
Sammattiseuran toimintakertomus 2020 

Vuosi 2020 oli Sammattiseuran 85-vuotisjuhlavuosi, jota oli tarkoitus juhlia eri tavoin. Vuodesta tuli 

kuitenkin hyvin erilainen, kuin olimme suunnitelleet keväällä alkaneen koronaviruspandemian takia. Suurin 

osa tapahtumista jouduttiin peruuttamaan. Kesällä virustilanteen ollessa rauhallisempi, pystyimme 

kuitenkin toteuttamaan viisi taidenäyttelyviikkoa Miinan mökillä ja juhlavuoden kunniaksi teimme 

juhlalehden, joka postitettiin kaikille jäsenille.  

Hallinto  

Seuran hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksessa jatkoivat puheenjohtaja Paula Eskola, 

varapuheenjohtaja Sanna Westerberg, jäsenet Stina-Maarit Elo, Päivi Eskola, Erja Hinkkanen, Anne 

Linnonmaa, Virko Kolulahti ja Janne Käpylehto, sekä varajäsenet Tuomo Laine ja Erkki Huikari. Sihteerinä on 

toiminut Päivi Eskola ja taloudenhoitajana Stina-Maarit Elo. Juha Kiljunen ilmoitti ennen vuosikokousta 

jättävänsä hallituksen ja Anne Linnonmaa ilmoitti luopuvansa seuran hallituksen jäsenyydestä 29.7. 

Kiitämme Juhaa ja Annea heidän suuresta panoksestaan seuran hyväksi! 

Jäsenmaksu korotettiin 18 euroon ja tukijäsenen jäsenmaksu 50 € pidettiin ennallaan. Tilitoimistona on 

ollut Tilitoimisto Dufva Ky Lohjalta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tero Hanninen ja varalle Kari Uittamo. 

Miinan mökin isäntänä on toiminut Erkki Huikari, taidenäyttelyvastaavana Sanna Westerberg ja 

käsityönäyttelyvastaavana Stina-Maarit Elo.  

Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostin ja WhatsAppin 

välityksellä. 

Jäsenistö  

Kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa oli 256, josta vuosijäseniä oli 151, ainaisjäseniä 103, sekä yksi 

kannatusjäsen ja yksi kunniajäsen.  Jäsenmäärä on pudonnut edellisvuodesta 12 jäsenellä. Jäsenrekisteri 

tarkistettiin siten, että jäsenyydestä poistettiin ne jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksujaan 

ajalta 2018-2019.  

Sammattiseuran strategia 

Vuoden 2019 aikana laadittu seuran strategia hyväksyttiin vuosikokouksessa. Strategiassa esitetään 

tavoitetila vuoteen 2025, sekä askeleet, miten näihin tavoitteisiin päästään. Valmistelutyöryhmässä olivat 

Anne Linnonmaa, Sanna Westerberg, Erja Hinkkanen ja Paula Eskola. Strategia lähetettiin tiedoksi myös 

Lohjan päättäjille ja sieltä saatiin hyvää palautetta mm. kaupunginjohtaja Mika Sivulalta. Strategian 

toteutumista seurataan säännöllisesti ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia. Strategiaan voi tutustua 

Sammattiseuran verkkosivuilla. 

Omat tilaisuudet ja toimet  

Vuosikokous pidettiin 1.3.2020 Parvin tuvalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokoukseen 

osallistui 8 henkeä. 

Laskimme kukat Elias Lönnrotin haudalle hänen syntymäpäivänään 9.4.2020. 

Kesätorivuorojen arvonta suoritettiin poikkeuksellisesti sähköisesti Sanna Westerbergin toimesta.  

Kesätoritoiminta alkoi tänä vuonna vasta juhannuksesta ja jatkui elokuun lopulle. Kesäkuun 6. päiväksi 

suunniteltu seuran esittäytyminen torilla siirrettiin kuun lopulle toteutuen 27.6. Seura organisoi 

sammattilaisten järjestöjen kesätorin palautekokouksen 30.8. 



Kesäkuun 27. päivänä järjestimme kävelyn ”Miinan” kanssa Miinan mökiltä Lammin talolle. Virko Kolulahti 

esiintyi Miinana ja kertoi matkalla mielenkiintoisia tarinoita Miinasta, Sammatin historiasta sekä reitin 

varrella olevista taloista ja paikoista. Lammin talolla nautimme kahvit ja kuulimme talon historiasta. Päivä 

oli kesän kuumimpia, mutta se ei haitannut ja tapahtuma oli erittäin onnistunut. 

Itsenäisyyspäiväjuhla jouduttiin perumaan, joten Sammattiseuran roolina oli ainoastaan kukkien lasku 

Veteraanikivelle yhdessä Maamiesseuran kanssa.  

Miinan mökki  

Miinan mökillä järjestettiin viisi taidenäyttelyviikkoa 29.6. – 2.8.2020. Taidenäyttelyt olivat avoinna tiistaista 

sunnuntaihin klo. 10-17. Käsitöiden myyntinäyttely jouduttiin perumaan, mikä oli harmillista, sillä oli 

näyttelyn 35-vuotisjuhlavuosi. Tämän kunniaksi Liisa Laurila kirjoitti käsityönäyttelyn historiasta mukavan 

jutun, joka lähetettiin jäsenille jäsenkirjeessä. 

Miinan mökin ympäristöä on hoidettu talkoovoimin. Mökillä ei tehty tänä vuonna perusparannuksia. 

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 2020 

aikana julkistiin neljä Erja Hinkkasen kirjoittamaa blogikirjoitusta. 

Sammattiseuran Facebook-sivua on vuoden aikana hyödynnetty viestinnässä melko ahkerasti. 

Sammattiseuralla on myös Instagram-tili.  

Jäsenkirjeitä on lähetetty neljä.  Vuoden viimeisen kirjeen mukana lähetettiin postissa kaikille jäsenille 85-

vuotisjuhlalehti. Juhlalehden kirjoitti ja toimitti pääosin Erja Hinkkanen. Saimme siihen myös jutut Liisa 

Laurilalta sekä entisiltä puheenjohtajilta Pentti Uittamolta ja Tuula Silvennoiselta, sekä Asko Saviaholta. 

Paula Eskola avusti toimitustyössä. 

Länsi-Uusimaa kirjoitti jälleen useita juttuja liittyen Sammattiseuraan ja Miinan mökin näyttelyihin. 

Yhteistyö  

Seura on pyrkinyt tekemään yhteistyötä monien sammattilaisten järjestöjen kanssa.  Tänä vuonna yhteistyö 

on liittynyt lähinnä kesätoriin, ja muuten se on ollut vähäistä pandemian takia.  

Seura on osallistunut Paikkarin torpan luontohankkeen suunnitteluun yhdessä Sampoyhdistyksen ja Lohjan 

seudun ympäristöyhdistyksen kanssa. Suunnitteilla on luontopolku Paikkarin torpan ympäristöön. 

Seuran edustaja (Stina-Maarit Elo) on myös Sammatin aluetoimikunnan jäsenenä edistämässä Sammatille 

tärkeitä asioita. 

Seuralla on edustus Elias Lönnrot-säätiön hallituksessa. Vuonna 2020 Anne Linnonmaa oli varsinainen jäsen 

ja Reino Rannikko varajäsen. 

Seura on edelleen jäsenenä Kotiseutuliitossa, mutta ei ole aikataulusyistä pystynyt osallistumaan aktiivisesti 

sen toimintaan. 

https://sammattiseura.wordpress.com/


Seuran myyntituotteet 

Tänä vuonna hankittiin uusia myyntituotteita Seuralle. Julkaisimme uusintapainoksen Sammatin Sanomien 

toisesta lehdestä vuodelta 1935 (5 €, jäsenille 4,50 €). Teetimme myös Sammattiseura-avaimenperiä (5 €, 

jäsenille 4,50 €) ja lisää Sammatti-viirejä (75 €). Lisäksi seuran 85-vuotisjulkaisua tilattiin pieni määrä 

myyntiin (5 €). 

Talous  

Seuran taloustilanne on pysynyt vakaana vuoden aikana. Saimme jäsenmaksujen lisäksi jäsenten maksamia 

tukimaksuja juhlalehden tekoa varten yhteensä 270 euroa. Suuret kiitokset! Lisäksi saimme 

aluetoimikunnalta avustusta 500 euroa. Talous nojaa jäsenmaksuihin, sekä omatoimiseen, 

vapaaehtoistyöhön perustuvaan varainhankintaan. Tulevaisuudessa jäsenmaksujen osuus pitäisi saada 

suuremmaksi. Vuonna 2020 75 % jäsenistä maksoi jäsenmaksun. 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 vuonna 2019. Arkiston sisällön 

läpikäyntiä on jatkettu vuonna 2020. 


