Sammattiseuran toimintakertomus 2019
Sammattiseuran vuosi on ollut erittäin aktiivinen. Miinan mökin näyttelyt ovat jatkaneet kasvuaan ja
tapahtumia järjestettiin runsaasti. Viestintään panostettiin erityisesti verkkosivujen ja blogien muodossa.
Hallinto
Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat: puheenjohtajaksi Paula Eskola, varapuheenjohtajaksi
Sanna Westerberg, jäseniksi Stina-Maarit Elo, Päivi Eskola, Erja Hinkkanen, Juha Kiljunen, Anne Linnonmaa,
Virko Kolulahti ja Janne Käpylehto, sekä varajäseniksi Tuomo Laine ja Erkki Huikari. Sihteerinä on toiminut
Päivi Eskola ja taloudenhoitajana Stina-Maarit Elo.
Jäsenmaksu pidettiin ennallaan eli vuosimaksu on ollut 15 euroa. Tilitoimistona on ollut Tilitoimisto Dufva
Ky Lohjalta. Toiminnantarkastajana on toiminut Tero Hanninen ja varalla Pentti Uittamo.
Miinan mökin isäntänä on toiminut Erkki Huikari, taidenäyttelyvastaavana Stina-Maarit Elo ja
käsityönäyttelyvastaavana Anne Linnonmaa.
Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostin ja WhatsAppin
välityksellä.
Jäsenistö
Kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa oli 268, josta vuosijäseniä oli 162, ainaisjäseniä 104, sekä yksi
kannatusjäsen ja yksi kunniajäsen. Jäsenmäärä on pudonnut edellisvuodesta 3 jäsenellä. Jäsenrekisteri
tarkistettiin siten, että jäsenyydestä poistettiin ne jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksujaan
ajalta 2017-2018.
Jäsenkysely ja seuran strategian valmistelu
Kesällä toteutettiin jäsenkysely, jossa selvitettiin jäsenten toiveita ja kehitysehdotuksia seuran toimintaan
ja tapahtumiin liittyen. Kyselyyn saatiin 17 vastausta, joista saatiin arvokasta tietoa toiminnan kehittämisen
pohjaksi. Seuran strategiatyö käynnistettiin kyselyn tulosten valmistuttua. Työn tavoitteena oli laatia
Sammattiseuralle strategia ja tavoitetila vuoteen 2025 ja suunnitella askeleet, miten näihin tavoitteisiin
päästään. Valmistelutyöryhmässä olivat Anne Linnonmaa, Sanna Westerberg, Erja Hinkkanen ja Paula
Eskola. Strategiatyön tuloksia tullaan esittämään seuran vuosikokouksessa.
Omat tilaisuudet ja toimet
Vuosikokous pidettiin 3.3.2018 Parvin tuvalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokoukseen
osallistui 12 henkeä.
Sammattiseura ja Kirmusjärven suojeluyhdistys järjestivät Janne Käpylehdon kanssa jääkarusellitapahtuman
Kirmusjärvellä 10. helmikuuta. 25-metristä karusellia saapui ihailemaan yli 100 sammattilaista. Sammatin
monet toimijat osoittivat hienoa talkoohenkeä olemalla mukana käytännön järjestelyissä.
Seura osallistui Sammatin Kotokontupäivään 24. huhtikuuta. Seuralla oli myyntipöytä koululla, jossa myytiin
seuran tuotteita. Tilaisuuden jälkeen organisoitiin sammattilaisten järjestöjen kesätorivuorojen jako
Sampaalan torikokouksessa.
Huhtikuun 24. päivä oli myös kaatuneiden muistopäivä. Laskimme kukat Veteraanikivelle yhdessä
Maamiesseuran kanssa. Seuraa edusti Paula Eskola.
Toukokuun 11. päivänä pidettiin Miinan mökin siivoustalkoot.

Kesäkuun 8. päivänä Sammattiseura esittäytyi kesätorilla. Torilla järjestimme leikkimielisen
formulakilpailun, jossa kilpailijat liikuttavat rata-autoja juoksemalla sähköä tuttavilla alustoilla. Samana
päivänä järjestettiin Sammatin frisbeegolfradan avajaiset, jossa Paula Eskola piti pienen puheen todeten,
että rata tukee seuran tavoitetta luoda eloa, iloa ja yhteisöllisyyttä Sammattiin. Sammattiseura sponsoroi
rataa hankkimalla nimikkoväylän (Väinämöinen).
Kesäkuun 29. päivänä järjestimme jännittävän luolaseikkailun Torholan ja Urtmäen luoliin. Oppaanamme
toimi Mikko Aslak Lemmetti Suomen luolaseurasta. Päävastuussa järjestelyistä oli Juha Kiljunen.
Heinäkuun 5. päivänä tarjottiin kahvit Miinan mökin kävijöille Miina Lönnrotin täyttäessä 192 vuotta. Miina
”itse” oli paikalla kertomassa itsestään ja mökin historiasta. Hallituksen jäsenemme Virko Kolulahti esiintyi
Miinana. Kahvia oli tarjolla koko päivän ja osallistujat saivat maistaa aidolla Miinan reseptillä leivottuja
Eliaksen muffinsseja ja muita makeita herkkuja. Samalla oli mahdollisuus tutustua Käsitöiden
myyntinäyttelyyn. Päivä oli yleisömenestys.
Tutustuimme Johannes Lohilammen museoon heinäkuun 27. päivänä. Erinomainen oppaamme Reino
Rannikko esitteli museota, sen historiaa, sekä museon runsasta esineistöä.
Seura organisoi sammattilaisten järjestöjen kesätorin palautekokouksen 7.9.
3. lokakuuta oli Sammattiseuran ja Eeva Joenpelto -seuran yhdessä järjestämä kirjailijailta Helsingin
Annankulmassa, jossa Tiina Piilola piti erittäin kiinnostavan esityksen teoksestaan Kalevalan Naiset.
Lokakuun 12. päivänä järjestimme Vaahteranlehtikranssikurssin Miinan mökillä. Erja Hinkkanen toimi
kurssin vetäjänä.
Seuralla oli pöytä sammattilaisten järjestöjen joulutorilla 30.11. Myimme pöydässä mm. joulukransseja ja
seuran tuotteita.
Seura organisoi Sammatin tapahtumat itsenäisyyspäivänä ja järjesti pääjuhlan yhteistyössä muiden
sammattilaisten yhdistysten kanssa. Juha Kiljunen vastasi pääosin juhlan järjestelyistä. Juhlapuhujana toimi
itkuvirsiperinteen elvyttäjä Pirkko Fihlman. Juhlaan osallistui noin 50 henkilöä. Itsenäisyyspäivän
kokonaisuus muodostui perinteisen ohjelman mukaisesti: kynttilöiden sytyttäminen sankarihaudoille
juhlajumalanpalvelus, seppeleenlasku haudoille, kukat veteraanikivelle, juhlakahvit, pääjuhla ja
kynttiläkulkue.
Miinan mökki
Miinan mökillä järjestettiin perinteiset taidenäyttelyt ja Käsitöiden myyntinäyttely 34. kerran. Tänä vuonna
näyttelyitä järjestettiin 4.6. – 4.8.2019. Taidenäyttelyt olivat avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-17 ja
Käsitöiden myyntinäyttely joka päivä 22.6. – 7.7. klo 10-17. Mökillä järjestettiin myös arpajaiset
näyttelyiden aukioloaikoina sekä myytiin Seuran tuotteita. Miinan mökin näyttelyitä koskeva
lehdistötilaisuus pidettiin 19.6.
Taidenäyttelyviikkoja pidettiin kuusi, yhtä monta kuin edellisenä kesänä. Käsitöiden myyntinäyttely kasvatti
tänäkin vuonna myyntiään reippaasti (10 %).
Miinan mökin ympäristöä on hoidettu talkoovoimin. Mökille asennettiin uudet valaisimet alkuvuonna 2019.
Syksyllä mökille teetettiin uudet puiset ikkunaluukut ja niiden pintakäsittelystä huolehti Annen Linnonmaa.
Sammanranta
Seuran omistuksessa oleva Sammanrannan rantatontti on ollut Sammatin Solmujen käytössä. Partiolaisilla
on tontilla laavu, jonka he ovat rakentaneet käyttöönsä.

Viestintä ja vaikuttaminen
Seuran kotisivuja (https://sammattiseura.wordpress.com/) päivitettiin ahkerasti koko vuoden ajan.
Kotisivut ovat seuran keskeisin viestintäväline. Sinne päivitetään kaikki seuran tapahtumat, uutiset ja
jäsenkirjeet. Kotisivuilla julkaistaan myös blogeja liittyen Sammattiin ja sammattilaisiin. Vuoden 2019
aikana julkistiin kymmenen Erja Hinkkasen kirjoittamaa blogikirjoitusta.
Sammattiseura Facebook-sivua on vuoden aikana hyödynnetty viestinnässä melko ahkerasti.
Sammattiseuralla on myös Instagram-tili.
Jäsenkirjeitä on lähetetty neljä, joista yksi oli Joulukirje. Siihen koottiin jäsenten Sammatti- ja jouluaiheisia
kirjoituksia.
Länsi-Uusimaa kirjoitti jälleen useita juttuja liittyen Sammattiseuraan ja Miinan mökin näyttelyihin.
Sammattiseura on yhdessä usean muun sammattilaisen yhdistyksen kanssa pyrkinyt edistämään Sammatin
Kievarin ravintolatoiminnan jatkumista osana Kievarin ystävät -hanketta. Tätä työtä jatketaan, kunnes
asiaan saadaan ratkaisu.
Yhteistyö
Seura on tehnyt yhteistyötä monien sammattilaisten järjestöjen kanssa. Yhteistyötä on tehty liittyen
erityisesti Jääkarusellitapahtumaan, Kotokontupäivään, kesätoriin, frisbeegolfrataan, kirjailijailtaan,
itsenäisyyspäivään, sekä Sammanrantaan.
Seuran edustajat (Stina-Maarit Elo 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.
Seuran myyntituotteet
Tänä vuonna hankittiin uusia myyntituotteita Seuralle. Julkaisimme uusintapainoksen Sammattiseuran
ensimmäisestä lehdestä vuodelta 1935 (5 euroa). Teetimme myös Sammattiseura-käsipyyhkeitä (15 €,
jäsenille 13,50 €) ja Eliaksen muffinssi- sieniliinoja (5 €, jäsenille 4,50 €).
Talous
Seuran taloustilanne on pysynyt vakaana vuoden aikana. Olemme pystyneet tekemään investoinnit Miinan
mökin ikkunaluukkuihin ja hankkimaan uusia seuran myyntituotteita. Talous nojaa jäsenmaksuihin, sekä
omatoimiseen, vapaaehtoistyöhön perustuvaan varainhankintaan. Tulevaisuudessa jäsenmaksujen osuus
pitäisi saada suuremmaksi. Myös uusia varainhankintamalleja pohditaan.
Seuran arkisto
Seuran arkisto on Lohilammen museon viljamakasiinissa. Reino Rannikon jäätyä pois seuran hallituksesta,
varaston avain siirrettiin Sammatin kirjaston haltuun, josta määrätyt seuran hallituksen jäsenet voivat sitä
lainata kuittausta vastaan. Arkiston sisältö luetteloitiin ja järjestettiin. Arkiston sisällön läpikäyntiä jatketaan
myös ensi vuonna.

