
Lyhyen joulutauon aikana hallitusväki lataili
hetkisen aikaa akkujaan, kunnes taas alettiin
työn touhuun. Kesän tapahtumakalenteri on jo
pääosin suunniteltu: luvassa ovat mm. tutuksi
tulleet Lasten kartanopäivä, Avoimet puutarhat -
tapahtuma ja kummituskierrokset. Lisäksi
toistetaan viime kesän tapahtumia uudestaan:
Juhannus kartanolla ja Kartanon Syyspäivä.
Uutena tapahtumana järjestämme Suomen
kuvataiteen päivänä perjantaina 10.7. Suuren
maalaustapahtuman, jonne ovat kaikki
tervetulleita toteuttamaan itseään vaikkapa
maalaten kartanon maisemia! Tapahtuma
noudattelee ensi kesän teemaamme "Taiteilijat
Urajärvellä". Samaa teemaa tullaan näkemään
myös muissa tapahtumissamme. 
 
Ensi kesän tapahtumakalenteri täydentynee vielä
kevään aikana, sillä meillä on haaveissa
konsertin järjestäminen kartanomiljöössä -
toivottavasti tästä olisi lisää kerrottavaa
seuraavassa jäsenkirjeessämme!
 
Meillä on muuten hallituksessa tapahtumatiimi,
jonka vastuualueena on kesän tapahtumien
järjestäminen kartanolla. Haluaisiko kenties joku
jäsenistöstämme mukaan tapahtumatiimiin
auttamaan ensi kesän järjestelyissä? Olisiko
sinulla loputtomasti ideoita ja halua myös
toteuttaa niitä? Mikäli koet, että sinulla olisi
annettavaa tapahtumatiimille, otahan yhteyttä
kartanon sähköpostiin:
urajarvenkartano@gmail.com

HYVÄ KARTANON YSTÄVIEN JÄSEN!
URAJÄRVEN KARTANO EGENLANDISSA

Egenlandin jakso, jossa myös Urajärven kartano on
mukana, esitetään televisiosta nyt tiistaina 4.2. Yle

Teema & Fem -kanavalla klo 20.00. 
Jaksoa kuvattiin kartanon alueella heinäkuussa
kahden päivän ajan ja nyt onkin hienoa nähdä,
kuinka kuvausryhmän kanssa vietetyt mukavat

kaksi päivää näyttäytyvät televisiossa katsojille.
Muistakaahan asettautua vastaanottimienne

äärelle tiistai-iltana! Hyvin todennäköisesti näette
myös tuttuja kasvoja ...

VUOSIKOKOUS 8.3. KLO 13.00

Järjestämme vuosikokouksen tuttuun tapaan
Urajärven entisellä koululla (Urajärvenraitti 151)

sunnuntaina 8.3. klo 13.00 alkaen.
Alustava toimintasuunnitelma kaudelle 2020 ja

vuosikertomus vuodesta 2019 toimitetaan
myöhemmin sähköpostitse.

 
Jäsenistö on erittäin tervetullut vuosikokoukseen!

Ilmoittautuminen etukäteen sähköpostitse on 
 suotavaa, sillä näin osaamme arvioida tarjoiltavien

määrän paremmin.  

KESÄN TAPAHTUMAT MIELESSÄ...

JÄSENKIRJE 1/2020

Urajärven kartano Egenlandissa 
Yle Teema & Fem -kanavalla 

tiistaina 4.2. klo 20.00!

https://www.facebook.com/urajarvenkartanonystavat/


Taitaakin olla niin, että kaikki muut hallituslaisemme
ovat esittäytyneet, mutta allekirjoittaneen esittely

puuttuu vielä, joten tässä se tulee:
 

Moikka kaikki!
Niin se vain tuli minunkin vuoro esitellä itseni. Olen

siis Ella Järvinen, 28-vuotias filosofian maisteri
kulttuuriympäristön tutkimuksen alalta.

Urajärven kartanon ystävät ry:n viestintävastaavana
olen toiminut noin vuoden ajan.

Päijäthämäläistyin viime vuoden aikana uudelleen,
kun muutin Jyväskylästä takaisin Lahteen. Todellinen

synnyinpaikkani on kuitenkin Asikkala, jonka vuoksi
myös Urajärven kartano on ollut minulle läheinen

paikka jo lapsuudestani saakka.
 

Olin pikkutyttönä varsinainen kartanofani (tätä
kylläkin olen edelleen! Kartanofani siis - en

pikkutyttö). Kartano viehätti minua pienestä pitäen ja
muistan vierailleeni siellä useasti niin lapsuudessa

kuin nuoruudessakin. Taisinpa jopa nähdä Sofia-
rouvan haamun eräällä vierailukerralla – muistan

etäisesti nähneeni ”Valkean rouvan” kynttilä
kädessään kartanon puutarhassa. Vilkas mielikuvitus

minulla ainakin oli, ja joskus on edelleenkin.
 

Päädyin kartanolle museo-oppaaksi hieman
vahingossa. Olin saanut kipinän museoalalle

ammattikorkeassa restauroinnin koulutuksen
museologian kursseilta, joten kun Asikkalan kunta

haki kesäopasta Urajärven kartanomuseolle keväällä
2013, hain oitis paikkaa.

(Asikkalan kunta avusti Museovirastoa palkkaamalla
yhden oppaan kesäkaudelle 2013. Muutoin kartanon

auki saaminen usean restaurointi- ja
konservointityövuosien jälkeen olisi ollut

haasteellista.)
En saanut paikkaa suoraan, vaan olin varalla.

Onnekseni kuitenkin valittu henkilö ei ottanut
paikkaa vastaan, joten tässä sitä ollaan!

HALLITUSVÄEN ESITTELY JATKUU

LUMISEMPAA HELMIKUUTA
TOIVOTELLEN

Ella Järv inen 
j a  muu hal l i tusväk i

Jos en olisi saanut tuota kesätyöpaikkaa vuonna
2013, en varmaankaan kirjoittaisi tätä esittelyä
itsestäni. Tuo kesä nimittäin määritteli melko
vahvasti sen suunnan, jota kohti aloin kulkea, ja
ymmärsin, että museoala olisi minun juttuni.
Työskentelin siis kartanolla oppaana kesät 2013
ja 2014, jonka jälkeen siirryin muihin haasteisiin:
olin esimerkiksi yhden kesän inventoijana
Jämsässä, valmistuin restauroinnin artenomiksi,
hain yliopistoon, päädyin erääksi kesäksi
keskusteluoppaaksi Lääninkivalteri Aschanin
talolle, valmistuin maisteriksi, tein
projektityöntekijän töitä kokoelmien parissa
Joutsan talomuseolla ja siinä sivussa iltaisin tein
Urajärven kartanon ystävät ry:n
viestintävastaavan tehtäviä (ja samalla paljon
kaikkea muutakin!) Kaikki museoalan
kokemukseni kesästä 2013 lähtien valmisteli
tämän hetkiseen tilanteeseen:
Sain tammikuussa ensimmäisen pidempiaikaisen
alaan liittyvän työpaikan ja tällä hetkellä
työskentelen Museoviraston konservaattorina
Kansallismuseon esinekokoelmien siirron parissa.
 
Vaikka työtehtävät ja maisemat maakuntineen
ovatkin vaihtuneet aika ajoin, pysyy kartanon
parissa touhuaminen varmasti vielä pitkään
rakkaana harrastuksenani. Minut nähdään
takuuvarmasti myös ensi kesänä kartanon eri
tapahtumissa!


