Sammattiseuran sähköinen jäsentiedote syyskuu 2019
Sammattiseuran syksyn uutisia ja tapahtumia
Vilkkaan kesän jälkeen on aika rauhoittua ja nauttia syksyn
pimenevistä illoista vaikkapa hyvän kirjan parissa. Seuran
kirjasuosituksena on Tiina Piilolan Kalevalan naiset -kirja, johon
on mahdollista tutustua seuraavalla retkellämme Helsinkiin lokakuussa.
3.10.2019 Kirjailijailta Helsingissä – Tiina Piilola
Tiina Piilola luennoi tuoreesta teoksestaan Kalevalan naiset.
”Piilola tarkastelee kirjassa Kalevalan naisten rooleja, punnitsee näiden asemaa ja
tavoitteita. Myös nykynainen pääsee osaksi keskustelua, kun uudet ja ennestään
tutut näkökulmat lomittuvat sulavasti.”
Tilaisuus alkaa klo 17.30 Annankulman salissa (Annankatu 14 D, Helsinki).
Sammattiseura järjestää tilaisuuden yhdessä Eeva Joenpelto -seuran kanssa.
Kahvitarjoilu. Kulujen kattamiseksi peritään jäseniltä 5 € ja ei jäseniltä 10 € ovella.
Ennakkoilmoittaumiset info@sammattiseura.fi
Kerro samalla, voitko tarjota autokyytiä tai onko sinulla itsellä tarvetta
kimppakyydille Sammatista.
Maksun voi suorittaa myös Sammattiseuran tilille: LUSP FI18 4006 0010 0234 10,
viesti: Piilola 3.10.

Jouluksi jäsenlehti ja muita toiveita – jäsenkyselyyn saatiin 17 vastausta
Paperinen jäsenlehti jouluksi, jossa olisi kertomuksia vuoden tapahtumista, mutta
myös jäsenten jouluisia kirjoituksia, runoja ja piirroksia. Kotiseutukierrosten
elvyttämistä. Enemmän näkyvyyttä. Aktiivisuutta Sammatin puolesta pitämisessä.
Muun muassa tällaisia toiveita jäsenet esittivät Sammattiseuran tekemässä
jäsenkyselyssä. Kyselyyn saatiin 17 vastausta. Lue kooste kaikista vastauksista täältä.
Suuret kiitokset kaikille vastanneille!
Jäsenkyselyn tuloksia hyödynnetään strategiatyössä, joka toteutetaan syksyn
aikana. Hallitus perusti strategiaa työstämään työryhmän, johon valittiin Paula
Eskola, Anne Linnonmaa, Sanna Westerberg ja Erja Hinkkanen.

Jäsenille tarkoitetun ”joululehden” tekemistä kokeillaan heti, mutta siihen
tarvitaan jäsenten apua. Jos sinulla on jäsenlehteen sopiva joulutarina, -runo tai
piirros, kerro siitä meille osoitteeseen info@sammattiseura.fi.
Aktiivinen kesä takana
Kesäkuun 8. päivänä Sammattiseura oli kesätorilla ja järjesti siellä leikkimielisen
formulakilpailun, jossa autot saivat vauhtia pomppumatosta. Samana päivänä
vietettiin Sammatin frisbeegolfradan avajaisia. Kesäkuussa järjestimme myös
jännittävän luolaseikkailun, jossa tutustuimme Torholan ja Urtmäen luoliin.
Heinäkuussa teimme retken Johannes Lohilammen museolle. Kesän ehdoton
kohokohta oli Miinan päivän kahvit heinäkuun viidentenä Miinan mökillä. Juhlijoita
saapui paikalle sankoin joukoin nauttimaan kahvista mainioiden Eliaksen muffinssien
kera. Miina oli ”itse” paikalla tarjoamassa kahvia. Kesä oli vilkas muutenkin Miinan
mökissä. Siellä järjestettiin kuusi taidenäyttelyä ja perinteinen käsitöiden
myyntinäyttely, jotka onnistuivat erinomaisesti. Taiteilijat olivat tyytyväisiä ja
näyttelyvieraita riitti mukavasti.
Menneistä kesän tapahtumista löytyy lisää tietoa ja kuvia Sammattiseuran
Menneitä tapahtumia-sivulta: https://sammattiseura.wordpress.com/tapahtumiaja-tilaisuuksia/
Tulossa syksyllä
Vaahteranlehtikranssikurssi (ajankohta vielä avoinna)
Teemme yhdessä kransseja ruskan värjäämistä vaahteranlehdistä Miinan mökillä.
Erja Hinkkanen opastaa. Materiaalimaksu 2 eur. Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua
kurssille: info@sammattiseura.fi Kurssi järjestetään kysynnän mukaan. Ajankohta
etsitään ruskan aikana sopivalta viikonlopulta (lokakuu).
30.11.2019 Joulutori
Perinteinen joulutori järjestetään jälleen Sammatin Nuorisoseuran talolla
”Lärvätsalossa”. Sammattiseuralla on siellä oma pöytä.
6.12.2019 Sammatin itsenäisyyspäiväjuhla
Itsenäisyyspäiväjuhla järjestetään perinteiseen tapaan. Siitä lisätietoa myöhemmin.
Pysy ajan tasalla
Näistä ja muistakin tapahtumista päivitämme tiedot aina Sammattiseuran
tapahtumakalenteriin: https://sammattiseura.wordpress.com/tapahtumakalenteri/
Seuralla on myös oma Facebook-profiili ja Instagram-tili. Käy tykkäämässä! Liity
seuraajaksi! Seuraa Sammattiseuran sivuja: www.sammattiseura.fi , niin pysyt ajan
tasalla toiminnastamme!

