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Puheenjohtajan palsta 
 

ON AIKA 

 

Kymmenen vuotta on mennyt hurahtaen – näin jälkikäteen. Päätän kymmenvuotisen 

puheenjohtajakauteni seuraavassa vuosikokouksessa. 

Kauteni on ollut monessa mielessä taitekohdassa. Sammatti liittyi Lohjaan vuoden 2009 alussa ja 

kotiseututyö sai oman uudenlaisen roolin. Rakennettiin hyväksi koetellulle pohjalle ja etsittiin 

samalla uutta. Muistan hyvin sammattilaisten järjestöjen kokouksen syksyllä 2008, jossa sovittiin, 

mitkä tapahtumat halutaan säilyttää Sammatissa ja kenen toimesta. Sammattiseura sai tällöin 

vastuulleen itsenäisyyspäivät. Muina keskeisinä olivat Kalevalapäivät ja Sampojuhlat. Ne sai 

vastuulleen Sampoyhdistys. Näin on toimittu ja hyvä näin. Sammatin henkinen perintö on ollut 

hyvässä hoidossa. 

Sammattiseuran keskeisinä asioina on ollut Miinan mökkiin liittyvän perinteen säilyttäminen ja 

Paikkarin torpan tulevaisuuden turvaaminen. Nämä ovat muodostaneet valtaosan 

vapaaehtoistoimintaan liittyvästä ajankäytöstä. Kulttuurihistoriallisesti työ on ollut välttämätöntä. 

Miinan mökiltä metänhoitosuunnitelman mukaisesti kaadettiin ensiksi valtaosa puista, koska piti 

päättää kummat säilytetään puut vai mökki. Mökki säilytettiin. Sen jälkeen mökin kunnossapitoon 

käytettiin talkootöiden lisäksi viisinumeroinen euromäärä. Talkootöissä kunnostautuivat Reijo 

Kanerva, Toivo Haatio, Asko Saviaho ja Kari Uittamo. Mökin viime vuosina erityisesti 

kunnostautuneita ovat Anne Linnonmaa, Reino Rannikko ja Stina-Maarit Elo. 

Paikkarin torpan tulevaisuuden ratkaisu oli seuraava iso kysymys. Vuonna 2012 Museovirasto 

päätti lakkauttaa museotoiminnan. Sammattiseuran aloitteesta perustettiin Paikkarin torpan tuki ry. 

Se pääsi mukaan koko Suomen museovirastolaitoksen uudistustyöhön ja siihen liittyvään 

lainsäädännön valmisteluun. Eduskuntakäsittelyn taustavaikuttamiseen käytetty tuntimäärä oli 

kolminumeroinen. Sen tuloksena Paikkarin torppa luokiteltiin museoksi, jonka omistuksesta 

Suomen valtio ei luovu. Näitä museoita on Suomessa yhteensä 19,  keskeisenä luonnollisesti 

Kansallismuseo.  

Paikkarin torpan asema keskeisenä suomalaisena muistomerkkinä on turvattu. Tämä näkyy viime 

vuosina aloitettuina alueen entistämistoimina. Tämä on hieno asia Sammatille ja Lohjalle. 

Kuluneina vuosina Seura on toiminut lähes vuosisadan kestäneiden perinteidensä pohjalta. 

Sammatin merkitys on myös noteerattu yhteiskunnassa. Tämän vuoksi Sammattiseuran 

organisoimissa tilaisuuksissa juhlapuhujina ovat toimineet mm presidentin puoliso Jenni Haukio, 

pääministeri Matti Vanhanen, ministeri Jan Vapaavuori, valtiosihteeri Raimo Sailas ja maavoimien 

komentaja kenraaliluutnantti Ilkka Aspara. Tilaisuuksien loistavasta musiikista on huolehtinut 

Tuulikki Eloranta. 

Seura on pyrkinyt erityisesti ylläpitämään sammattilaisen kulttuurin ”kirjoihin ja kansiin” 

laittamista . Seuran 75-vuotisjuhlilla julkaistiin Toivo Haation toimittama kirja Sammatista ja 

Miinan mökin 150-juhlilla  sitä käsittelevä kirja.  

Sammattiseura on kotiseutujärjestö, on osa suomalaista kotiseutuliikettä. On omana itsenään; 

samoin muut yli 700 Suomessa. Seuralla on oma merkittävä historia. Sillä on omat toimintamuodot. 

Mutta sen on aika uudistua, uuteen digiyhteiskuntaan. Uskon sen onnistuvan. 

 

Kiittäen kuluneista vuosista ja samalla toivotan kaikkea hyvää Sammattiseuralle 

Risto Piekka 
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Kokouskutsu 

 

Sammattiseura ryn sääntömääräinen vuosikokous 2018 pidetään lauantaina 07.04.2018 klo 13.00  

Kokouspaikka on  Sammatin Kievari 

 

Sammattiseuran hallitus 

 

 

Esityslista 
 

1. Vuosikokouksen 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 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus; esitetään 

myös tiedoksi toimintasuunnittelun perusteet vuosille 2018 - 2020 

 

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 

 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet 

 

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 

 

11. Periaatekeskustelu mahdollisten sääntömuutosten sisällöstä 

 

12. Muut mahdolliset asiat 

 

13. Kokouksen päättäminen   
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Toimintakertomus 2017 

 

Toimintaa sävytti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi, Miinan mökin toiminnan 

kehittäminen sekä Paikkarin torpan museotoimintaan liittyvät asiat. 

 

Omat tilaisuudet ja toimet 

Vuosikokous pidettiin 01.04. Kievarissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

Elias Lönnrotin haudalle laskettiin kukat 09.04.2017. 

Veteraanikivelle laskettiin kukat yhdessä Maamiesseuran kanssa 27.04.2017. 

Kesätorilla järjestettiin 10.06. tapaamistilaisuus jäsenille. 

Organisoitiin Sammatin tapahtumat itsenäisyyspäivänä ja järjestettiin pääjuhla. Tilaisuuteen 

osallistui noin 125 henkilöä. Itsenäisyyspäivän kokonaisuus muodostui perinteisellä 

sammattilaisella tavalla: partiovala, kynttilöiden sytyttäminen sankarihaudoille 

seppeleenlaskuineen, kukat veteraanikivelle, juhlajumalanpalvelus, juhlakahvit, pääjuhla ja 

kynttiläkulkue. 

Seuran omistuksessa oleva Sammanrannan rantatontti on ollut kesäajan Sammatin Solmujen 

käytössä. Partiolaisille annettiin myös lupa laavun rakentamiseen. Näin mahdollistettiin 

partiolaisten leiritoiminnan kehittäminen. Seuran edustajat osallistuivat mm tiekatselmukseen sekä 

alueen käyttöön. 

 

Osallistuminen yhteisiin sammattilaisiin tilaisuuksiin 

Osallistuttiin 08.04. Kotokontupäiville ja Sampaalassa tavattiin jäsenistöä. 

Istutettiin Miinan mökille 12.05. itsenäisyyden juhlakuusi Sammatin koulun ollessa 

kokonaisuudessaan mukana. 

Luovutettiin 03.06. stipendi Sammatin koululle oppilaiden harrastustoiminnan tukemiseksi. 

Organisoitiin sammattilaisten järjestöjen kesätorivuorojen jakotilaisuus 08.04. 

Osallistuttiin Paikkarin torpalla Vaeltaja-tapahtumaan 01.07. Samassa yhteydessä isännöitiin 

Lojosamfundetin vierailu Sammatissa. 

Osallistuttiin Elias Lönnrotin kirkkopyhään 20.08. 

 

Organisoitiin sammattilaisten järjestöjen kesätorin palautekokous 16.09. 

Osallistuttiin sammattilaisten järjestöjen joulumyyjäisiin 02.12.  

 

Miinan mökki 

Miinan mökin kehittämissuunnitelma valmistui syksyllä 2016. Sitä toteutettiin onnistuneesti mökin 

erilaisissa tapahtumissa. 

Miinan mökkiin ei tarvinnut tehdä suurempia remontteja. Viimeisten vuosien aikana tehdyt 

kunnostustyöt ovat turvanneet mökin säilymisen. Mökin ympäristöä on hoidettu talkoovoimin. 

Mökillä järjestettiin perinteiset käsitöiden myyntinäyttely 32. kerran aukioloaika pidennettynä 

juhannuksesta heinäkuun 10 päivään. Tämän jälkeen oli neljän viikon ajan taidenäyttelyitä. Mökillä 

järjestettiin myös arpajaiset näyttelyiden aukioloaikoina sekä myytiin Seuran tuotteita. Mökin, 

Seuran ja Elias Lönnrot materiaalia jaettiin vierailijoille. 

Miinan mökkiä koskeva tiedeotustilaisuus pidettiin 21.06. 

 

Hallinto 

Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat: puheenjohtajaksi Risto Piekka, 

varapuheenjohtajaksi Reino Rannikko, jäseniksi Stina-Maarit Elo, Janne Eloranta, Anne Linnonmaa 

ja Kari Uittamo sekä varajäseniksi Una Lappalainen ja Jyrki Saarinen. Sihteerinä on toiminut Kari 

Uittamo ja taloudenhoitajana Stina-Maarit Elo. 
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 Jäsenmaksut ovat olleet ennallaan eli vuosimaksu 15 euroa ja ainaisjäsenmaksu 150 euroa. 

Tilitoimistona on ollut tilitoimisto Dufva Lohjalta. Toiminnantarkastajana on ollut Tero Hanninen 

ja varalla Timo Laurila. 

Miinan mökin isäntänä on ollut Reino Rannikko, näyttelyvastaavana Marja Eloranta ja 

käsityönäyttelyvastaavana Anne Linnonmaa. 

Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa. Lisäksi on pidetty tiivistä sähköpostiyhteyttä. 

Seuran arkisto on Lohilammen viljamakasiinissa. 

 

Jäsenistö 

Kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa oli 243.  

Jäsenrekisteriä on pidetty ajan tasalla siten, että jäsenyydestä poistettiin ne jäsenet, jotka eivät olleet 

maksaneet jäsenmaksujaan ajalta 2014-2016. 

 

Tiedotus 

Seuralla on oma kotisivu ja facebook-sivu. Jäsenkirjeitä on lähetetty kolme. Lisäksi on lähetetty 

sähköisiä jäsenkirjeitä. 

Yhteistyösuhteita on pidetty erityisesti Länsi-Uusimaahan sekä lohjalaisiin ilmaisjakelulehtiin. 

Lisäksi artikkeleita ja juttuja on kirjoitettu useisiin kotiseutulehtiin.  Puheenjohtaja on ollut 

vakiokirjoittaja Länsi-Uusimaassa. 

Seura on jatkanut sammattilaisten järjestöjen yhteisen toimintakalenterin julkaisemista. 

Sammatista, Elias Lönnrotista ja Lohilammesta on pidetty monia esitelmiä sekä opastettu 

virailijaryhmiä. 

 

Yhteistyö 

Seura on tehnyt yhteistyötä monien sammattilaisten järjestöjen kanssa.  Tätä on tehty erityisesti 

kesätoriin, itsenäisyyspäivään, Paikkarin torppaan liittyvissä asioissa, Kotokontu- ja 

Vaeltajatapahtumissa sekä Sammanrannassa. 

Jatkettiin ja kehitettiin Seuran aloitteesta syntynyttä yhteistyötä uusmaalaisten kotiseutujärjestöjen 

kanssa. Tämä toiminta on laajentunut käsittämään käytännössä kaikki pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella olevat Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistykset. Seura toimi näiden järjestöjen 

isäntänä Sammatissa 08.05. 

Aktiivista toimintaa Suomen Kotiseutuliitossa on jatkettu. 

Keskeisin yhteistyöfoorumi on ollut Paikkarin torpan tuki ry. Seura on hankkinut mm vapaaehtoisia 

oppaita Paikkarin torpalle sekä osallistunut aktiivisesti koululaisvisiittien hoitamiseen. 

Seura on myös aktiivisesti vaikuttanut Lohilammen museotoiminnan ylläpitämiseksi. 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Paikkarin torpan tuki ry:ssä on vaikutettu Paikkarin torpan kehittämistyöhön. Vaikuttaminen ja 

yhteistyö on suuntautunut erityisesti Lohjan kaupunkiin, Museovirastoon ja Senaattikiinteistöihin. 

Lisäksi on pidetty yhteyttä mediaan ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin. 

Kirjoituksilla, kannanotoilla ja tapaamisilla on vaikutettu kotiseututyöhön ja erityisesti Elias 

Lönnrotin merkityksen tunnettuisuuteen ja arvostukseen. 

Seuran puheenjohtaja on toiminut Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa ja mm sen vaalivaliokunnan 

ja sääntötyöryhmän puheenjohtajana. Seuran edustajat ovat myös Sammatin aluetoimikunnan 

jäseninä edistämässä Sammatille tärkeitä asioita. Seuralla on myös edustus Elias Lönnrot-säätiössä. 

 

Talous 

Seuran talous on ollut varsin vakaa. Talous nojaa selkeästi omatoimiseen, vapaaehtoistyöhön 

perustuvaan varainhankintaan. Tulevaisuudessa jäsenmaksujen osuus pitäisi saada merkittävästi 

suuremmaksi. 
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 Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 

 

Seura toimii Elias Lönnrotin kulttuuri- ja kotiseutuperinteen vaalijana ja kehittäjänä sekä 

yhdysrenkaana Sammattiin sitoutuneiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa. Tämä tarkoitus on ollut 

kestävä yli 80 vuoden ajan. Tätä linjaa jatketaan toimintaa kehittäen ja uudistaen.   

 

Omat tilaisuudet 

 

Seuran vuosikokous 07.04.2018 

Elias Lönnrotin muistopaadelle kukat huhtikuussa 

Miinan mökin siivoustalkoot toukokuussa 

Miinan mökin jäsenten jäsentilaisuus kesällä 

Järjestetään jäsentapaaminen syksyllä 

Toritapahtuma kesäkuussa 

Itsenäisyyspäiväjuhlat järjestetään perinteisessä sammattilaisessa muodossa 

Miina-palkinnon jakaminen 

 

Osallistuminen yhteisiin 

 

Kalevalan päivän tilaisuus Sammatissa 28.02.2018 

Kotokontupäivät 14.04.2018 

Seura toimii kokoonkutsujana kesätorin järjestelytapahtumassa 014.04.2018 

Veteraanikiven kukitus veteraanipäivänä 

Koulun oppilaiden tukeminen toukokuussa/kesäkuussa 

Osallistutaan Paikkarin torpan tuki ry:n koululaisvisiittien järjestelyihin 

Kesätapahtuma Paikkarilla heinäkuussa (Vaeltaja) 

Elias Lönnrotin kirkkopyhä 

Laavukierros 

Joulumyyjäiset marraskuussa 

Selvitetään mahdollisuudet yhteisiin retkiin  

 

Miinan mökki 

On keskeinen ”käyntikorttimme”. 

Uusitaan tarvittaessa kalustusta ja välineistöä. Jaetaan esittelymateriaalia mökistä, Miinasta ja 

Eliaksesta. 

Järjestetään perinteinen sammattilaisten käsityönäyttely 23.06.2018 – 08.07.2018 klo 10.00 -

17.00sekä taidenäyttelyitä 11.06.2018 – 05.08.2018. Järjestetään tiedotustilaisuus Miinan mökistä 

Selvitetään mahdollisuudet monipuolistaa mökin käyttöä sekä yhteistyömahdollisuuksia Parvin 

tuvan kanssa. 

 

Paikkarin torppa 

Osallistutaan aktiivisesti Paikkarin torpan tuki ry:n toimintaan torpan museotoiminnan 

ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

Hankitaan torpan museotoiminnan turvaamiseksi vapaaehtoisia oppaita. 

Avustetaan mm kotiseutuyhdistysten tutustumismatkojen organisointia Sammattiin 

 

Tiedotus 

Jatketaan kotisivujen ja facebookin kehittämistä. 

Julkaistaan kolme jäsenkirjettä sekä lisäksi sähköisesti jäsentiedotteita. 
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Ylläpidetään ja kehitetään hyviä yhteistyösuhteita mediaan mm uutisin, artikkelein ja kolumnein 

sekä tarvittaessa omin lehdistötilaisuuksin. Päivitetään Seurasta esittelymuistio 

 

Hallinto 

Uudistetaan säännöt vuosikokouksen periaatekeskustelun mukaisesti 

Aloitetaan hallituksen strategiatyö toiminnan kehittämiseksi 

 

Jäsenistö 

Jatketaan aktiivista jäsenhankintaa ja yhteydenpitoa jäseniin. Järjestetään jäsenhankintakampanja ja 

tehostetaan jäsenmaksujen perintää 

Jatketaan jäsenten e-mail-osoitteiden hankintaa 

Jatketaan uudenlaisten jäsentapahtumien järjestämisen (nuoret/perheet) mahdollisuuksien 

selvittämistä 

  

Yhteistyö 

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä erityisesti sammattilaisten järjestöjen ja lohjalaisten 

kotiseutuyhdistysten kanssa 

Toimitaan aktiivisesti Paikkarin torpan tuki ry:ssä  

Toimitaan aktiivisesti muodostetussa Uudenmaan kotiseutuyhdistysten välisessä yhteistyössä. 

Toimitaan aktiivisesti Suomen Kotiseutuliitossa 

Tuetaan toiminnallisesti Lohilammen museotoiminnan jatkumista 

Seuran omistuksessa oleva Sammanranta annetaan edelleen Sammatin Solmujen käyttöön. Tämän 

ohella lisätään partiolaisten kanssa tapahtuvaa yhteistoimintaa  

 

Talous 

Jäsenmaksut pidetään ennallaan. 

Jatketaan aktiivista toimintaa omaehtoisen rahoituksen ylläpitämiseksi mm jäsentuotteiden 

myynnillä ja arpajaisilla. 

Pyritään aktiivisesti saamaan ulkopuolista rahoitusta yrityksiltä ja säätiöiltä. 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Jatketaan aktiivisesti sääntöjen tarkoituspykälässä määriteltyjen tavoitteiden edistämistä 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, medioissa ja erilaisissa verkostoissa. 

 

 

 

Sähköpostiosoitteet 

 
Seuran tiedottamisen avuksi toivomme edelleen saavamme käyttöön jäseniemme 

sähköpostiosoitteita. Osoitteita käytetään vain Seuran omassa toiminnassa. 

Tiedot uusista tai muuttuneista osoitteista voi lähettää sihteerille:  info@sammattiseura.fi  

 

 

Paikkarin torppa 
Avoinna 

9.6 – 5.8   ke–su klo 11–17 Huom. Suljettu 22-24.6.2018 

  

mailto:info@sammattiseura.fi
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Lohilammen Museo  

Avoinna 

9.6 – 5.8   ke-su klo 12-16 Huom. Suljettu 22-24.6.2018 

 

Lohilammen museon alue huokuu mennyttä rauhallista elämänmenoa monine rakennuksineen. 

Tervetuloa tutustumaan Lohilammen museoon ja sen pihapiirissä olevaan Taidenavettaan. 

 

 

 

Toiminnan kehittäminen 
 

Hallitus keskusteli vuoden 2017  aikana usein ja monipuolisesti Seuran toiminnan kehittämisestä ja 

tavoitteista. Talven 2018 kokouksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa ehdotetaan vuosikokoukselle 

tehtäväksi toimintasuunnitelman lisäksi  3-vuosistavoitteisto. 

Helmikuussa pidetyssä kokouksessa tehtiin hahmotelma tästä pidemmän aikavälin suunnitelmasta. 

Tämän keskeiset osat muodostuvat seuraavista: 

- Seuran keskeiset päämäärät 

- Jäsentyytyväisyys > jäsenmäärän kasvattaminen 

- Miinan mökki 

- Toimintamuodot, tilaisuudet, tapahtumat 

- Yhteistyökumppanit 

Vuosikokouksessa tavoitteena on käytävän keskustelun perusteella antaa tulevalle hallitukselle 

osviittoja toiminnan painopisteistä. 

 

Toiminnan kehittämisen yhtenä osana on sääntöjen uudistaminen. Sääntöjen uudistamisen hallitus 

halusi asiaksi, jossa vuosikokous antaisi kehittämisen kohteita mm 

- Yksi vai kaksi vuosikokousta 

- Toiminnan painopisteet 

- Jäsenten toimintamahdollisuudet 

 

Miinan mökki 

Tänä kesänä järjestetään Miinan mökin Käsitöitten  myyntinäyttely 33. kerran. Viime kesänä 

tapahtuma oli ensimmäisen kerran viikkoa pitermpi ja aukioloajan pidennys sai todella hyvän 

vastaanoton. Jatkamme sitä tänäkin kesänä. Avaamme myös ovat tuntia aiemmin eli jo klo 10.00 

joka aamu ja suljemme klo 17.00. 

Avajaiset pidetään entiseen tapaan juhannuspäivänä 23.06.2018, mutta siis jo klo 10.00. Näyttelyn 

viimeinen aukiolopäivä on 08.07.2018. Kahviossa on tarjolla suussasulavia herkkuja paikalliselta 

tekijältä. 

 

Tervetuloa upeiden käsitöiden pariin! Itselle ja tuliaisiksi.  


