
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, Erja Hinkkanen, Juha Kiljunen, Heli Leppähaara, 
Anne Linnonmaa, 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. 

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. 

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. 


