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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Seuran uuden hallituksen toiminta on käynnistynyt vauhdikkaasti. Seuran uudet nettisivut julkaistiin 
heinäkuun alussa. Sivuilta löytyy aina ajankohtaista tietoa Seuran tapahtumista, sekä myös muuta 
tietoa Sammatista. Sivuja täydennetään ja päivitetään ahkerasti. Tulossa on mm. blogikirjoituksia. 
Olemme myös uusimassa Seuran sääntöjä, mihin liittyen pidämme Seuran ylimääräisen kokouksen 
elokuussa. Kutsu kokoukseen on tässä jäsenkirjeessä, tervetuloa! 
 
Sammattiseuran edustajat olivat kesätorilla 10.6., jonka jälkeen veimme noin 30-henkisen joukon 
jäseniämme tutustumaan Sammatin hautausmaahan ja kirkkoon. Miinan mökin taidenäyttelyt ovat 
parhaillaan käynnissä ja jatkuvat 12.8. saakka. Perinteinen Käsitöiden myyntinäyttely oli jälleen 
menestys. Paikalliset käsityöläiset olivat tehneet taidokkaita tuotteita ja tunnelma oli erinomainen. 
Miinan syntymäpäivänä 5.7. tarjosimme näyttelykävijöille kahvit Miinan kunniaksi. Olihan hän 
kuulu kahvituksistaan. 
 
Kesällä järjestämme vielä retken Lohjan museoon 25.7. sekä pyöräretken Sammatin torilta Miinan 
mökille ja Paikkarille 4.8. Syksyksi ja talveksi on suunnitteilla lisää toimintaa. Tervetuloa mukaan! 
 
Kirjoitan tätä tervehdystä mökin terassilla katsellen kaunista ja tyyntä Kirmusjärveä. Paremmin ei 
voisi lomaa viettää! Helteisin heinäkuun terveisin, 
 
Paula Eskola 
 

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 18.8.2018 
 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään la 18.8. klo 12 Parvin Tuvalla (Lammintie 5, Samatti). Ko-
kouksessa esitellään hallituksen ehdotus Sammattiseuran uusiksi säännöiksi tavoitteena saada sään-
nöille jäsenistön hyväksyntä. Uusi ehdotus säännöiksi on tämän jäsenkirjeen liitteenä. 
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Esityslista  
 
1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen järjestäytyminen  
- puheenjohtajan valitseminen  
- sihteerin valitseminen  
- kahden pöytäkirjantarkistajan valitseminen  
- kahden ääntenlaskijan valitseminen  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

5. Esitetään ehdotus Sammattiseuran uusiksi säännöiksi  

6. Päätetään sääntöjen vahvistamisesta 

7. Muut mahdolliset asiat  

8. Kokouksen päättäminen    
 

Sammattiseuran uudet verkkosivut 

Sammattiseuran uudet verkkosivut on avattu osoitteessa www.sammattiseura.fi. Löydät sieltä tietoa 
mm. Sammattiseurasta, Miinan mökistä ja Sammatin kesätorista, sekä tapahtumakalenterin. Tu-
lemme päivittämään sivuja ahkerasti, joten kannattaa vierailla sivuilla usein.  

Seuraa meitä myös facebookissa @sammattiseura. 
 

Jäsenmaksu 
 
Mikäli et ole vielä maksanut jäsenmaksuasi, pyydämme tekemään sen välittömästi. Maksa jäsen-
maksu (15 euroa) seuran tilille: FI18 4006 0010 0234 10 (viestikenttään: Oma nimi) 
 

Kesän toimintaa 
 
10.7. – 12.8.2018 Miinan mökin taidenäyttelyt 
Näyttelyt ovat avoinna ti-su klo 10-17 osoitteessa Torpantie 1, Sammatti. 
 
10.–15.7. Riitta Leijola ja Sonja Kuismin-Tolvanen 
17.–22.7. Tuula ja Mauri Tanner 
24.–29.7. Ilana Martin 
31.7. – 5.8. Taija Peistamo ja Riitta Heino 
7.–12.8. Soili Virtanen ja Anita Hallikas. 
 
25.7. 2018 Retki Lohjan museoon ”Villiä viihdettä ja kasarimeininkiä”-näyttelyyn 
Muistatko 1980-l tv:n hupisarjat Hukkaputki,Velipuolikuu, Hymyhuulet ja Mutapainin ystävät? 
Ylen puvustaja Satu-Marja Nygrén on tehnyt asut kaikkiin näihin ohjelmiin. Sammattiseuran järjes-
tämällä vierailulla Satu-Marja Nygrén tulee itse esittelemään näyttelyn meille klo 17:00. Näyttely 
sijaitsee Iso-Pappilassa (Rovastintie 4, Lohja).  
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Jotta myös autottomat pääsisivät mukaan, järjestämme kimppakyytejä ja tapaamme Sammatin to-
rilla klo 16:00. Ilmoittaudu info@sammattiseura.fi ja kerro sen lisäksi voitko ottaa muita kyytiin. 
Osallistujat maksavat itse pääsymaksun. 
 
4.8.2018 Pyöräretki Miinan mökille ja Paikkarin torpalle 
Lähtö Sammatin torilta klo 13.00. Pyöräilemme yhdessä Miinan mökille, jossa mökin esittely ja 
kahvitarjoilu. Mahdollisuus vierailla Paikkarin torpalla (pääsymaksu). Järjestäjänä Sammattiseura. 
 
Syksyksi ja talveksi on suunnitteilla uusia tapahtumia. Päivitämme tapahtumakalenteria Sammatti-
seuran verkkosivuilla: https://sammattiseura.wordpress.com/tapahtumakalenteri/.  
 

Jäsentietojen tarkistaminen 
 
Haluamme tehostaa seuran tiedottamista. Siksi toivomme tietoa jäsenten sähköpostiosoitteista. Jos 
sait tämän kirjeen postitse, meillä ei ole sähköpostiosoitettasi. Jäsentietoja käytetään vain seuran 
omassa toiminnassa, ulkopuolisille tietoja ei luovuteta. Tietosuojaselosteemme löytyy seuran verk-
kosivuilta. 
 
Tiedot uusista tai muuttuneista osoitteista voi lähettää osoitteeseen  info@sammattiseura.fi. 
Kerro meille myös minä vuonna olet syntynyt. Tarvitsisimme tietoa kehittäessämme seuran toimin-
taa. 
 

Ideoita tai toiveita toiminnan kehittämiseen? 
 
Jos sinulla on toiveita tai ideoita Sammattiseuran toiminnan kehittämiseen, voit lähettää niitä sähkö-
postilla osoitteeseen info@sammattiseura.fi tai nettisivuillamme olevan lomakkeen kautta 
https://sammattiseura.wordpress.com/ota-yhteytta/   
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Ehdotus Sammattiseuran uusiksi säännöiksi (14.7.2018) 
 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
  
Yhdistyksen nimi on Sammattiseura ry. Sen kotipaikka on Lohja. 
  
  
2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 
  
Yhdistys toimii Sammatissa pysyvästi asuvien sekä osa-aikaisten asukkaiden yhteisönä joka vaalii ja 
kehittää sammattilaista kulttuuria sekä edistää yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. 
  
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tuomalla eri tavoin esille Sammattia ja sammattilaista kulttuuria, jär-
jestämällä yhteisiä tilaisuuksia, sekä luomalla yhteistyötä laajalti alueen muiden yhteisöjen kanssa. 
  
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteätä ja 
irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna, asianomaiset luvat saatuaan, rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yh-
distys voi myös harjoittaa tai tukea tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa sekä tehdä yhteistyötä 
myös muualla toimivien yhteisöjen kanssa, kun sellaisen toiminnan ja yhteistyön katsotaan liittyvän 
seuran tarkoitusperiin. 
  
Yhdistys voi myös toimintansa tukemiseksi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka liittyy sen 
tarkoituksen toteuttamiseen. 
  
3 § JÄSENET 
  
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Sammatista ja Sammattiseuran toiminnasta 
kiinnostunut henkilö maksamalla jäsenmaksun. Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään sekä henkilöjä-
seniä että tukijäseninä yhteisöjä tai yrityksiä. Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta. 
  
Ennen sääntöuudistusta (2018) ainaisjäseniksi liittyneet pysyvät ainaisjäseninä. Uusia ainaisjäseniä 
ei oteta. 
 
Äänioikeus vuosikokouksessa on henkilöllä, joka on maksanut voimassa olevan jäsenmaksun vii-
meistään kuukautta ennen vuosikokousta.  
  
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
  
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli tämä on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien ja tavoit-
teiden vastaisesti, tai katsoa eronneeksi, jos on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kaksi 
vuotta peräkkäin. 
 
4 § JÄSENMAKSUT 
  
Varsinaisilta sekä tukijäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsen-
maksu voi olla erisuuruinen henkilölle sekä yhteisölle ja yrityksille. 
  
 5 §   YHDISTYKSEN TOIMIELIMET 
  
Yhdistyksen toimielimet ovat vuosikokous ja hallitus. 
  
 6 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
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Yhdistyksen vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille aikaisintaan 
kuukautta ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta. 
  
Kokouskutsu toimitetaan sähköisenä niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdis-
tyksen sisäiseen käyttöön ja muille postitse. Lisäksi vuosikokouskutsu julkaistaan Sammattiseuran ko-
tisivuilla. 
 
7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
  
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun puoliväliin mennessä hallituksen määrää-
mänä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään 
yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa 
vaatimuksen jättämisestä hallitukselle. 
  
Yhdistyksen päätökseksi tulee: 
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. 
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota puheenjohtaja on ilmoittanut kannattavansa, paitsi vaa-

leissa arpa. 
3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovutta-

mista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme-neljäsosaa (3/4) an-
netuista äänistä. 
 

8 § VUOSIKOKOUS 
  
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
  
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) äänten-

laskijaa. 
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. hyväksytään kokouksen esityslista. 
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsen-

maksujen suuruus. 
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. 
9. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. 
10. käsitellään muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat sekä jäsenten vähintään 7 

vrk ennen hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. 
  
9 § HALLITUS 
  
Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Siihen kuuluvat vuosikokouksessa valitut pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. 
  
Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Maksimiaika hallituksen puheenjohtajuudelle on 3 toi-
mintakautta eli 6 vuotta. 
  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun 
vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet 
sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 
  
Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös etäyhteyden kautta. 
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Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia tai työryhmiä. Hallitus valitsee keskuudes-
taan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja tarvittavat muut toimihenkilöt. 
  
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoh-
tajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
  
Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa: 
1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toimin-

nasta 
2. edustaa yhdistystä 
3. kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat 
4. panna täytäntöön vuosikokouksen päätökset 
5. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen oikeellisuudesta 
6. päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, hankinnasta, lainaamisesta, vaihtamisesta tai kiinnit-

tämisestä 
7. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta 
8. huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta 
9. päättää yhdistyksen henkilö- ja tukijäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä 
10. toimia hyvän hallintotavan mukaisesti ja läpinäkyvästi kaikissa asioissa. 
  
10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
  
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi 
heistä yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa. 
  
11 § TOIMINNANTARKASTAJAT 
  
Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnan-
tarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on kaksi vuotta. Tilinpäätökset tehdään ja tarkistetaan 
vuosittain. 
  
12 § TILIKAUSI 
  
Yhdistyksen tilikausi on 01.01. - 31.12. 
  
13 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN 
  
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen vuosikokous määrää tavan, jolla varat 
käytetään yhdistyksen tavoitteisiin ja toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseen. 
  
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista 
äänistä. 
 
 
 


