
Sammattiseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

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.  

Vuoden 2019 kokemus osoitti, että tapahtumien runsaasta määrästä ja moninaisuudesta huolimatta, 

osallistujia oli usein niukasti. Tulemme siksi jatkossa keskittymään harvempiin tapahtumiin ja pyrkimään 

laajempaan yhteistyöhön tapahtumien järjestämisessä. 

Omat tilaisuudet  

• Seuran vuosikokous 1.3.2020 klo. 13 Parvin tuvalla 

• Kukkien lasku Elias Lönnrotin haudalle 9.4.2020 

• Miinan mökin siivoustalkoot 16.5.2020 klo 13 

• Infotilaisuus ja kahvit Miinan mökin kesän 2020 taiteilijoille 16.5. klo 15 

• Sammattiseura kesätorilla 6.6.2020 

• Kävely ”Miinan” kanssa Lammin talolle 27.6.2020 klo 13 

• ”Miinan päivät” Miinan mökillä 5.7.2020 ja kukkien lasku Miinan haudalle 

• Itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2020 ja kukkien lasku veteraanikivelle. 

Osallistuminen Sammatin yhteisiin tilaisuuksiin 

• Kotokontupäivä 18.4.2020. Sammattiseuralla oma pöytä koululla. 

• Kesätorin torivuoroarvonta 18.4.2020 klo 14.00 (Seura toimii kokoonkutsujana) 

• Haamujen kierros marraskuussa (mikäli järjestetään) 

• Joulutori 28.11.2020 

• Selvitetään mahdollisuudet järjestää joku tapahtuma yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa/ 

osallistua muiden järjestämään tapahtumaan (esim. Järvipäivät, Frisbeegolf, Paikkarin alue) 

Miinan mökki  

On keskeinen ”käyntikorttimme”.  

Tarvittaessa uusitaan kalustusta ja välineistöä, sekä tehdään huoltokorjauksia. Myydään mökillä 

Sammattiseuran tuotteita ja jaetaan esittelymateriaalia mökistä, Miinasta ja Sammattiseurasta. 

Miinan mökillä järjestetään näyttelyitä 2.6. – 2.8.2020. Taidenäyttelyt ovat avoinna tiistaista sunnuntaihin 

klo 10-17 ja Käsitöiden myyntinäyttely on avoinna la 20.6. – su 5.7.2020 joka päivä klo 10-17. 

Viestintä 

Kotisivut ovat seuran keskeisin viestintäkanava. Ne pidetään elävinä ja ajantasaisina. Jatketaan blogien 

julkaisemista sivuilla. 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.  

Tehdään yksi laajempi jäsenkirje/lehti seuran 85-juhlavuoden kunniaksi. Kootaan siihen materiaalia seuran 

arkistosta ja jäseniltä. 



Laaditaan lyhyt ”historiikki” Miinan Mökin käsityönäyttelyistä 35- vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Julkistetaan 

se Miinan käsityönäyttelyn lehdistötilaisuudessa. 

Ylläpidetään hyviä yhteistyösuhteita paikallisiin medioihin, Länsi-Uusimaa sekä Ykköslohja –lehtiin.  

Hallinto  

Viimeistellään Sammattiseuran strategia ja tavoitetila vuoteen 2025, suunnitellaan sen toteutus ja 

aloitetaan toimeenpano. 

Jäsenistö  

Jatketaan jäsenhankintaa ja yhteydenpitoa jäseniin. Toivomme jäsenistä myös uusia aktiivitoimijoita 

hallituksen rinnalle esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen tai blogikirjoittajiksi. Pyritään löytämään 

keinoja uusien jäsenten saamiseksi mukaan ja tehostetaan jäsenmaksujen perintää.  

Yhteistyö  

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä erityisesti sammattilaisten järjestöjen kanssa. 

Seuran omistuksessa oleva Sammanranta annetaan edelleen Sammatin Solmujen käyttöön. Tämän ohella 

pyritään lisäämään partiolaisten kanssa tapahtuvaa yhteistoimintaa. Sammattiseuran ja Sammatin 

Solmujen välille laaditaan yhteistyösopimus, johon kirjataan Sammanrannan käyttöehdot. 

Arkisto 

Jatketaan seuran arkiston läpikäyntiä ja arvioidaan sen hyödynnettävyyttä viestinnällisiin tarkoituksiin ja 

historian taltioinnin kannalta. 

Talous  

Jäsenmaksu nostetaan 18 euroon. Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta ylimääräisen kannatusmaksun 

maksamiseen, jolla rahoitetaan Sammattiseuran 85-vuotisjuhlalehden ja Miinan Mökin historiikin 

tekemistä. 

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.  

  


