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Uuden puheenjohtajan tervehdys
Sammattiseura on saanut uuden hallituksen, joka lähtee nyt kehittämään toimintaa uuteen suuntaan.
Haluamme tehdä Sammattiseurasta kaikkien sammattilaisten, niin vakituisten kuin osa-aikaistenkin
asukkaiden seuran, jonka toiminta yhdistää ihmisiä, tarjoaa mukavaa yhdessäoloa sekä tuo Sammattia ja sen
kulttuuriperinnettä esille kiinnostavalla ja houkuttelevalla tavalla.
Haluamme toimintaan mukaan uusia jäseniä, niin nuoria kuin vanhempiakin, toivomme nykyistenkin
jäsenten aktivoituvan.
Jäsenten toiveita kartoitamme jäsenkyselyllä ja uudistamme seuran verkkosivuja siten, että ne palvelisivat
paremmin seuran jäseniä.
Ideoita ja toiveita seuran toimintaan voitte lähettää seuran sähköpostiosoitteeseen:
info@sammattiseura.fi. Tässä kirjeessä kerrotaan tiedossa olevista tulevista tapahtumista, mutta niitä on
tulossa lisää, joten seuratkaa verkkosivujamme.
Käynnistämme jäsenhankintakampanjan, jossa nykyinen jäsen, hankkiessaan kaksi uutta jäsentä, saa
teatterilipun Vaahterateatterin esitykseen Sataa suolaista vettä. Kannattaa siis olla aktiivinen ja pyytää
tuttavatkin mukaan toimintaamme! Muistakaa myös maksaa tämän vuoden jäsenmaksu. Jäsenmaksut
mahdollistavat seuran toiminnan ja kehittämisen
Tapaamisiin kesätorilla ja muissa tapahtumissa!

Paula Eskola (s.1967), kesäsammattilainen vuodesta 2000.
Kemian ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Johtava asiantuntija Motivassa, jossa tehtävänä kiertotalouden ja
materiaalitehokkuuden edistäminen. Asun Helsingissä omakotitalossa. Perheeseen kuuluvat mies, kaksi tytärtä ja
villakoira. Harrastan mökkeilyä, puutarhanhoitoa, hiihtoa, jumppaa, lenkkeilyä ja pyöräilyä, sekä teatteria ja lukemista.
Toiminta Sammatissa: Kesäasukas, joka on satunnaisesti osallistunut Sammatin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Lapsuudessa vietin kesäisin aikaa serkkujeni kanssa Kirmusjärven Lehtiniemessä Haavioiden huvilalla ja varhaisimmat
muistot Sammatista liittyvät niihin aikoihin.
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Hallituksen varajäsenet: Erkki Huikari ja Tuomo Laine.

Jäsenmaksu
Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli 15 eurossa. Maksa jäsenmaksu 9.6. mennessä
tilille FI18 4006 0010 0234 10. Viestikenttään oma nimi.

Jäsenhankintakampanja
Sammattiseuran jäsen saa teatterilipun Vaahterateatterin esitykseen Sataa suolaista vettä
hankkiessaan seuraan kaksi uutta jäsentä. Ilmoita uusien jäsenten nimet ja yhteystiedot seuran
sähköpostiin: info@sammattiseura.fi . Liitä mukaan myös omat yhteystietosi, niin toimitamme
lipun sinulle. Kampanja on voimassa 15.6. saakka. Näytännöt ovat ajalla 9.6.–7.7.

Kevään ja kesän toimintaa
Osallistuimme Sammatin kotokontupäivään 14. huhtikuuta. Myimme seuran tuotteita ja
houkuttelimme uusia jäseniä.
Huhtikuun 27. päivä, kaatuneiden muistopäivänä kukkien lasku Veteraanikivelle yhdessä
Maamiesseuran kanssa. Seuraa edustaa Juha Kiljunen.
Toukokuun 20. päivänä klo 11.30–12.30 (noin) Miinan mökin siivoustalkoot.
Kesäkuun 9. päivänä klo 9–13 Sammattiseura kesätorilla. Torin jälkeen eli 13–14.30 seura järjestää
Sammatin kirkon, hautausmaan ja Sampaalan esittelykierroksen kävellen.

Miinan mökin näyttelyt kesällä 2018
Miinan mökin käsitöiden myyntinäyttely järjestetään 33. kertaa. Avajaiset pidetään entiseen tapaan
juhannuspäivänä eli 23. kesäkuuta, mutta jo klo 10. Aiempina vuosina näyttely on avautunut tuntia
myöhemmin, mutta viime kesänä aukioloaikojen pidennys sai niin hyvän vastaanoton, että
päätimme muuttaa käytäntöä. Näyttelyt ovat siis avoinna joka päivä kello 10–17. Näyttelyn
yhteydessä Miinan mökissä on pieni kahvio. Näyttelyssä myymme arpoja seuran toiminnan
hyväksi. Niihin toivomme seuran jäseniltä arpajaisvoittoja.
Haluaisimme lisätä Miinan mökin pihan viihtyisyyttä. Jos sinulla on tarpeettomat, puiset
puutarhakalustot, seuralla voisi olla niille käyttöä.
Käsitöiden myyntinäyttelyn lisäksi Miinan mökissä järjestetään taidenäyttelyitä. Kaksi viikkoa on
vielä vapaana, toinen kesän alussa ja toinen lopussa. Jos olet kiinnostunut taidenäyttelyn
järjestämisestä ota yhteyttä
miinan.mokki@sammattiseura.fi tai Stina-Maarit Elo gsm 050 966 3877.
Viikkovuokra on 100 euroa.
04. –10.6. vielä varattavissa
12.6.–17.6. Marja Kannelsuo, Riitta Kuusla
23.6.–8.7. Käsitöiden myyntinäyttely
09.–15.7. Terttu Ahola, Riitta Suurpää-Niemelä
16.–22.7. Tuula Tanner
23.–29.7. Ilana Martin
30.7.–5.8. Riitta Leijola
06.–12.8. vielä varattavissa
www.sammattiseura.fi

info@sammattiseura.fi

Totuttuun tapaan seura osallistuu sammattilaisten järjestöjen yhteiseen joulutoriin Nuorisoseuran
talolla. Tänä vuonna myyjäiset pidetään lauantaina 1. joulukuuta.
Muu toiminta on vielä suunnittelun alla. Niistä kerromme seuran kotisivuilla osoitteessa
www.sammattiseura.fi

Jäsentietojen tarkistaminen
.
.
omassa toiminnassa, ulkopuolisille tietoja ei luovuteta.
info@sammattiseura.fi.
,
. Tarvitsisimme tietoa
toimintaa. Tiedon voi laittaa joko sähköpostiin tai Stina-Maarit Elo Uimarannantie 1 09220
Sammatti.

Poikkea torppaan, käy museossa
Milloin viimeksi olet käynyt Paikkarin torpassa, Lammin talolla tai Johannes Lohilammen
museossa?
Paikkarin torppa
Avoinna 9.6.–5.8. ke–su klo 11–17. Huom! Suljettu 22. –24.6.
Lohilammen museo
Avoinna 9.6–5.8. ke-su klo 12– 16. Huom! Suljettu 22.– 24.6.
Lammin talo
Avoinna 9.6.–19.8. la-su 12–17.

www.sammattiseura.fi
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