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Sammattiseuran jäsenkirje 2/2021 
 
 
 

 

 

 

 

 
Talkooväki laittamassa Miinan mökkiä kesäkuntoon toukokuussa 2021. 
 

Puheenjohtajan tervehdys 

 

Kesän alku on mielestäni vuoden parasta aikaa, kun luonto on herännyt eloon, päivä alkaa 

olla pisimmillään, linnut laulavat ja ruokkivat ahkerasti poikasiaan ja aina uudet kukat 

rupeavat vuorollaan kukkimaan. Tätä kirjoittaessani ihailen pihan omenapuiden, syreenien 

ja tulppaanien kukintaa. Kesän tulo on muutenkin toivoa täynnä, kun pandemia näyttää 

hellittävän ja kesän tapahtumia uskaltaa jo suunnitella. Sammatin kesästä näyttää tulevan 

jopa viime kesää aktiivisempi. Suvisammatti-sivuilta voi käydä tutustumassa kesän 

tapahtumatarjontaan. Miinan mökilläkin on tiedossa toimelias kesä. Taidenäyttelyitä 

järjestetään seitsemän viikon ajan ja lisäksi juhannuksesta eteenpäin kahden viikon ajan 

Käsitöiden myyntinäyttely tarjoaa myyntiin ja ihailtavaksi lähes kolmenkymmenen 

paikallisen taitajan töitä. 

MUISTUTUS : MAKSATHAN JÄSENMAKSUSI KESÄKUUN LOPPUUN MENNESSÄ. 
Jäsenmaksut ovat seuralle tärkein tulonlähde. Seuran jäsenmaksu on 18 euroa. Sen lisäksi 

toivomme vapaaehtoista 10 euron kannatusmaksua Miinan mökin vesikourujen 
korjauksiin. Maksu seuran tilille FI18 4006 0010 0234 10. Viestiosioon oma nimi. 
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Sammattiseura toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi Miinan mökille juhlimaan Miinan 

syntymäpäivää 5.7. ”Miina” kertoo tarinoita sekä tarjoaa kahvia ja Eliaksen muffinsseja 

juhlaväelle. Elokuun 7. päivänä on mahdollisuus osallistua ”Miinan” kanssa kävelyyn 

Miinan mökiltä Lammin talolle. 

Lohja pääsee kesällä esille myös asuntomessujen kohteena, mikä tarjoaa mahdollisuuden 

saada Sammattiinkin uusia kävijöitä. Valmistelemme yhdessä muiden yhdistysten kanssa 

messuille omaa Sammatti-osastoa, jossa pyritään tuomaan esille monipuolisesti tietoa 

Sammatin kulttuuritarjonnasta ja toimijoista.  

Varmana kesän merkkinä Sammatin kesätorikin on jo avautunut ja yhdistysten kahvivuorot 

jatkuvat siellä 4.9. saakka. Mukavaa kesää ja tapaamisiin torilla tai Miinan mökillä! 

 

Helsingissä 30.5.2021 

Paula Eskola 

 

Sammattiseuran tapahtumia kesällä 2021   
 
8.6. – 15.8. 2021 Miinan mökin taidenäyttelyt 
 
Miinan mökillä (Torpantie 1, Sammatti) järjestetään näyttelyitä 8.6. – 15.8.2021. 
Taidenäyttelyt ovat avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 11-18. 
 
8.-13.6.2021 Juha Niemi (öljyväritöitä, ”ikkunatöitä”, lyijykynätöitä) 

15.-20.6.2021 Saija Sipeläinen (hopeakoruja, arkikoruja sekä taidekoruja, keramiikkaa ja 
paperimassaveistoksia) 

13.-18.7.2021 Marja-Riitta Romanainen, Raija Pikku-Pyhällö, Riitta Karvonen 
(Akvarelleja, Valokuvia, Akvarelleja ja/tai ompelutöitä) 

20.-25.7.2021 Mika Törönen (Akvarelleja) 

27.7.-1.8.2021 Ritva Saihila (Tekstiilitaidetta ja korutaidetta) 

3.-8.8.2021 Riitta Heino ja Taija Peistamo (keramiikkaa, maalauksia, eläinveistoksia, 
nahka-asuja ja -laukkuja, koruja) 

10.-15.8.2021 Sirkku Salmi (maalauksia) 

 
26.6. – 11.7.2021 Miinan mökin Käsitöiden myyntinäyttely 

Käsitöiden myyntinäyttely on auki joka päivä klo 11-18. Myynnissä suomalaista käsityötä 
pääosin paikallisilta tekijöiltä.  
 
5.7.2021 Miinan päivän kahvit Miinan mökillä 

Sammattiseura tarjoaa kahvit Miinan mökillä Miinan syntymäpäivän kunniaksi. Tarjolla 
leivonnaisia Miinan tapaan. Miina "itse" esiintyy klo. 13 ja klo. 15 kertoen itsestään ja 
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mökin historiasta. Kahvitarjoilu koko päivän 11-18. Mahdollisuus samalla tutustua 
Käsitöiden myyntinäyttelyyn.  
 
Kävely ”Miinan” kanssa Lammin talolle lauantaina 7.8.2021 

Järjestämme tapahtuman, jossa kävellään ”Miinan” kanssa opastetusti Miinan mökiltä 
Lammin talolle. Matkalla kuulet Miinaan ja Elias Lönnrotiin liittyvää historiaa oppaamme 
Virko Kolulahden kertomana. Lähtö Miinan mökiltä klo 13.00 ja kahvitarjoilu Lammin talolla 
klo 14.30. Päivitämme tarkempaa tietoa tapahtumasta Sammattiseuran sivuille 
myöhemmin. Ilmoittautuminen 1.8. mennessä: info@sammattiseura.fi (ilmoita nimesi ja 
puhelinnumerosi). 
 

Muita tapahtumia 
 
Sammatin kesätori lauantaisin klo 9 - 13 

Kesätorilla on torimyyjiä ja Sammatin eri yhdistysten pitämä kahvila. Tänä kesänä 
yhdistysten torivuorot ovat lauantaisin 22.5. - 4.9. Lisätietoa torivuoroista: 
https://sammattiseura.wordpress.com/lauantaivuorot-ja-torikartta/  
 
Sampojuhlat: Sammatti – kirjailijoiden kylä 4.7.2021 

Kyläjuhla Paikkarin torpan pihapiirissä ja Sampomäellä. Monipuolista ohjelmaa koko 
perheelle klo. 13-14.30. Varsinainen juhla alkaa klo 14.30. 
Vapaa pääsy. Sampoyhdistys järjestää. Lisätietoa: 
https://www.sampoyhdistys.fi/sampojuhla.html  
 

Suvisammatti 2021 

Lisää Sammatin kulttuuritapahtumia löytyy Suvisammatti-sivuilta: 
http://www.suvisammatti.fi/kulttuuri.html  
 
Lohjan asuntomessut 

Asuntomessut järjestetään Hiidensalmen alueella 9.7. - 8.8.2021 ma-su klo 10-18. 
Sammatin yhdistykset ja toimijat esittäytyvät messualueella olevalla osastolla. 
 
 

Uutta Sammattiseuran sivuilla 
 
Blogit 

Julkaisemme blogikirjoituksia sivuillamme säännöllisesti. Lue viimeisin kirjoitus täältä: 
https://sammattiseura.wordpress.com/2021/04/07/kirjailija-hilja-haahti-ja-eras-onnellinen-
kesa-sammatissa/  
 
Julkaisut 

Tarjoamme nyt mahdollisuuden lukea julkaisujamme ilmaiseksi Sammattiseuran sivuilla. 

Ensimmäisenä vuorossa on Toivo Haation toimittama kirja Sammatti ennen vanhaan – 

Simmottis pruukattii praakastella (2010). Kirja on seuramme 75-vuotisjuhlakirja ja kuvaa 
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kotiseutuamme, sen merkitystä ja elämää. Kirja syntyi halusta tallentaa tarinoita, 

tapahtumia ja sammattilaisten ja kesäsammattilaisten identiteettiä kirjan muotoon. Näin ne 

eläisivät kaikkien meidän piirissä sukupolvesta toiseen. Julkaisu löytyy täältä: 

https://sammattiseura.wordpress.com/julkaisuja/  
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