ja järjestämme heinäkuussa teemakierroksia niin tutuin kuin uusin 

aihein. Saamme esimerkiksi aivan uutta tietoa sisältävän teemakierroksen liittyen vuoden teemaan ”Urajärveltä 

maailmalle – maailmalta Urajärvelle”, mutta tällä kertaa kartanon työntekijöiden näkökulmasta. Tätäpä tuskin 

haluatte jättää välistä! Kerromme tulevasta kesästä yksityiskohtaisemmin myöhemmin keväällä. 

Hallituksemme koki uudistuksia, ja saimme joukkoomme paljon tarmokkaita ja ammattitaitoisia jäseniä. 

Esittelenkin heidät seuraavaksi:  

Uusi hallitusjäsenemme ja museonhoitajamme Heidi Rask:  

Aloitan uutena hallituslaisena ja jatkan loppukesällä alkanutta kartanon vastuuoppaan pestiäni innostunein mielin. 

Valmistuin auktorisoiduksi Asikkala- ja alueoppaaksi toukokuussa 2018 ja jäin elokuun alussa eläkkeelle biologian ja 

maantiedon opettajan virastani. Olen viettänyt nuoruuteni Vääksyssä ja kirjoittanut ylioppilaaksi Vääksyn lukiosta. 

Asikkalassa vierähti mökkiläisenä 20 vuotta ja  lopulta paluumuutin Vääksyyn 9 vuotta sitten Järvenpäästä. Toiveissa 

on iloinen ja vilkas kesä Urajärven kartanolla! 

Uusi hallitusjäsenemme Tero Mäkinen: Urajärven kesäasukas ja aktiivinen kartanon vieras. Kartanot, isot maatilat 

ja niitten historia on kuulunut osana lapsuuden maisemia. Näin vanhempana historiaa arvostaa ihan eri lailla ja koen 

tärkeäksi, että kartano ja sen historia saadaan siirrettyä seuraavalle sukupolvelle. Yritän omalla panostuksella 

varmistaa, että näin tapahtuu myös käytännössä. Toimiminen hallituksessa tuo mukavaa vastapainoa työelämälle, 

Hallituksen vuosikokouksesta 23.2.2019.  



 

mutta toki toivon, että osaaminen siltä puolen koituu mahdollisimman suureksi eduksi kartanoa ja sen tulevaisuutta 

ajatellen. 

Uusi hallitusjäsenemme Henna Mero: Asikkalasta kotoisin oleva nuori nainen. Opiskellut historiaa ja kirjoittanut 

gradunsa Lilly von Heidemaniin liittyen. Tavoitteenaan työllistyä museoalalle lähivuosina. 

Uusi hallitusjäsenemme Eliisa Lehto: Olen muuttanut Urajärvelle muutamia vuosia sitten ja kiinnostuin heti 

Urajärven kartanosta ja sen historiasta. Nyt pääsin mukaan hallitustoimintaan ja saan siitä mukavaa vastapainoa 

arkeen. Oman kylän historia kiinnostaa ja kylän yhteisessä toiminnassa mukana oleminen on mukavaa. Olen 

ammatiltani maatalouslomittaja ja harrastan hevosia. 

Uusi hallitusjäsenemme Matti Halme: Olen juurtunut Urajärven sekä henkiseen että aineelliseen maaperään 

vaikkakin olen yli 40 vuotta ollut kylältä poismuuttaneena. Tätä yhteyttä on kannatellut osittain pitkä 

kesäasukasvaihe; kotitilani maista saatu vapaa-ajantontti Säynätjärvellä on tuonut perheeni säännöllisesti Urajärven 

maisemiin. Yhdistystoiminta on tärkeää vaikuttamista ja yleisen hyvinvoinnin kannalta oleellinen yhteiskunnallinen 

voimavara eli olen monissa yhdistyksissä mukana. Jäin vuoden vaihteessa eläkkeelle ja näin toivon uudessa 

elämänvaiheessa löytyvän riittävästi aikaa Kartanon ystävien tärkeälle toiminnalle. Vakituisesti asustelen Heinolassa, 

jossa myös Lilly-neidin opettajavaiheet tunnetaan. 

 

Haluaisitteko tutustua vanhoihin hallituslaisiin? Voisin vaikkapa esitellä jokaisessa jäsenkirjeessä yhden 

hallituslaisen – miltäpä tämä kuulostaisi? Kertokaa myös, millaisia asioita haluatte näissä jäsenkirjeissä kuulla! 

Palautetta otetaan mielellään vastaan.  

 

Maaliskuisin terveisin Urajärven kartanon ystävät ry:n hallituksen puolesta 

Ella Järvinen 

 

PS. Muistakaahan maksaa jäsenmaksu, jos ette ole vielä maksaneet!  

TILINUMERO: FI12 5011 0920 0864 73   Järvi-Hämeen OP 

SAAJA: Urajärven kartanon ystävät ry 

VIESTIIN: Nimesi JA sähköpostiosoitteesi (ilmoitahan, jos osoitteesi on muuttunut/muuttumassa!) 

 

Jäsenmaksut vuonna 2019 ovat: 

• henkilöjäsenmaksu 20,- 

• perhejäsenmaksu 40,- 

• kannatusjäsenmaksu 100,- (yksityiset hlöt) 

• jäsenmaksu 250,- (yritykset ja yhteisöt) 

• ainaisjäsenmaksu yksityisiltä 400,- 

 

 

 


