
HYVÄ KARTANON YSTÄVIEN JÄSEN!
SYKSY ALKOI!

Vaikka kesä on ohi, ei toiminta kartanolla ole suinkaan
lakannut. Pari viikkoa sitten perjantaina ja lauantaina oli

ensimmäiset loppuunmyydyt kummituskierrokset.
Kummituskierroksien suosio yllätti taas ja kierrokset myytiin

loppuun ennenkuin ne edes kerkesivät kunnolla alkaakaan!
Hätä ei onneksi ole tämän näköinen, sillä me järjestimme

lennosta 8 kummituskierrosta lisää perjantai-il loille, jotka
nekin myyntiin melko äkkiä loppuun! Peruutuspaikkoja voi

tiedustella suoraan museolta: 044 239 9759
 

Lauantaina 14.9. kartanolla osallistutaan Avoimet ovet ja
pihat -tapahtumaan! Luvassa mm. seuraavaa:

-Klo 11 tasatunnin kierrokselle vapaa pääsy.
-Luvassa ilmainen puutarhakierros suunnittelijahortonomi

Christina Waldenin johdolla klo 12.30.
-Lisäksi teemakierros "Kartanon sisustuksen ja tyylihistorian

salat" klo 12.30 ja 14.30. Kierros maksaa 10 € /hlö. Liput
ostetaan ennen kierroksen alkua museokaupalta.

-Klo 12-16 tasatuntien kierrokset normaalihintaisia 5/7 €
-Turnipsi & Tuhatkaunon luomupuutarhuri Saara on paikalla

klo 11-15. Häneltä voi kysyä vinkkiä omiin puutarhapulmiin
ja luonnonmukaiseen pihan hoitoon sekä varata aikaa
Puutarhavalkun neuvontakäyntiin, tutustumuskäyntiin

suunnitelmaa varten tai sellaisiin pihahommiin, jotka ei
itseltä luonnistu.Myynnissä on Bokashi-tuotteita

biojätteiden kierrättämiseen hapattamalla ja joitain
työkaluja.

 
Kauden päätöskin on tiedossa! Pidämme Kartanon

syysjuhlat sunnuntaina 29.9. Luvassa mm. markkinahenkeä,
hyvää ruokaa, muurikkalettuja, työnäytöksiä, mahtavia

masiinoja ja kauralyhteiden tekoa!
Lisäksi tapahtumassa esiintyy viulisti Taru Piira! 

 
      ,  

JÄSENKIRJE 5/2019

Haluaisikohan joku teistä jäsenistä tulla
myymään oman sadonkorjuu- tai
käsityötuotteita Kartanon syyspäivään? Mikäli
kiinnostaa, otahan yhteyttä
urajarvenkartano@gmail.com!
 
Järjestämme Kartanon syyspäivässä myös
Mahtavat masiinat -kilpailun! Voit siis tulla
paikalle oman masiinasi kanssa, oli se traktori,
mopo, auto tai jonkin muu kulkuneuvo - kaikki
kelpaa!
 
PS. Ylläolevasta kuvasta nähtävillä eräs masiina,
jonka näemme kartanolla 29.9.!
 
Täytyy tosin paljastaa, ettei kausi oikeasti pääty
lopullisesti Kartanon syyspäivään, sillä 8. - 9.11.
on tiedossa Mauri Karvosen pitämä Aavetaloja ja
ihmiskohtaloita -luento Urajärven kylätalolla klo
18.00-19.30, jonka jälkeen voi osallistua Uky ry:n
pitämälle kummituskävelylle kekrin henkeen!
Luennon jälkeen on mahdollisuus lähteä
Urajärven kartanon ystävien opastamana
tutustumaan kartanon kummitustarinoiden
aitoihin tapahtumapaikkoihin ja kuulla
lisää aavemaisia tarinoita.
 
Luento maksaa 15/12 e (työttömät, opiskelijat ja
eläkeläiset), maksu paikan päällä käteisellä ja
ilmoittautuminen sähköpostilla 5.11.2019 klo
08.00 mennessä:
aavetalojajaihmiskohtaloita@gmail.com
Yhdistyksen järjestämä kummituskekrikävely
maksaa 5 e /hlö! Maksu paikan päällä. 
 



Perinteiset ulkotalkoot pidetään  lauantaina 12.10. 
klo 10 lähtien! Kaikki raavaat, muuten vaan ahkerat ja

auttamisintoiset ovat lämpimästi tervetulleita!
 

Vietetään mukava talkoopäivä yhdessä! 

TALKOITA LUVASSA!
Hallitusväen esittely jatkuu ja seuraavana vuorossa
on sihteerimme Sari Airikka:
 
Olen asunut Urajärvellä vuodesta 2006. Minua
pyydettiin kartanon ystävien hallituksen jäseneksi
talvella 2017. Sihteerin tehtäviä olen hoidellut parin
vuoden ajan. Lasten kartanopäivässä olen ollut
mukana useana vuonna. Tänä vuonna tehtäviini on
tullut vielä jäsenrekisterin ylläpito, jäsenkirjeiden
lähetys ja tapahtuma tiimin jäsenyys. Tänä kesänä
olen yrittänyt muiden innokkaiden kanssa hävittää
jättipalsamia kartanon puistosta kahteen otteeseen.
Minulle on tärkeää, että kartanomuseo säilyy
avoimena kävijöille kuten se on aikoinaan
testamentattu ja että rakennukset ja puisto
pysyisivät kunnossa historiaa kunnioittaen mutta
paikkoja hyvin hoitaen. 
Vapaa-ajalla ulkoilen eri tavoin ja kesällä nautimme
veneilystä isännän ja kissojen kanssa. Omasta
puolestani kiitän tässä kaikkia talkoisiin ja
tapahtumiin osallistuneita sekä tietysti yhdistyksen
jäseniä! Ja toivon, että kaikki kyläläiset
kannattaisivat toimintaa käymällä kartanomuseossa
edes kerran kauden aikana.
 
Toivottavasti näemme kartanon syyspäivässä 29.9.
tai ulkotalkoissa lokakuussa.
Minut tavoittaa yhdistyksen sähköpostiosoitteesta,
minne voi ideoita & toiveita laitella:
urajarvenkartano@gmail.com!
 

HALLITUSVÄEN ESITTELY JATKUU

AURINKOISIA SYYSPÄIVIÄ
TOIVOTTAA

Ella Järv inen 
ja  muu hal l i tusväk i

KIITOS VIP-ILLASTA!

Järjestimme eräänä kauniina heinäkuisena iltana teille
oman VIP-illan, jossa esittelimme uuden

teemaopastuksemme Matkamuistot maailmalta.
Minulla ainakin oli mukava ilta kanssanne, toivottavasti
myös teilläkin oli mukavaa! Tällaisia voisimme järjestää

jatkossakin, vai mitä luulette? 
 

Meille voi muutenkin laittaa toiveita ja ideoita siitä,
millaista toimintaa haluatte meidän teille järjestävän,

tai millaisia etuja toivotte. Tai jos teitä kiinnostaa
järjestää kanssamme tapahtumia, olla markkinoinnissa

apuna tai kuulua ympäristötiimiimme, niin olette
lämpimästi tervetulleita apukäsiksemme!

Laitahan viestiä sähköpostiimme, niin voimme yhdessä
miettiä, kuinka voitte olla apunamme ja kartanon

toiminnassa mukana! 
 


