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Hiirenkorvat loistavat keväiseen tapaan heleän vihreinä kartanon mailla ja puutarhan kevätkukat kukkivat 

vähät välittäen tämän hetken viileämmistä tunnelmista. Tämähän siis tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä, että 

tuleva kausi alkaa olla aivan nurkan takana. Kesäkauden avajaisia vietetään ihan pian, tarkemmin sanoen 

lauantaina 18.5 klo 11 alkaen. Luvassa on kauden teemaa henkivää musiikkia peruskierrosten yhteydessä (klo 

11–14 tasatuntien kierroksilla.) Tulkaa siis kanssamme juhlistamaan kauden alkua! Tokihan kartano on jo tällä 

hetkellä tilauksesta auki ryhmille, sillä laitoimme museon kesäkuntoon reippaasti talkoillen lankalauantaina – 

jos olet siis malttamaton ja haluat aivan välttämättä ennen kauden avajaisia tulla fiilistelemään kartanomuseon 

arvokasta tunnelmaa, varaa ryhmäopastus etukäteen numerosta 044 239 9759. TÄSTÄ painamalla pääset 

katsomaan tämän vuoden kesäesitettä tapahtumakalentereineen. 

ONNEA MUUTEN kaikille äideille! Sunnuntaina 12.5. on äitienpäivä ja mikäpä sen parempi lahja kuin kartanon 

ystävien jäsenyys vuodeksi? Kun hankit äidillesi/ystävällesi/vastavalmistuneelle merkkipäivän kunniaksi 

jäsenyyden vuodeksi, olet entistä vahvemmin mukana arvokkaan kulttuuriperintökohteen tukemisessa. Lähetä 

sähköpostia urajarvenkartano(at)gmail.com, niin saat paluuviestinä onnittelukortin PDF-muotoisena sekä 

maksuohjeet. Seuraavassa kappaleessa kuvaillaan tarkemmin tulevan kauden jäsenedut. 

Kiitos kaunis teille, jotka olette jäsenmaksunne maksaneet! Mikäli jäsenmaksun maksaminen on kuitenkin 

unohtunut, kannattaa se pikimmiten maksaa, ja tällä tavoin pysyt mukana tällä postituslistalla. Edellisessä 

kokouksessamme 28.4. päätettiin, että kaikki ainais- tai kannatusjäsenmaksun maksaneet saavat kerran 

kesässä mahdollisuuden yhdistyksen soutuveneen käyttöön museon aukioloaikojen puitteissa – näiden varaus 

hoidetaan suoraan museokaupalta. Sen jälkeen venettä voi vuokrata normaalimaksun mukaisesti. Lisäksi 

tarjoamme vielä yhden erityisopastuksen eli ns. ”VIP-illan” kaikille jäsenille, mutta tästä kerron seuraavassa 

jäsenkirjeessä tarkemmin … Muut edut pysyvät samoina eli saatte jatkossakin jäsenkirjeen ja voitte milloin vain, 

kerran kesässä museon ollessa avoinna, käydä kartanomuseomme perusopastuksella ilmaiseksi! ☺ 

Olemme hallitusväen kesken suunnitelleet erilaisia virkistyspäivän aktiviteetteja TYHY-vieraille.  

Suosittelen tutustumaan TYHY-mainokseen, jonka saat auki TÄSTÄ! Kenties joku teistä innostuisi tuomaan työ- 

tai ystäväporukkansa virkistymään kartanomiljööseen tai tietäisitte jonkun, joka miettii työpaikkansa TYHY-
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päivän ohjelmaa! Kaikkihan me tiedämme Urajärven kartanon olevan monipuolinen retkikohde, joka tarjoaa 

elämyksiä ja virkistystä niin historian, luonnon kuin taiteiden parissa. Mikäpä sen parempaa kuin viettää ensin 

kulttuuripitoinen päivä museossa ja sen jälkeen istahtaa 1800-luvulla rakennetun Väensaunan lempeisiin 

löylyihin ja katsella Väensaunan terassilta avautuvaa Urajärveä?   

 
Vahvoja ja reippaita henkilöitä kaivataan kartanon ulkotalkoisiin, jotka järjestetään Urajärven kartanolla 

lauantaina 11.5. klo 10 alkaen! Tiedossa on mm. penkkien putsausta ja kantamista paikoilleen. Talkooväelle 

luvassa evästä ja mukavaa yhdessäoloa.  

Lisäksi kaipaisimme talkooapua 15.6. järjestettävään Lasten kartanopäivään. Tarvitsemme vastuuhenkilöitä eri 

rasteille, ja mm. soutajalle, säkkihyppelyn - sekä maalaus- ja värityspisteen valvojalle olisi tarvetta! Tai mikäli 

mieleesi tulee jokin aktiviteetti, minkä haluaisit ehdottomasti järjestää tai pitää Lasten kartanopäivänä, 

ilmoitathan siitä meille sähköpostitse: urajarvenkartano(at)gmail.com 

Edellisessä jäsenkirjeessä alkanut hallitusjäsenten esittely jatkuu ja seuraavana vuorossa on hallituksen 

puheenjohtaja Heikki Saarinen: 

Heikki on ollut Urajärven vapaa-ajan asukkaana koko ikänsä. Lapsuudessa kesät vietettiin joko sedän tai tädin 

omistamilla maatiloilla Urajärvellä ja kartanolla vierailtiin melkein joka kesä. Heikin isän perittyä kotitilan, 

muodostui siitä perheen vapaa-ajan asunto, jossa vietettiin kesät ja viikonloput sydäntalvea lukuun ottamatta. 

Urajärven kartano on ollut tärkeä elementti jo Heikin isälle ja isän isälle, sillä kartanon lähipellot olivat 1930- ja 

1940-luvuilla vuokralla isän isällä. Pellot toivat kaivattua lisää monilapsisen perheen ruokatalouteen. Heikin isän 

isä ja isä olivat tiiviissä tekemisissä kartanon hoitajien Hannes ja Ida Simolinin kanssa, joilta kartanon historiaa 

ja tarinoita siirtyi heille ja niitä kerrottiin myös lapsille ja lapsenlapsille.  

Heikillä on nykyisin oma talo suvun mailla ja hän viettää lomat ja viikonloput pääosin Urajärvellä harrastaen 

vapaa-ajallaan metsänhoitoa ja kalastusta. Urajärven kartanon ystävien puheenjohtajana toimiminen vie myös 

oman osansa vapaa-ajasta. Siviiliammatiltaan Heikki on IT-konsulttina pääkaupunkiseudulla ja asuu 

Järvenpäässä. 

 

Kevätpöhinäterkuin, 

Ella Järvinen ja muu hallitusväki 

 

PS. Asikkalan kunnankirjastolla tapahtuu! Kirjastolla on touko-kesäkuun ajan nähtävillä "Urajärveltä 

maailmalle - Maailmalta Urajärvelle" vitriininäyttely. Tämä kannattaa aivan ehdottomasti käydä katsomassa, 

sillä luvassa on herkullisen mielenkiintoisia katkelmia Lilly ja Hugo von Heidemanin matkapäiväkirjoista. Lisäksi 

kirjastolla järjestetään toukokuun aikana kartanon kirjallisuussalonkeja mamselli Tiina Saarijärven johdolla. 

Kirjallisuussalongit pidetään seuraavasti:  

-ti 7.5 klo 18-19 JA pe 10.5. klo 12-13 

-ti 14.5. klo 18-19 JA pe 17.5. klo 12-13 

-ti 21.5. klo 18-19 JA pe 24.5. klo 12-13 

-ti 28.5. klo 18-19 

PPS. Ohjeet jäsenmaksun maksamiselle löytyy kotisivuiltamme osoitteesta: 

https://urajarvenkartanonystavat.fi/jasenyys/ 
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