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Sammattiseuran jäsenkirje 1/2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tervehdys hyvät seuran jäsenet! 

 

Miinan mökin käsitöiden myyntinäyttelyt ovat  käsite. Vuosi toisensa jälkeen mökki on täyttynyt 

mitä upeimmista neuleista, ompeluksista, puutöistä, taontatuotteista, solmeiluista ja muista taitoa 

ja näkemystä vaativista kädentöistä. Ja niin näyttäisi tapahtuvan myös tänä vuonna. Kiitos siitä 

kaikille ahkerille tekijöille! 

Käsitöiden myyntinäyttelyn alkamisen ajankohtaan Sammattiseuran hallitus esittää pientä 

muutosta. Ehdotamme, että näyttely avautuisi vasta 30.6. eikä juhannuspäivänä. Tämä johtuu 

Tervetuloa Sammattiseuran vuosikokoukseen sunnuntaina 6.3. 2021 klo 13.  Kokous järjestetään 
Sammatissa (tarkempi paikka ilmoitetaan seuran sivuilla), mutta osallistua voi myös etäyhteyden 

kautta. Esillä sääntömääräiset asiat. Mikäli osallistut etäyhteydellä, ilmoittaudu kokoukseen 
etukäteen laittamalla viesti seuran sähköpostiin: info@sammattiseura.fi 

 
On myös aika maksaa vuoden 2022 jäsenmaksu, 18 euroa. Pyydämme maksamaan jäsenmaksun 

28.2. mennessä seuran tilille FI18 4006 0010 0234 10. Viestiosioon oma nimi. 
 

Miinan mökin valaistus on tältä talvelta päättynyt. Syynä ovat pidentyneet päivät 
ja se, että lamput ovat syvällä lumen sisässä. 

http://www.sammattiseura.fi/
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yksinkertaisesti siitä syystä, että juhannusviikonloppu on osoittautunut hankalaksi ajankohdaksi 

saada valvojia paikalle. 

Lahjakkaiden ja taitavien tekijöiden lisäksi käsitöitä harrastavat monet muutkin, varsinkin näin 

koronapandemian aikaan. Mutta aina ei mene niin kuin Strömsössä. 

Siksi hallitus ehdottaakin epäonnistuneiden käsitöiden näyttelyn järjestämistä kesän lopuksi.  

Näyttelyllä haluamme rohkaista, lievittää epäonnistumisen tuskaa ja antaa mahdollisuuden oppia 

virheistä. Jokainen meistä epäonnistuu joskus! 

Jos sinulla on epäonnistunut tai keskeneräinen käsityö ilmoittaudu Sammattiseuran sähköpostiin 

info@sammattiseura.fi tai Facebookin kautta. 

Näyttely järjestetään, mikäli epäonnistujia ilmoittautuu riittävästi. 

Käsityönäyttelyistä ja kaikesta muustakin keskustellaan vuosikokouksessa, joka pidetään 

Sampaalassa 6.3. klo 13. Kokoukseen voi osallistua joko paikanpäällä tai Teamsin välityksellä. 

Ilmoittaudu kokoukseen lähettämällä viesti seuran sähköpostiosoitteeseen 

info@sammattiseura.fi. 

 

Sammattiseuran hallituksen puolesta 

Erja Hinkkanen 

Sammatissa 13.2.2022 
 

Sammattiseuran toimintakertomus 2021 
 

Vuosi 2021 oli jo toinen pandemia-ajan toimintavuosi, mikä rajoitti jonkin verran toimintaa. Kesällä 

virustilanteen ollessa rauhallisempi, pystyttiin toimimaan suunnitelman mukaan ja kesän näyttelyt 

Miinan mökillä toteutuivat onnistuneesti. 

Hallinto  

Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Paula Eskola, 

varapuheenjohtajaksi Sanna Westerberg, jäseniksi Stina-Maarit Elo, Päivi Eskola, Toivo Haatio, 

Saija Hagelberg, Erja Hinkkanen, Virko Kolulahti ja Janne Käpylehto. Varajäseniksi valittiin Tuomo 

Laine ja Erkki Huikari. Sihteerinä on toiminut Päivi Eskola ja taloudenhoitajana Stina-Maarit Elo.  

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

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

Uittamo. 

Miinan mökin emäntänä on toiminut Virko Kolulahti ja isäntänä Erkki Huikari, taidenäyttely-

vastaavana Sanna Westerberg ja käsityönäyttelyvastaavana Stina-Maarit Elo. Virko Kolulahti on 

vastannut myös torivuorohallinnosta ja seuran varastonhoidosta. Erja Hinkkanen on vastannut 

seuran viestinnästä ja Toivo Haatio seuran ja Sammatin historian esilletuomisesta. 

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

välityksellä. 

http://www.sammattiseura.fi/
mailto:info@sammattiseura.fi
mailto:info@sammattiseura.fi
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Jäsenistö  

Kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa oli 246, joista 142 vuosijäseniä, ainaisjäseniä 102, sekä yksi 

kannatusjäsen ja yksi kunniajäsen.  Jäsenmäärä on lisääntynyt edellisvuodesta yhdellä jäsenellä.  

Omat tilaisuudet ja toimet  

Vuosikokous pidettiin 7.3.2021 etäkokouksena Teamsilla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 

asiat. Kokoukseen osallistui 14 henkeä. 

Laskimme kukat Elias Lönnrotin haudalle hänen syntymäpäivänään 9.4.2021. 

Kesätorivuorojen arvonta suoritettiin Sanna Westerbergin ja Virko Kolulahden toimesta. 

Kesätoritoiminta käynnistyi lauantaina 22.5. ja jatkui 4.9. saakka. Sammattiseura oli kesätorilla 

12.6. esittäytymässä ja myymässä tuotteitaan.  

Sammattiseura Tuomo Laineen johdolla valmisteli yhdessä muiden yhdistysten kanssa Lohjan 

asuntomessuille oman Sammatti-osaston, jossa tuotiin esille monipuolisesti tietoa Sammatin 

kulttuuritarjonnasta ja toimijoista. Osasto oli avoinna joka keskiviikko asuntomessujen aikana. 

Elokuun 7. päivänä oli tarkoitus järjestää kävely ”Miinan” kanssa Miinan mökiltä Lammin talolle 

edellisen vuoden tapaan. Valitettavasti sade esti tapahtuman toteutumisen.  

Sammattiseura osallistui Haamujen kierrokseen 12.11. järjestämällä tapahtumaan lentävän 

haamun. Haamun järjesti paikalle Janne Käpylehto. 

Seuralla oli pöytä Lärvätsalon joulutorilla 27.11. 

Sammattiseuran hallitus suunnitteli tänä vuonna alun perin järjestävänsä puurojuhlan seuran 

vanhan perinteen mukaisesti itsenäisyyspäiväjuhlan sijaan. Sammatissa monet kuitenkin toivoivat 

itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämistä ja aluetoimikunta lupautuikin ottamaan järjestelyistä 

päävastuun. Juhla toteutettiin usean sammattilaisen yhdistyksen yhteistyöllä. Kukkien lasku 

Veteraanikivelle toteutettiin yhdessä Maamiesseuran kanssa. Puurojuhlan idea jätettiin 

hautumaan tulevien vuosien varalle. 

Miinan mökki  

Miinan mökillä järjestettiin seitsemän taidenäyttelyviikkoa 8.6.–15.8.2021. Taidenäyttelyt olivat 

avoinna tiistaista sunnuntaihin klo. 11–18. Käsitöiden myyntinäyttely oli auki joka päivä 26.6.– 

11.7.2021. Näyttelyt onnistuivat erinomaisesti ja Käsitöiden myyntinäyttelyn myyntitulos oli 

ennätyksellinen. Sammattiseura tarjosi kahvit Miinan mökillä 5.7. Miinan syntymäpäivän 

kunniaksi. Tarjolla oli leivonnaisia Miinan tapaan. Virko Kolulahti esiintyi Miinana ja kertoi mökin 

historiasta. 

Miinan mökin ympäristöä on hoidettu talkoovoimin. Miinan mökillä vaihdettiin syksyllä kuistin 

vesikourut ja tehtiin arviota mökillä tarvittavista muista korjauksista. Korjauksia tullaan jatkamaan 

vuoden 2022 puolella. 

http://www.sammattiseura.fi/
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Miinan mökki sai koristevalaistuksen lokakuun alussa. Valaistus on monivärinen ja sen suunnitteli 

Janne Käpylehto. Valaistus on päällä pimeän aikaan helmikuun loppuun saakka. 

Sammanranta 

Seuran omistuksessa oleva Sammanrannan rantatontti on ollut Sammatin Solmujen käytössä. 

Partiolaisilla on tontilla laavu, jonka he ovat rakentaneet käyttöönsä. Sammattiseura ja Sammatin 

Solmut tekivät kirjallisen sopimuksen vuonna 2021, jossa sovittiin Sammanrannan käytöstä ja 

kiinteistöveron maksuosuuksista. 

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 2021 aikana julkistiin viisi blogikirjoitusta. Blogien kirjoittajat olivat Liisa Laurila, Nina 

Haatio, Toivo Haatio ja Erja Hinkkanen. 

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

Sammattiseuralla on myös Instagram-tili. Tänä vuonna Sammattiseura rupesi julkaisemaan 

Instagramissa ja Facebookissa 50-vuotisjuhlavuonnaan, vuonna 1985 kokoamiaan sammattilaisia 

sananparsia ja sutkauksia. Alun perin aineisto saatiin Sanakirjasäätiön kokoelmista. 

Sammattiseuran sivuille on myös lisätty kaksi Toivo Haation kirjoittamaa/toimittamaa julkaisua: 

Sammatti ennen vanhaan sekä Torpat ja Torpparit. 

Jäsenkirjeitä on lähetetty neljä.   

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

Yhteistyö  

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

yhteistyö on liittynyt lähinnä kesätoriin ja itsenäisyyspäiväjuhlaan. 

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

Sammatille tärkeitä asioita. 

Seuralla on edustus Elias Lönnrot-säätiön hallituksessa. Erja Hinkkanen 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 uusina myyntituotteina julkaisimme uusintapainoksen Sammatin Sanomien lehdistä 

3 ja 4/5 vuodelta 1935.  

 

http://www.sammattiseura.fi/
https://sammattiseura.wordpress.com/
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Talous  

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

maksamia tukimaksuja Miinan mökin korjauksia varten yhteensä 432 euroa. Suuret kiitokset! 

Lisäksi saimme Lohjan pienhankeavustusta 167 euroa. Talous nojaa jäsenmaksuihin, sekä 

omatoimiseen, vapaaehtoistyöhön perustuvaan varainhankintaan. 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 2021. 

 

Sammattiseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
 
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.  
Pandemia saattaa edelleen vaikuttaa toimintaan, mutta toimintasuunnitelma on tehty sillä 
oletuksella, että pandemiatilanne rauhoittuisi kevään aikana ja kesällä tilanne olisi jo lähes 
normaali. Seuraamme tilannetta ja päivitämme toimintasuunnitelmaa tarvittaessa. 
 
Omat tilaisuudet  
Omat tilaisuudet tulevat keskittymään pääosin Miinan mökin ympärille.  

• Seuran vuosikokous 6.3.2022 klo. 13 Teams 

• Kukkien lasku Elias Lönnrotin haudalle 9.4.2022 

• Miinan mökin siivoustalkoot toukokuussa (päivä tarkentuu myöhemmin) 

• Infotilaisuus ja kahvit Miinan mökin kesän 2021 taiteilijoille ja käsitöiden myyntinäyttelyyn 

osallistuville (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) 

• Sammattiseura kesätorilla (kesäkuu) 

• ”Miinan päivät” Miinan mökillä 5.7.2021 ja kukkien lasku Miinan haudalle  

• Kävely ”Miinan” kanssa Lammin talolle (toteutetaan omatoimisena kävelyreittinä) 

• Kukkien lasku veteraanikivelle itsenäisyyspäivänä 6.12. 

Osallistuminen Sammatin yhteisiin tilaisuuksiin 

• Kotokontupäivä 9.4. Sammattiseuralla oma pöytä koululla 

• Kesätorin torivuoroarvonta 9.4. Samalla pidetään vuoden 2021 kesätorin palautekokous. 

(toteutetaan seuran toimesta) 

• Haamujen kierros marraskuussa (mikäli järjestetään) 

• Joulutori (Sammattiseuralla pöytä)  

• Itsenäisyyspäiväjuhla 6.12. (yhteistyö aluetoimikunnan kanssa) 

http://www.sammattiseura.fi/


 

www.sammattiseura.fi                                                                                                                                      6 
 

Miinan mökki  
On keskeinen ”käyntikorttimme”.  
Miinan mökillä järjestetään näyttelyitä 7.6. – 7.8.2022. Taidenäyttelyt ovat avoinna tiistaista 
sunnuntaihin klo 11–18 ja Käsitöiden myyntinäyttely on avoinna la 30.6.– su 17.7.2021 joka päivä 
klo 11–18.  
Järjestetään Miinan mökillä lisäksi ”epäonnistuneiden käsitöiden näyttely” 8.8. alkavalla viikolla.  
Myydään mökillä Sammattiseuran tuotteita ja jaetaan esittelymateriaalia mökistä, Miinasta ja 
Sammattiseurasta. 
Miinan mökin kunnostukseen haetaan rahoitusta Ykkösakselista. Tavoitteena vaihtaa katon puiset 
vesikourut, korjata piippu, maalata mökki ja ikkunat, sekä tehdä mahdollisesti muita tarvittavia 
korjauksia. Tarkempi suunnitelma korjauksista tehdään keväällä. 
Talvella mökki valaistaan jälleen värivalaistuksella marraskuusta helmikuun loppuun. 
 
Viestintä 
Toteutetaan päivitettyä viestintäsuunnitelmaa. Kotisivut ovat seuran keskeisin viestintäkanava. Ne 
pidetään elävinä ja ajantasaisina. Viestinnässä hyödynnetään myös aktiivisesti Facebookia sekä 
Instagramia soveltuvassa määrin.  
Julkaistaan vähintään kolme jäsenkirjettä, jotka toimitetaan sähköpostitse niille jäsenille, jotka 
ovat antaneet sähköpostiosoitteensa. Muille jäsenkirjeet toimitetaan postitse.  
Ylläpidetään hyviä yhteistyösuhteita paikallisiin medioihin, Länsi-Uusimaa sekä Ykköslohja –lehtiin.  
 
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.  
 
Arkisto 
Jatketaan seuran arkiston läpikäyntiä ja arvioidaan sen hyödynnettävyyttä viestinnällisiin 
tarkoituksiin ja historian taltioinnin kannalta. 
 
Talous  
Jäsenmaksu pidetään 18 eurossa.  
Jatketaan aktiivista toimintaa omaehtoisen rahoituksen ylläpitämiseksi mm. jäsentuotteiden 
myynnillä ja arpajaisilla. Etsitään aktiivisesti myös uusia rahanhankintakeinoja. Uutena 
myynituotteena tullaan tekemään uusintapainos Elias Lönnrot -lautapelistä. 
Pyritään myös saamaan ulkopuolista rahoitusta kunnalta sekä yrityksiltä ja säätiöiltä.  
 

 

 

http://www.sammattiseura.fi/
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Miinan mökin näyttelyt 2022 

 

Miinan mökin taidenäyttelyt ovat auki tiistaista sunnuntaihin 7.–26.6. ja 19.7.–7.8. klo 11–18. 

Käsitöiden myyntinäyttely on auki joka päivä 30.6.–17.7. klo 11–18. 

vko 23: 7.–12.6.2022 Sirkku Salmi 

vko 24: 14.–19.6.2022 Mika Törönen 

vko 25: 21.–26.6.2022 Ilana Martin ja Saija Sipeläinen 

vko 26–28: 30.6.–17.7.2022 Käsitöiden myyntinäyttely 

vko 29: 19.–24.7.2022 Nina Haatio 

vko 30: 26.–31.7.2022 Riitta Leijola 

vko 31: 2.–7.8.2022 Ritva Saihila 

Järjestämme mökillä myös Miinan päivät 5. heinäkuuta eli Miina Lönnrotin syntymäpäivänä.  

 

Sammattiseuran vuosikokous 6.3. 2022 klo 13 Sammatissa ja etäyhteyden 

välityksellä – ilmoittaudu kokoukseen! 

Vuosikokous järjestetään Sammatissa (kokouspaikka ilmoitetaan Sammattiseuran sivuilla 

mahdollisimman pian). Mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Mikäli osallistutte 

etäyhteydellä, pyydämme ilmoittautumaan etukäteen, jotta voimme lähettää etäosallistujille 

ohjeet yhteyden muodostamiseen. Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen: 

info@sammattiseura.fi  

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan 
tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista. 

5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille. 

7. Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten 
jäsenmaksujen suuruus. 

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. 

11. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. 

12. Muut mahdolliset asiat. 

13. Kokouksen päättäminen. 

http://www.sammattiseura.fi/
mailto:info@sammattiseura.fi
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Jäsenmaksu vuodelle 2022 

Maksathan jäsenmaksusi helmikuun loppuun mennessä. Laita viestikenttään oma nimesi. Kiitos! 

• Jäsenmaksu 18 eur 

 

 
 

http://www.sammattiseura.fi/

