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Ilmakuva Kirmusjärven jääkarusellista 10.2.2019 (kuva: Janne Käpylehto)

Puheenjohtajan tervehdys
Ensimmäinen vuoteni seuran puheenjohtajana alkaa olla täynnä. Olen oppinut paljon uutta Sammatista ja alkanut katsoa tuttua mökkimaisemaa ja sen ympäristöä uusin silmin. Kylällä on myös vähitellen alkanut tulla vastaan enemmän tuttuja kasvoja.
Toimintakertomusta kirjoittaessani totesin, että vuoden aikana on ehtinyt tapahtua yllättävänkin paljon. Uudistimme seuran säännöt ja Sammattiseuran verkkosivut sekä ryhdyimme aktiivisesti käyttämään Facebookia viestintäkanavana. Hallitus on kokoontunut ahkerasti ja pitänyt yhteyttä tiiviisti
myös WhatsAppin välityksellä. Olemme siis siirtyneet digiaikaan. Samalla olemme pyrkineet lisäämään kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia järjestämällä tapahtumia ja pyrkimällä tekemään yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden kanssa. Itselleni vuoden kohokohtia olivat Miinan mökin
näyttelyt, joissa vierailin ahkerasti, sekä Itsenäisyyspäiväjuhla, jonka musiikkiesityksistä, runopotpuurista ja Hannu Mäkelän juhlapuheesta nautin suuresti. Toivottavasti tekin olette löytäneet toiminnastamme ilonaiheita tai mukavia kohtaamisia.
Tänä vuonna on tavoitteena edelleen toimia aktiivisesti ja järjestää monia tapahtumia, osin perinteisiä ja osin uudenlaisia. Suunnitteilla on esimerkiksi pyöräretki Lammin talolle, Sammatin luolaseikkailu, sekä vaahteranlehtikranssikurssi. Toivomme jäseniltä myös uusia ideoita toimintaan ja näitä
tulemme keräämään jäsenkyselyllä. Sen avulla haluamme kehittää toimintaa enemmän teidän toiveidenne mukaiseksi.

Tätä kirjoittaessani valmistaudumme juuri Jääkarusellitapahtumaan, jonka toteutukseen sää näyttää
tuovan lisähaasteita, mutta odotan suurella innolla ja mielenkiinnolla, minkälainen tapahtumasta
muodostuu. Kalevalan 170 v-juhlavuoden kunniaksi valittu tavoitteemme 170 metriä halkaisijaltaan
olevasta maailmanennätyskarusellista näyttää osoittautuvan liian vaikeaksi suuren lumimäärän ja
viikonlopun vesisateen vuoksi. Mutta sitten teemme pienemmän ja jätämme ennätyksen teon myöhemmäksi. Tärkeinä olisi toteuttaa sammattilaisia yhdistävä ja mieleenpainuva tapahtuma, jossa
kaikilla olisi hauskaa. Toivottavasti mukavat tapahtumat myös houkuttelisivat seuraan uusia aktiivisia jäseniä.
Jälkikirjoitus: Jääkarusellitapahtuma onnistui oikein hyvin, vaikka tihkusateinen ja loskainen sää
varmasti verotti kävijämäärää. Kaikkiaan yli sata sammattilaista pääsi pyörimään 25-metriseen jääkaruselliin ja nauttimaan makoisista letuista ja pullakahveista. Suurkiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille hienosta talkoohengestä. Tien auraus ja hiekoitus, liikenteen valvonta, itse karusellin
toteutus ja tapahtuman tarjoilut hoituivat upeasti eri toimijoiden yhteistyöllä.
Mukavaa talven ja vuoden jatkoa! Tapaamisiin!
Paula Eskola

Jääkarusellitapahtuman järjestäjäporukkaa: Janne Käpylehto, Ville Lappi ja Paula Eskola (Kuva
Erja Hinkkanen).

Kutsu vuosikokoukseen 3.3. klo 14.00
Lämpimästi tervetuloa Sammattiseuran vuosikokoukseen sunnuntaina maaliskuun 3. päivänä kello
14. Kokouspaikka on viimevuotiseen tapaan Parvin tupa, Lammintie 5, Sammatti.
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
www.sammattiseura.fi

info@sammattiseura.fi

5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.
7. Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksujen suuruus.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet.
11. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
12. Muut mahdolliset asiat.
13. Kokouksen päättäminen.

Sammattiseuran toimintakertomus 2018
Sammattiseuran vuosi on ollut aktiivinen ja muutosten värittämä. Seuran hallitus uudistui merkittävästi, seuralle laadittiin uudet säännöt, toteutettiin verkkosivu-uudistus ja järjestettiin runsaasti tapahtumia.
Hallinto
Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat: puheenjohtajaksi Paula Eskola, varapuheenjohtajaksi Reino Rannikko, jäseniksi Stina-Maarit Elo, Päivi Eskola, Heli Leppähaara, Erja Hinkkanen,
Juha Kiljunen, Sanna Westerberg, sekä varajäseniksi Tuomo Laine ja Erkki Huikari. Sihteerinä on
toiminut Päivi Eskola ja taloudenhoitajana Stina-Maarit Elo.
Jäsenmaksut ovat olleet ennallaan eli vuosimaksu 15 euroa ja ainaisjäsenmaksu 150 euroa. Tilitoimistona on ollut Tilitoimisto Dufva Ky Lohjalta. Toiminnantarkastajana on ollut Tero Hanninen ja
varalla Timo Laurila.
Miinan mökin isäntänä on ollut Reino Rannikko, taidenäyttelyvastaavana Stina-Maarit Elo ja käsityönäyttelyvastaavana Anne Linnonmaa.
Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostin ja WhatsAppin
välityksellä.
Seuran arkisto on Lohilammen museon viljamakasiinissa.
Jäsenistö
Kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa oli 271, josta vuosijäseniä oli 163, ainaisjäseniä 106, sekä yksi
kannatusjäsen ja yksi kunniajäsen. Jäsenmäärä on kasvanut edellisvuodesta 27 jäsenellä (11 %).
Jäsenrekisteri tarkistettiin siten, että jäsenyydestä poistettiin ne jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet
jäsenmaksujaan ajalta 2016-2017. Jäsenyys on henkilökohtainen, joten jäsenistä poistettiin myös
sellaiset jäsenten puolisot, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksua.
Kokeilimme kesän alussa jäsenhankintakampanjaa, jossa Sammattiseuran jäsen saa teatterilipun
Vaahterateatterin esitykseen ”Sataa suolaista vettä” hankkiessaan seuraan kaksi uutta jäsentä. Tämä
kampanja ei kuitenkaan osoittautunut hedelmälliseksi.
Seuran toiminta-ajatuksen ja sääntöjen kehittäminen
Seuran vuosikokous evästi hallitusta todeten, että seuran säännöt kaipaavat uudistamista. Hallitus
teki ehdotuksen sääntömuutoksista. Merkittävimmät muutokset koskivat seuran kotipaikkaa ja tarkoitusta, hallituksen jäsenten toimikausien pituutta sekä ainaisjäsenyyttä. Uudet säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa 18.8.2018 ja ne vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.9.2018.
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Omat tilaisuudet ja toimet
Vuosikokous pidettiin 7.4.2018 Sammatin Kievarissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat, sekä käytiin periaatekeskustelu mahdollisten sääntömuutosten sisällöstä. Kokoukseen osallistui 25 henkeä.
Seura osallistui Sammatin Kotokontupäivään 14. huhtikuuta. Siellä myytiin seuran tuotteita ja houkuteltiin uusia jäseniä. Tilaisuuden jälkeen organisoitiin sammattilaisten järjestöjen kesätorivuorojen jako.
Huhtikuun 27. päivänä, eli kaatuneiden muistopäivänä, laskettiin kukat Veteraanikivelle yhdessä
Maamiesseuran kanssa. Seuraa edusti Juha Kiljunen.
Toukokuun 20. päivänä pidettiin Miinan mökin siivoustalkoot.
Kesäkuun 9. päivänä Sammattiseura esittäytyi kesätorilla. Torin jälkeen seura järjesti Sammatin kirkon ja hautausmaan esittelykierroksen kävellen. Kierrokselle osallistui noin 30 henkeä. Oppaana
toimi Toivo Haatio.
Heinäkuun 5. päivänä tarjottiin kahvit Miinan mökin kävijöille Miina Lönnrotin täyttäessä 191
vuotta.
Heinäkuun 25. päivänä järjestettiin retki Lohjan museoon Satu-Marja Nygrénin ”Villiä viihdettä ja
kasarimeininkiä” -näyttelyyn.
Elokuun 4. päivänä järjestettiin Pyöräretki Miinan mökille, jossa tarjottiin kahvit.
Elokuun 18. päivänä Parvin tuvalla pidettiin Seuran ylimääräinen vuosikokous, joka käsitteli sääntöuudistusta ja hyväksyi uudet säännöt.
Seura organisoi sammattilaisten järjestöjen kesätorin palautekokouksen 8.9.
Seura osallistui 16.11. Haamujen kierroksen talkoisiin organisoimalla leikkimielisen #näinsammatis
kuvakilpailun Instagramissa.
Seuralla oli pöytä sammattilaisten järjestöjen joulutorilla 1.12. Myimme pöydässä mm. joulukransseja ja seuran tuotteita.
Seura organisoi Sammatin tapahtumat itsenäisyyspäivänä ja järjesti pääjuhlan yhteistyössä muiden
sammattilaisten yhdistysten kanssa. Juhlapuhujana toimi kirjailija Hannu Mäkelä. Juhlaan osallistui
noin 70 henkilöä. Itsenäisyyspäivän kokonaisuus muodostui perinteisen ohjelman mukaisesti: partiovala, kynttilöiden sytyttäminen sankarihaudoille juhlajumalanpalvelus, seppeleenlasku haudoille,
kukat veteraanikivelle, juhlakahvit, pääjuhla ja kynttiläkulkue.
Miinan mökki
Miinan mökillä järjestettiin perinteiset taidenäyttelyt ja Käsitöiden myyntinäyttely 33. kerran. Tänä
vuonna näyttelyitä järjestettiin 10.6. – 12.8.2018. Taidenäyttelyt olivat avoinna tiistaista sunnuntaihin ja Käsitöiden myyntinäyttely joka päivä 23.6. – 8.7. klo 10-17.
Mökillä järjestettiin myös arpajaiset näyttelyiden aukioloaikoina sekä myytiin Seuran tuotteita.
Miinan mökin näyttelyitä koskeva lehdistötilaisuus pidettiin 20.06.
Taidenäyttelyviikkoja pidettiin kuusi, mikä oli kaksi viikkoa enemmän kuin edellisenä kesänä. Käsitöiden myyntinäyttely kasvatti tänäkin vuonna myyntiään reippaasti (16 %).
Miinan mökin ympäristöä on hoidettu talkoovoimin. Mökin kunnostamiseksi ei vuonna 2018 tehty
suurempia toimenpiteitä. Valaistuksen todettiin kaipaavan uudistamista ja tätä varten saatiin pienhankeraha -avustusta Lohjan kaupungilta. Uudet valaisimet hankittiin joulukuussa, mutta niiden
asennus jäi vuoden 2019 puolelle. Miinan antiikkisen puusohvan kunnosti talkootyönä syksyllä
puutyöyrittäjä Kimmo Rahkamaa.

www.sammattiseura.fi

info@sammattiseura.fi

Sammanranta
Seuran omistuksessa oleva Sammanrannan rantatontti on ollut Sammatin Solmujen käytössä. Partiolaiset rakensivat tontille laavun omaan käyttöönsä. Näin mahdollistettiin partiolaisten leiritoiminnan kehittäminen.
Viestintä
Seuralle laadittiin kesällä uudet kotisivut. Kotisivujen osoitteena on https://sammattiseura.wordpress.com/ Myös www.sammattiseura.fi toimii edelleen. Kotisivut ovat seuran keskeisin
viestintäväline. Sinne päivitetään kaikki seuran tapahtumat, uutiset ja jäsenkirjeet. Kotisivuilla julkaistaan myös blogeja liittyen Sammattiin ja sammattilaisiin.
Sammattiseura Facebook-sivua on vuoden aikana päivitetty ahkerasti. Sammattiseuralle perustettiin
myös Instagram-tili.
Jäsenkirjeitä on lähetetty kolme. Yhteistyösuhteita on pidetty Länsi-Uusimaa -lehteen.
Yhteistyö
Seura on tehnyt yhteistyötä monien sammattilaisten järjestöjen kanssa. Yhteistyötä on tehty liittyen
erityisesti Kotokontupäivään, kesätoriin, Haamujen kierrokseen, itsenäisyyspäivään, sekä Sammanrantaan.
Seuran edustajat (Stina-Maarit Elo, Reino Rannikko ja Anne Linnonmaa) ovat myös Sammatin
aluetoimikunnan jäseninä edistämässä Sammatille tärkeitä asioita.
Seuralla on edustus Elias Lönnrot-säätiön hallituksessa. Juha Kiljunen on varsinainen jäsen ja Reino
Rannikko varajäsen.
Seura on edelleen jäsenenä Kotiseutuliitossa, mutta ei ole aikataulusyistä pystynyt osallistumaan
aktiivisesti sen toimintaan.
Seura on myös aktiivisesti vaikuttanut Lohilammen museotoiminnan ylläpitämiseksi.
Talous
Seuran taloustilanne on kohentunut vuoden aikana ja on varsin vakaa. Talous nojaa jäsenmaksuihin,
sekä omatoimiseen, vapaaehtoistyöhön perustuvaan varainhankintaan. Tulevaisuudessa jäsenmaksujen osuus pitäisi saada merkittävästi suuremmaksi. Myös uusia varainhankintamalleja pohditaan.

Toimintasuunnitelma
Seuran toimintasuunnitelma esitellään vuosikokouksessa, sillä se on vielä hallituksen käsittelyssä.
Alustavasti vuodelle 2019 on suunniteltu seuraavia tapahtumia:
 Jääkarusellitapahtuma 10.2.2019
 Seuran vuosikokous 3.3.2019
 Kukkien lasku Elias Lönnrotin haudalle 9.4.
 Miinan mökin siivoustalkoot toukokuussa
 Sammattiseura torilla kesäkuussa
 Käsitöiden myyntinäyttelyn lehdistötilaisuus 19.6.2019
 Pyöräretki Lammin talolle kesällä
 Luolaseikkailu Sammatissa kesällä
 Miinan päivän kahvit Miinan mökillä 5.7.
 Vaahteranlehtikranssin tekokurssi syyskuussa
 Helsingin retki (museo ja teatteri) mahdollisesti syksyllä
 Itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.
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Tapahtumatietoja päivitetään Sammattiseuran verkkosivuille sitä mukaa kun tapahtumat varmistuvat. https://sammattiseura.wordpress.com/tapahtumakalenteri/

Miinan mökin näyttelyt kesällä 2019
Miinan mökin kesä alkaa 4.6. ensimmäisellä taidenäyttelyllä. Käsitöiden myyntinäyttelyn avajaisia
vietetään juhannuspäivänä 22. kesäkuuta kello 10. Näyttely on avoinna 7. heinäkuuta saakka joka
päivä kello 10–17. Näyttelyn yhteydessä on pieni kahvio, jossa myydään myös arpoja seuran toiminnan hyväksi. Toivomme seuran jäseniltä sinne arpajaisvoittoja.
Miinan mökissä on vielä kaksi vapaata viikkoa, kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Jos olet kiinnostunut taidenäyttelyn järjestämisestä ota yhteyttä info@sammattiseura.fi. Viikkovuokra on 130
euroa.

Miinan mökin näyttelyt
4.–9.6. vielä varattavissa
11.6.–16.6. vielä varattavissa
22.6.–7.7. Käsitöiden myyntinäyttely
09.–14.7. Ritva Saihila
16.–21.7. Ilana Martin
23.–28.7. Taija Peistamo ja Riitta Heino
30.7.–4.8. Terttu Ahola ja Riitta Suurpää-Niemelä
Taidenäyttelyt ovat avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10–17.
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Blogi avoinna!
Sammattiseuran kotisivujen blogi on avoinna kaikille, jotka haluavat kirjoittaa Sammatista, sammattilaisista tai kesäsammattilaisista. Aiheen ei tarvitse olla suuri: tähän mennessä blogissa on kirjoitettu Leikkiläntien vaahteroista, drogisti Eino Leinosta ja Ylen Luuserisankarit-sarjasta.

Jäsenrekisterin tarkistaminen
Seuran tiedottamisen avuksi toivomme edelleen saavamme käyttöön jäseniemme sähköpostiosoitteita. Osoitteita käytetään vain seuran omassa toiminnassa, ulkopuolisille tietoja ei luovuteta.
Tiedot uusista tai muuttuneista osoitteista voi lähettää osoitteeseen info@sammattiseura.fi.
Seuran toiminnan kehittämiseksi toivomme myös tietoa jäsenten syntymävuodesta.

Sammatin isännänviirejä myynnissä
Seuran tuotevalikoimaan on hankittu isännänviirejä. Isännänviiri eli kotiseutuviiri on toteutettu
maakuntavärein. Viirin hinta on 75 €.
Viirin koko on 50×450 cm, materiaali perinteinen kudottu polyesterkangas, 155 g/m2, painatus 3
värillä, normaali isännänviirikiinnitys eli ylhäällä kolmionaru ja viiriliitin. Isännänviiri on mitoitettu
suomalaisissa omakotitaloissa eniten käytettyyn lipputankomittaan, joka on 9 metriä. Viirin voi tarvittaessa helposti lyhentää, mikäli se tuntuu liian pitkältä lyhyempään lipputankoon.
Tilauksia voi tehdä sähköpostilla osoitteella: info@sammattiseura.fi. Tilatut tuotteet maksetaan
Sammattiseuran tilille: Länsi-Uudenmaan SP: FI18 4006 0010 0234 10 (Bic HELSFIHH). Mahdolliset postimaksut lisätään tilauksen loppusummaan.

Jäsenmaksu 2019
Vuoden 2018 vuosikokouksessa vahvistettu jäsenmaksu on 15 € per kalenterivuosi ja se on voimassa seuraavan vuosikokoukseen. Jäsenyys on henkilökohtainen. Toivomme jäsenmaksun suoritusta helmikuun 2019 aikana.
Yhdistyksemme säännöissä sanotaan jäsenmaksusta seuraavasti: Yhdistyksen jäseneksi katsotaan
henkilö, joka on maksanut voimassa olevan jäsenmaksun viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Näillä jäsenillä on myös äänioikeus vuosikokouksessa.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallituksella on oikeus katsoa jäsen eronneeksi, jos on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kaksi vuotta peräkkäin.
Mikäli Sinulla on kysyttävää jäsenmaksuun liittyen, niin olethan yhteydessä seuramme taloudenhoitaja Stina-Maarit Eloon, sähköposti stina-maarit.elo@orionpharma.com tai puhelimitse 050 966
3877.
Saajan
tilinumero

IBAN
FI18 4006 0010 0234 10

Saaja

Sammattiseura ry

Viestikenttään

Jäsenen nimi

Eräpäivä

28.2.2019
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Jäsenmaksu 2019 (15 €)
Mikäli vuoden 2018 jäsenmaksu on maksamatta, voit
maksaa myös sen (15 €)
15 €
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