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HYVÄ KARTANON YSTÄVIEN JÄSEN!
KESÄ VAUHDILLA KÄYNTIIN
Kesä on täällä ja kartanollakin on ollut täysi tohina
päällä jo jonkin aikaa! Vietimme Lasten kartanopäiviä
lauantaina 15.6., jonne saimme 103 riemusta
hihkuvaa lasta hymyilevine vanhempineen – hymy oli
herkässä myös talkoolaisilla päivän jälkeen. Lapsille
oli tarjolla niin Onnenpyörää Maailmalta,
Merimiessolmuilua, Egyptin aasi keppariradalla,
Ahvenanmaan lampaat aidan vierustalla, hevosajelua
kuin merimatkailuakin! Uudistimme konseptia tälle
vuodelle ja totesimme sen toimivaksi, joten jatkossa
järjestämme vieläkin riemukkaampia kartanopäiviä!
Täytyypä muuten vielä mainita, että tapahtuman
alkaessa paljastimme Jussi Saarijärven tekemän
superhienon tonttutintamareskin eli tonttuaiheisen
ilveilyseinän. Tintamareski on niin vaikuttava, että
sitä kannattaa tulla ihailemaan paikan päälle, sillä
yllä oleva kuva ei tee tälle taideteokselle oikeutta.
HEINÄKUUN TAPAHTUMIA

Toki onhan meillä tulossa myös aikuisempaan makuun
sopivia aktiviteetteja heinäkuun aikana, joista esimerkkinä
mainittakoon:
Teemakierrokset heinäkuun joka torstai, kahtena
perjantaina suosituksi muodostuneet ja Asikkalan
kirjastolla aiemmin järjestetyt kirjallisuussalongit, Runon ja
suven päivä 6.7., jolloin pidetään Runopolku klo 16,
Avoimet puutarhat 7.7., mihin liittyen kartanolla
järjestetään puutarhakierroksia ja Runopolku.
Kaikki nämä em. kierrokset maksullisia ja maksu
suoritetaan kartanon museokaupalle. Tervetuloa!
Lisätietoja ja tarkemmat aikataulut löydät kotisivuiltamme:
https://urajarvenkartanonystavat.fi/kartanolla-tapahtuu/
ja Facebookista: @urajarvenkartanonystavat

VIHDOINKIN!

Tapahtumista puheenollen – vihdoinkin
olemme järjestämässä paljon vihjaillun
VIP-illan teille jäsenille keskiviikkona 10.7.
klo 17 alkaen! 20 ensimmäistä
ilmoittautujaa pääsee ilmaiseksi uudelle
”Matkamuistot maailmalta” -kierrokselle
allekirjoittaneen vetämänä. Nopeimmat
pääsevät siis kuulemaan uuden
teemakierroksen ennen varsinaista ensiiltapäivää 11.7. Luvassa myös yhdistyksen
puheenjohtajan, Heikki Saarisen, puhe
kera raparperisiman, jonka jälkeen saatte
kuulla ja nähdä yksityisellä kierroksella,
mitä Lilly ja Hugo von Heideman oikein
matkoilta toivatkaan kotikartanoonsa ja
miten heidän matkojen vaikutukset
näkyvät kartanomiljöössä.
Ilmoittautuminen sähköpostitse
urajarvenkartano@gmail.com
Saatte paluuviestinä vahvistuksen
kierrokselle pääsystä.
Teitä jäseniä on muuten 121! Kiitos siitä,
että kuljette mukanamme ja tuette
toimintaamme. Teidän avullamme
saamme pidettyä yllä Suomen vanhimman
kartanomuseon toimintaa, ja se jos mikä,
on äärimmäisen tärkeää
kulttuuriperinnön ja tarinaperinteen
säilymisen kannalta!

KIERROKSELLE ENNEN TEATTERIA?

Tiesittehän muuten, että kartanoteatterin esitykset
alkavat ensi lauantaina? Ja tiesittekö sitä, että
kartanoteatterin vieraille on ihan oma, räätälöity
kierroksensa ennen teatteriesitystä, jonka voi varata
teatterilippujen yhteydessä? Nytpä siis
www.urajarvenkartanoteatteri.fi sivuilta varaamaan
omat teatteriliput kartanokierroksineen! Mikäli
teatteriliput ovat jo varattuna ja kartanokierroksen
liput unohtuivat, voitte vielä soittaa numeroon:
040 461 7464
HALLITUSVÄEN ESITTELY JATKUU

Hallitusväen esittely jatkuu ja seuraavana vuorossa
on varapuheenjohtajamme Christian Liljeroos:
Hei Kartanon ystävät!
Olen 28-vuotias historian ja yhteiskuntaopin
opettaja. Urajärven kartanolla olen operoinut
vuodesta 2013 lähtien ja takana onkin yhteensä
neljä täyttä kesää museo-oppaana sekä kolme kesää
ns. "freelance-oppaana". Urajärven kartano on
lähellä sydäntäni ja liityinkin Kartanon ystäviin pian
yhdistyksen perustamisen jälkeen. Yhdistyksen
hallitukseen minua pyydettiin talvella 2017 ja siitä
lähtien olen ollut taas aktiivisesti kartanon
toiminnassa mukana.
Tällä hetkellä elämäni kulkee talvisin opetustyön
parissa ja kesäisin taasen on kartanojuttujen vuoro.
Omasta puolestani haluan ilmaista kiitollisuuteni
kaikille kartanon ystäville. On erittäin hienoa, että
kartanon työ voi jatkua ja se on pitkälle teidän
antaman tuen ansiota!

AURINKOISTA KESKIKESÄÄ
TOIVOTELLEN

Ella Järvinen

ja muu hallitusväki

