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Seuran 
strategiatyö 
9/2019 –
1/2020

• Tavoitteena laatia Sammattiseuralle strategia vuoteen 
2025 ja suunnitella askeleet, miten näihin tavoitteisiin 
päästään.

• Valmistelutyöryhmänä: Sanna Westerberg, Anne 
Linnonmaa, Erja Hinkkanen ja Paula Eskola

• Ensimmäinen kokoontuminen 1.9.2019

• Tausta-aineistona:

• 4.3.2018 Sampaalan kokouksen pohjalta laadittu 
aineisto

• Kesän 2019 jäsenkyselyn tulokset

• Toinen kokoontuminen 26.1.2020

• Strategian viimeistely toisen kokoontumisen 
jälkeen

• Strategia hyväksyttiin seuran hallituksen kokouksessa 
16.2.2020

• Strategiaa tarkastellaan vuosittain ja päivitetään 
tarpeen mukaan



Sammattiseuran strategia 2020 - 2025
Visio vuoteen 2025

• Sammatin puolesta - ilolla

• Kulttuurihistoriaa kunnioittaen – tulevaisuuteen suuntautuen

• Yhteisöllisyys – yksilöitä kokoavana voimana

• Ihmisen kokoisia tapahtumia - kaikille

Identiteetti

Missio (toimintamme tarkoitus)

Eloa, iloa ja yhteisöllisyyttä Sammattiin.

Strategiset tavoitteet

1. Olemme Sammatin, sen kulttuurin ja historian esille tuoja

2. Tuomme esille iloista sammattilaista identiteettiä ja vaalimme kotiseutuhenkeä 

3. Edistämme yhteisöllisyyttä, sekä ihmisten tutustumista toisiinsa

4. Olemme kokoava voima kaikille Sammatissa asuville ja oleileville

Meidät tunnetaan sammattilaisen kulttuurin ja kotiseutuhengen esille tuojana. Toimimme iloa 
tuovana ja Sammatin eri toimijoita sekä ihmisiä kokoavana voimana. 



Strategiset 
tavoitteet



1. Olemme Sammatin, sen kulttuurin ja historian esille 
tuoja

2020-2021
• Miinan mökki toiminnan keskiöön

• Käsityö- ja taidenäyttelyt kasvattavat suosiotaan

• Miinan päivät 5.7. tapahtuman laajentaminen

• Lisää tapahtumia Miinan mökille ja sen 
ympäristöön
• Kävely Miinan kanssa Lammin talolle
• Kesäpäivä Paikkarilla (yhdessä muiden 

yhdistysten kanssa)

• Tuomme esille Sammatin kulttuuriin ja 
historiaan liittyviä asioita viestinnän keinoin
• Sammattiseuran 85-vuotisjuhlalehti
• Sammattiseuran verkkosivut ja some

2022-2025
• Vuonna 2025 90-vuotisjuhla?



2. Tuomme esille iloista sammattilaista identiteettiä ja 
vaalimme kotiseutuhenkeä 

2020-2021
• Tuomme aktiivisesti esille 

sammattilaisuuteen, kesäsammattilaisuuteen 
ja kotiseutuun liittyviä asioita ja teemoja 
• Verkkosivuilla ja somessa

• Jäsentiedotteissa

• Blogeissa

2022-2025
• Sammatin kulttuurikylä – kyltit & 

virtuaaliopastus, QR-koodilla (kännykässä 
toimiva opas Sammatin eri kulttuurikohteisiin)

• Mainoskyltti Turun moottoritielle 
Kasvihuoneilmiön kohdalle (Sammatti-
kulttuurikylä)

• Tervetuloa Sammattiin – kyltit



3. Edistämme yhteisöllisyyttä, sekä ihmisten tutustumista 
toisiinsa

2020-2021
• Yhteiset ja seuran omat tapahtumat

• Sammattiseuran sivut ja some-kanavat yhteisenä 
tiedonlähteenä
• Viestintäsuunnitelma, sisältäen digitaalisen 

viestinnän (kevät 2020)
• Sammattilaiset fb-kanavan hyödyntäminen

• Jäsenmäärän kasvu ja nuorentuminen
• aktiivinen jäsenhankinta ja viestintä
• Yhteiset tilaisuudet esim. koulun, MLL:n tai 

Viidakkorummun kanssa nuorempien jäsenten 
saamiseksi

• jäsenille etuja (alennuksia tapahtumien ja tuotteiden 
hinnoista, näyttelyvuokran ja käsitöiden 
myyntinäyttelyn provision alennus)

• Esite/ liittymislomake Miinan mökille
• Membook- jäsenrekisteri
• Mailchimp -jäsenkirje 

2022-2025



4. Olemme kokoava voima kaikille Sammatissa asuville ja 
oleileville

2020-2021
• Yhteistyön kehittäminen muiden yhdistysten 

kanssa
• Tunnistetaan yhteistyöhaluisia yhdistyksiä ja 

haetaan yhteistyötä tapauskohtaisesti

• Tavoitteena tapahtumien suunnittelu yhdessä ja 
Suvisammattiesitteen laatiminen

• 2-3 yhdessä järjestettyä tapahtumaa vuodessa mm. 
itsenäisyyspäiväjuhla

• Yhdistysten kesätoritoiminnan kehittäminen?

2022-2025
• Yhdistysten yhteistyö tapahtumien suhteen 

vakiintunut
• Vuosittainen kokous alkuvuodesta, jossa käydään 

läpi yhdistysten suunnitellut tapahtumat kyseiselle 
vuodelle

• Suunnitellaan yhteistyötä eri tapahtumissa ja 
huomioidaan mahdollisuus yhdistää eri tapahtumia

• Kootaan tieto kesäajan tapahtumista Kesäsammatti-
esitteeseen (pyritään hakemaan sen painatukseen 
tukea, tai jaetaan kustannus kaikkien yhdistysten 
kesken) ja verkkosivulle

• Muun ajan (syksy-talvi-kevät) tapahtumat kootaan 
myös yhdelle verkkosivulle (esim. Sammattiseuran
sivut)


