
Sammattiseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Sammattiseura 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, järjestämällä yhteisiä 
tilaisuuksia, sekä luomalla yhteistyötä alueen muiden yhteisöjen kanssa. 

Omat tilaisuudet  

 Jääkarusellitapahtuma 10.2.2019 
 Seuran vuosikokous 3.3.2019 
 Kukkien lasku Elias Lönnrotin haudalle 9.4.2019 
 Miinan mökin siivoustalkoot toukokuussa  
 Sammattiseura torilla kesäkuussa 8.6.2019 
 Luentotilaisuus jostakin kiinnostavasta aiheesta 
 Pyöräretki Lammin talolle kesällä 
 Luolaseikkailu Sammatissa kesällä 
 Miinan päivän kahvit Miinan mökillä 5.7.2019 
 Vaahteranlehtikranssin tekokurssi syyskuussa 
 Helsingin retki (museo ja teatteri) mahdollisesti syksyllä 
 Itsenäisyyspäiväjuhla  

 

Osallistuminen Sammatin yhteisiin tilaisuuksiin 

 Kotokontupäivä 6.4.2019 
 Kesätorin torivuoroarvonta 6.4.2019 (Seura toimii kokoonkutsujana) 
 Veteraanikiven kukitus veteraanipäivänä 27.4.2019 
 Haamujen kierros marraskuussa 
 Joulutori 30.11.2019 
 Selvitetään mahdollisuudet yhteisiin retkiin   

  

Miinan mökki  

On keskeinen ”käyntikorttimme”.  

Tarvittaessa uusitaan kalustusta ja välineistöä, sekä tehdään huoltokorjauksia mm. teetetään tien puolelle 
uudet puiset ikkunaluukut. Myydään mökillä Sammattiseuran tuotteita ja jaetaan esittelymateriaalia 
mökistä, Miinasta ja Lönnrotista.  

Järjestetään Käsitöiden myyntinäyttely 22.6.2019 – 7.7.2019 klo. 10.00 - 17.00 sekä taidenäyttelyitä 
4.6.2019 – 4.8.2019. Järjestetään Käsitöiden myyntinäyttelyn lehdistötilaisuus 19.6.  

  

Viestintä 

Kotisivut ovat seuran keskeisin viestintäkanava. Ne pidetään elävinä ja ajantasaisina. Jatketaan blogien 
julkaisemista sivuilla ja pyritään saamaan myös ulkopuolisia blogikirjoittajia. Viestinnässä hyödynnetään 
aktiivisesti Facebookia sekä Instagramia soveltuvassa määrin.  



Julkaistaan vähintään kolme jäsenkirjettä, jotka toimitetaan sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat 
antaneet sähköpostiosoitteensa. Muille jäsenkirjeet toimitetaan postitse. 

Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa Lönnrotin Sammatin kohteita esittelevä tietokone/ kännykkäsovellus, 
ns. ”mobiilireitti”. 

Ylläpidetään hyviä yhteistyösuhteita mediaan, erityisesti Länsi-Uusimaahan.  

  

Hallinto  

Aloitetaan hallituksen strategiatyö toiminnan kehittämiseksi.  

 

Jäsenistö  

Jatketaan aktiivista jäsenhankintaa ja yhteydenpitoa jäseniin. Pyritään löytämään keinoja uusien jäsenten 
saamiseksi mukaan ja tehostetaan jäsenmaksujen perintää.  

Toteutetaan jäsenkysely, jonka avulla pyritään keräämään tietoa jäsenten toiveista seuran toiminnan ja 
tapahtumien kehittämiseksi. 

 

Yhteistyö  

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä erityisesti sammattilaisten järjestöjen kanssa. 

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. Etsitään aktiivisesti myös uusia rahanhankintakeinoja. 

Pyritään aktiivisesti saamaan ulkopuolista rahoitusta kunnalta sekä yrityksiltä ja säätiöiltä.  

  


