Sammattiseuran jäsenkirje 2/2019
Tervetuloa vastaamaan jäsenkyselyyn, Miinan
syntymäpäiväkahveille ja kaikkiin kesän tapahtumiin
Millaisia tapahtumia toivot Sammattiseuran järjestävän? Tähän
ja muutamaan muuhun kysymykseen pääset vastaamaan touko-kesäkuun aikana
järjestettävässä jäsenkyselyssä.
Voit vastata kyselyyn täyttämällä liitteenä olevan lomakkeen tai sähköisesti, tässä
linkki kyselyyn. Voit palauttaa vastauksesi 8. kesäkuuta Sammatin torilla hallituksen
jäsenille. Hallitus hyödyntää kyselyn tuloksia toiminnan suunnittelussa. Kyselyyn voi
vastata nimettömänä.
Hallitukseen valittiin vuosikokouksessa kaksi uutta jäsentä: keksijä Janne Käpylehto
ja yrittäjä Virko Kolulahti.
Käpylehto on Sammatin mökkiläinen, tietokirjailija, keksijä ja Lönnrotin sukulainen.
Hän työskentelee energia-alalla, luennoi, kehittää ja tekee asiantuntijatyötä.
”Talvella sahaan jäätä ja kesällä ajelen saunalautalla”, Käpylehto sanoo.
Kolulahti on paljasjalkainen sammattilainen. Hän on toiminut vuodesta 2006
yrittäjänä hoiva-alalla ja vuodesta 2017 lähtien Lohjan auktorisoituna
matkailuoppaana. Hän tekee opastuksia Tytyrin Elämyskaivoksessa, Paikkarin
torpalla ja Lammin talolla. Kolulahti harrastaa kehärumpujen tekoa ja käsitöitä,
tutkii paikallishistoriaa ja järjestää kursseja.
Käpylehtoa pääset tapaamaan Sammattiseuran toripäivänä 8.6. Hän on nimittäin
luvannut Käpylehtoa tuoda torille suuren suosion saaneen kilpa-autoradan, jonka
sähkö tuotetaan kuntopyörällä. Tapahtumalla on säävaraus.
Kolulahti eläytyy Miina Lönnrotin rooliin seuran uudessa tapahtumassa Miinan
päivän syntymäpäiväkahveilla 5. heinäkuuta.

Kesäkuun 8. päivänä vietetään Sammatin frisbeegolfradan avajaisia.
Kukkusnummella kiertävän 18-väyläisen radan on rakentanut talkoilla Sammatin
FGB. Sammattiseura on tukenut rataa ostamalla yhden mainospaikan. Radan
erikoisuus on, että väylien nimet ovat peräisin Kalevalasta. Sammattiseuran
nimikkoväylä on Väinämöinen.
Kaikista tapahtumista kerrotaan Sammattiseuran kotisivuilla heti kun tiedot
varmistuvat.
Olethan huomannut, että sivuilla on myös blogi. Blogi on avoinna kaikille
kirjoittajille. Jos haluat kirjoittaa Sammattiin liittyvästä asiasta, ota yhteyttä
info@sammattiseura.fi. Aihe voi liittyä luontoon, ihmisiin, historiaan tai kulttuuriin.
Kirjoituksista ei makseta palkkiota. Hallitus pidättää itselleen oikeuden muokata
tekstiä.
Seuralla on myös oma Facebook-profiili ja Instagram-tili. Käy tykkäämässä! Liity
seuraajaksi!
Toivottavasti näemme kesän tapahtumissa!
Erja Hinkkanen
Sammattiseuran hallituksen jäsen

Miinan mökin taide- ja käsityönäyttelyt 2019
Kesä on vilkas myös Miinan mökissä. Luvassa on kuusi taidenäyttelyä ja perinteinen
käsitöiden myyntinäyttely.
4. – 9.6.2019 Juha Niemi
11. – 16.6.2019 Riitta Leijola
22.6. – 7.7.2019 Käsitöiden myyntinäyttely
9. – 14.7. 2019 Ritva Saihila
16. – 21.7.2019 Ilana Martin
23. – 28.7.2019 Taija Peistamo ja Riitta Heino
30.7. – 4.8.2019 Terttu Ahola ja Riita Suurpää-Niemelä
Taidenäyttelyt ovat avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10–17 ja käsitöiden
myyntinäyttely joka päivä 22.6. – 7.7. klo 10–17 osoitteessa Torpantie 1, Sammatti.

Seuran tapahtumat kesällä 2019
Tässä vielä lista seuran tapahtumista kesällä.
8.6. klo 9–13 Sammattiseura esittäytyy ja myy tuotteitaan kesätorilla. Janne
Käpylehdon ideoimassa kuntopyörä-autorata-kilpailussa tuotetaan kuntopyörällä
sähköä autoradalle. Kovakuntoisin voittaa.
8.6. Sammatin frisbeegolfradan avajaiset. Sammattiseura mukana avajaisissa.
29.6. Sammatin luolaseikkailu. Lähdöt torilta klo 9. Ilmoittaudu etukäteen
yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla info@sammattiseura.fi. Käymme
Torholan luolassa. Oppaana erä- ja luonto-opas, bloggaaja ja Suomen Luolaseuran
jäsen Mikko Aslak Lemmetti. Luolaseikkailusta lisätietoa kotisivuilla.
30.6. Sampojuhla Sammatin Sampomäellä Paikkarin torpan pihapiirissä, Torpantie
20, 09220 Sammatti. Järjestäjänä Sampoyhdistys.
5.7. Miinan päivän kahvit. Miina Lönnrot syntyi 5.7. 1827. Syntymäpäivän
kunniaksi Miinan mökissä kahvitarjoilu klo 10–17. Kello 13–16 paikalla Miina
kertomassa mökin historiasta ja elämästä 1800-luvun Suomessa.
27.7.Pyöräretki Lohilammen museolle. Lähdemme Sammatin torilta klo 13 ja
pyöräilemme yhdessä Lohilammelle. Paikalla mahdollisuus tutustua museoon ja
viettää yhteinen picnic museon pihapiirissä.
28.9. Vaahteranlehtikranssikurssi klo 10 Miinan mökillä. Teemme kransseja ruskan
värjäämistä vaahteranlehdistä. Erja Hinkkanen opastaa. ”Ruskavaraus”. Mukaan
mahtuu 12 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset info@sammattiseura.fi.
Materiaalimaksu 2 euroa.

Milloin viimeksi näit Eliaksen kehdon?
Muistathan, että Sammatilla on aito ja rikas kulttuurihistoria. Siitä osoituksena on
kolme museota. Milloin viimeksi kävit Paikkarin torpassa?

Paikkarin torppa Torpantie 20
Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan, kansanrunouden kerääjän Elias Lönnrotin
(1802-1884) syntymä- ja lapsuudenkoti.
Torppaan kuuluu vanhin osa, tupa, sekä vähän myöhemmin rakennetut eteinen ja
kamari. Tuvassa on nähtävillä mm. Elias Lönnrotin kehto ja hänen mustaksi petsattu
kanteleensa. Kamarissa on esillä mm. Elias Lönnrotin käyttämiä ja hänen itsensä
tekemiä esineitä; kirjoitusteline, käsikirjoitusteline, sekä kirjahylly.
Avoinna 5.6.–4.8.2019 ke–su klo 11–17, suljettu 21.–23.6. Sisäänpääsy 6/3/0 euroa.

Lammin talo (Lammintie 399)
Elias Lönnrotin (1802-1884) vanhuudenkoti. Kiehtova yhdistelmä vanhaa savupirttiä
ja 1800-luvun säätyläiskotia. Elias Lönnrotin aikaista ja hänelle kuulunutta
esineistöä. Tie taloon on itsessään kokemus. Se on Lönnrotin rakennuttama ja
kipuaa korkeimmillaan 127 metriä korkealle Pekkarinmäelle.
Avoinna 22.6.–18.8. la ja su klo 12–17. Tilauksesta myös muulloin. Sisäänpääsy 6/3/0
euroa.

Johannes Lohilammen museo (Peririnnantie 2)
Vanha rusthollitila 1700-luvulta. Museossa on maanviljelijä Johannes Lohilammen
keräämä kokoelma talonpoikaisesineistöä, josta pääosa on Länsi-Uudeltamaalta.
Esillä on myös muutamia Elias Lönnrotille kuuluneita esineitä sekä kirkkohuone.
Avoinna 8.6.–30.6. la–su klo 12–16 (suljettu pe–su 21.–23.6.), heinäkuussa ke–su klo
12–16, elokuussa 3.–4.8. la–su klo 12–16. Sisäänpääsy 6/3/0 euroa.

Ja vielä yksi asia…
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? Kaikki toiminta vaatii rahaa. Jäsenmaksut
ovat seuran merkittävin tulonlähde. Ilman niitä seuran toiminta käy mahdottomaksi.
Jäsenmaksun voit maksaa tilille Sammattiseura ry
FI18 4006 0010 0234 10
15 €
Viesti: Oma nimi

Kutsu Miinan syntymäpäiville 5.7.
Tervetuloa juhlistamaan Miina Lönnrotin syntymäpäivää Miinan mökille 5.7. klo 10-17. Miina on
”itse” paikalla klo 13-16 kertomassa mökin historiasta ja elämästä 1800-luvun Suomessa.
Sammattiseura tarjoaa kahvit ja aidoilla Miinan resepteillä tehtyjä leivonnaisia.

Sammattiseuran jäsenkysely
Kyselyn tarkoituksena on kerätä jäsenten näkemyksiä ja toiveita seuran
toiminnasta ja sen kehittämisestä. Hyödynnämme kyselyn tuloksia seuran
toiminnan suunnittelussa ja pitkän tähtäimen kehittämisessä.
1. Millaista toimintaa haluat seuran järjestävän?
a) koko perheen tapahtumia Sammatissa
b) kulttuuritapahtumia ( konsertteja, luentoja, kulttuurikävelyitä)
Sammatissa
c) retkiä Helsingin tai muiden kaupunkien kulttuurikohteisiin
d) jotain muuta, mitä ___________________________________
2. Seuran tapahtumat ovat nykyisin avoimia kaikille. Pitäisikö seuran
järjestää myös pelkästään jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia?
a) kyllä
b) ei
c) en osaa sanoa
Jos vastasit kyllä, millaisia jäsentapahtumia toivot?
__________________________________________________________
3. Yhteisöllisyys on eräs seuran tavoitteista. Miten sitä voisi mielestäsi
edistää?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Mikä on saanut sinut liittymään Sammattiseuran jäseneksi?
a) halu tutustua sammattilaisiin ja osa-aikaisiin sammattilaisiin
b) kotiseuturakkaus
c) seuran järjestämä toiminta
d) jokin muu syy,mikä?_____________________

5. Miten hyvin seura ja sen toiminta on vastannut odotuksiasi?
a) erittäin hyvin
b) hyvin
b) kohtuullisesti
c) toivomisen varaa
6. Millaisia ehdotuksia sinulla on seuran toiminnan kehittämiseksi?

____________________________________________________________
7. Muita terveisiä, toiveita tai kehitysehdotuksia Sammattiseuralle.

8. Missä asioissa haluaisit olla mukana?
____________________________________________________________

Yhteystiedot (vapaaehtoisesti)
Nimi________________________________
Sähköposti___________________________
Puhelinnumero_______________________

Voit palauttaa tämän lomakkeen meille kesätorilla 8.6. klo 9-13. Kyselyyn voi vastata
myös sähköisesti osoitteessa: https://forms.gle/MFNdxVbAaEAYx2vUA

