JÄSENKIRJE 6/2019

HYVÄ KARTANON YSTÄVIEN JÄSEN!
KAUSI PULKASSA ... MELKEIN
Kartanolla ollaan jo laskeuduttu "talviunille"
... melkein. Sisä- ja ulkotalkoot on pidetty,
huonekalut päärakennuksessa peitetty
harsoin ja paikat siivottu
lampaankarvahuiskien kera ensi vuotta
varten. Vielä on kuitenkin yksi rutistus
luvassa: nimittäin seuraavana perjantaina ja
lauantaina 8.-9.11. järjestetään Aavetaloja ja
ihmiskohtaloita -luennot sekä luentojen
jälkeen kummituskävelyt kartanon alueella.
Luvassa siis takuuvarmasti selkäpiitä
kutkuttavaa ohjelmaa. Tapahtumatiedot ja
ohjeistukset löytyvät seuraavalta sivulta.

KAUDEN 2019 KÄVIJÄMÄÄRISTÄ
Kesäkauden kokonaiskävijämääräksi tuli (tähän
mennessä) 5696, mikä on jonkin verran
vähemmän kuin viime vuonna. Laskenut
kävijämäärä selittyy osittain teatterikävijöiden
vähenemisellä, mutta myös yksittäisiä
museovieraita kävi tänä vuonna niukemmin
kuin viime vuonna. Vähentyneiden
yksittäiskävijöiden vastapainoksi ryhmien
määrä kartanolla tuplaantui! Lisäksi
kummituskierrokset olivat jälleen kerran
menestys, ja niissä vieraita kävi 837.
Kummitusmielisiä kävijöitä olisi ollut lisääkin,
joten ehdottomasti jatkamme näitä
supersuosittuja kierroksia ensi vuonnakin.

ENTÄPÄ ENSI VUONNA?

Vaikka kartanoon liittyvät tapahtumat
loppuvat kummitusluentojen ja -kävelyjen
jälkeen, on meillä hallituslaisilla jo
mietintämyssyt päässä seuraavan vuoden
teemaa ja tapahtumia varten. Teema onkin
jo melkein selvillä, mutta siitä kerromme
sitten myöhemmin. Voin kuitenkin luvata
teeman olevan supermielenkiintoinen, ja
uskoisin, että jo seuraavassa jäsenkirjeessä
meillä on antaa lisää tietoa tulevasta.
Se on kuitenkin varmaa, että ensi kesänä
taas näemme ja järjestämme tuttuun tapaan
tapahtumia ja pidämme kartanoa auki!
Nyt olisi muuten oiva hetki antaa toiveita
sille, mitä TE, arvon jäsenemme, haluatte
meidän teille tarjoavan?
HALLITUSVÄEN ESITTELY JATKUU ...

... ja seuraavana esittelyvuorossa yksi
pitkäaikaisimmista hallitusjäsenistämme,
kartanon kahvilayrittäjänä toimiva Marko
Latvanen.:
Marko 50 v, yrittäjänä matkailu- ja ravintolaalalla nyt 21 v.
Perheessä vaimo ja 2 kouluikäistä poikaa.
Harrastuksina: koko perheen kanssa
laskettelu sekä lisäksi monessa ry:ssä
mukana olo sekä kuntoliikunta eri
muodoissa vähintään 3 krt viikossa.
Haave: Pitää pitkä kesäloma; kesäaikana. :)

AAVETALOJA JA
IHMISKOHTALOITA -LUENTO
Yksi Suomen suosituimmista kummituskirjailijoista
Mauri Karvonen on jälleen tien päällä!
Kiertueen luennoilla keskitytään Karvosen
Aavetaloja ja ihmiskohtaloita -kirjasarjan kohteiden
hyytävään historiaan, mielenkiintoisiin

KUMMITUSKÄVELY
Luennon jälkeen on mahdollisuus lähteä
Urajärven kartanon ystävien opastamana
tutustumaan kartanon kummitustarinoiden
aitoihin tapahtumapaikkoihin ja kuulla lisää
aavemaisia tarinoita. Kierros maksaa 5 € / hlö,
maksu käteisellä.

ihmiskohtaloihin ja karmiviin kummitustarinoihin.

Lähtö kartanon vanhalta parkkipaikalta klo

Tällä luennolla kuulet niitä Urajärven kartanolta.

19.45 ja kierros kestää noin tunnin verran.

Mukana ennenkuulematonta materiaalia ja
sellaista mitä et kuule missään muualla.
Luentoja on suuren kysynnän vuoksi ja rajallisen

Mukaan kannattaa ottaa tukevat jalkineet ja
oma valaistus: led-tuikku tai taskulamppu.

tilan takia kaksi:
pe 8.11.2019 klo 18.00-19.30
la 9.11.2019 klo 18.00-19.30
Luennot pidetään Urajärven entisen koulun salissa.
(Urajärvenraitti 151, 17150 Urajärvi)

Liput kummituskävelylle voi ostaa luentojen
yhteydessä Urajärven entiseltä koululta
kartanomuseon omalta pop up myyntipisteeltä käteisellä, tai vaihtoehtoisesti
kierroksen alussa TASARAHALLA.

Tilaisuudessa on ostettavissa Aavetaloja ja
ihmiskohtaloita -kirjasarjan osat 1-3 (käteisellä).
Urajärven kartano mukana osassa 1.

Ilmoittautuminen etukäteen suotavaa joko
sähköpostitse urajarvenkartano@gmail.com
tai puhelimitse 044 239 9759
HUOM! Ei ole pakko osallistua molempiin,
halutessasi voit tulla pelkästään luennolle tai
kummituskävelylle.

HYVÄÄ ALKANUTTA
MARRASKUUTA TOIVOTTAA

Ella Järvinen
ja muu hallitusväki

