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Sammattiseuran jäsenkirje 3/2021 
 

 
 

Puheenjohtajan tervehdys 
Syksyn taittuminen talveksi näkyy omalla kohdallani suurena muutoksena, kun laitamme 

Sammatin mökin talvikuntoon ja viikonloppuja ei enää vietetäkään mökillä. Se tuntuu toisaalta 

haikealta, sillä nautin suuresti mökkipuuhista, järvestä, saunomisesta ja rauhasta. Lisäksi 

siirtyminen fyysisesti pois kaupungista ja työkuvioista, auttaa myös irrottamaan ajatukset niistä. 

Toisaalta on mukavaa, kun vuodessa on eri vaiheita, joiden aikana saamme nauttia erilaisista säistä 

ja lämpötiloista, mutta myös tekemiset vaihtuvat. Talvella voi hyvällä omallatunnolla käpertyä 

sisätiloihin lukemaan kirjoja tai harrastaa talviliikuntaa nauttien lumisesta luonnosta. On ihanaa 

myös valaista pimentyviä iltoja ja luoda tunnelmaa kynttilöillä tai erilaisilla ulkovaloilla. Miinan 

mökkikin sai juhlavalaistuksen talven ajaksi. Siitä lisää tässä jäsenkirjeessä. 

Miinan mökin kesä oli aktiivinen ja erittäin onnistunut. Sekä näyttelyiden pitäjät että kävijät saivat 

tai joutuivat nauttimaan ennätyshelteistä. Miinan mökki vanhana hirsirakennuksena onneksi pysyy 

viileänä melko pitkään. Kesällä järjestettiin seitsemän taidenäyttelyviikkoa sekä Käsitöiden 

myyntinäyttely, jossa saavutettiin ennätysmäinen myyntitulos. Hienoa, että meillä on niin 
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runsaasti upeita taiteilijoita ja käsityöläisiä, joiden töiden tuloksista saamme nauttia! Ensi 

kesäksikin olemme jo saaneet hyvin ilmoittautumisia näyttelyihin. 

Miinan mökillä vaihdettiin syksyllä kuistin vesikourut ja tehtiin arviota mökillä tarvittavista muista 

korjauksista. Todettiin, että kaikki loputkin puiset vesikourut on syytä uusia ja tämä toteutetaan 

ensi vuonna. Kiitokset kaikille korjausavustusta tänä vuonna maksaneille! Tavoitteenamme olisi 

myös hakea avustusta Ykkösakselilta laajempiin korjauksiin, jotka voisivat sisältää ainakin piipun 

korjaamisen ja tarvittavia maalaustöitä. 

Talven saapuminen tarkoittaa myös Itsenäisyyspäivän lähestymistä. Vuoden alussa 

suunnittelimme seuran puurojuhlaperinteen käynnistämistä uudelleen, mutta Sammatin 

aluetoimikunta ottikin Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämisen vastuulleen, joten päädyimme siihen, 

ettei puurojuhlaa järjestetä, vaan osallistumme Itsenäisyyspäiväjuhlaan omalla panoksellamme. 

Tervetuloa siis juhlaan 6.12. Sampaalaan! 

Haluan kiittää kaikkia seuran jäseniä tästä vuodesta ja toivotan mukavia talvipäiviä ja 

vuodenvaihdetta! 

Helsingissä 13.11.2021 

Paula Eskola 

 

Itsenäisyyspäivän juhlaohjelma 2021 

  

09.30            Lipunnosto Sampaalassa ja kynttilöiden sytyttäminen sankarihaudoille 

                      Partiolippukunta Sammatin Solmut 

                      Partiolaisten lupausten anto  

 10.00            Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, Sammatin kirkko 

                      Messun toimittaa: Mikko Nieminen, Aluekappalainen 

                      Musiikki: Atte Tenkanen, kanttori 

                      Avustaa: Partiolaisten lippuvartio  

                      Seppeleen ja kukkien lasku kirkkomaalla  

                      Lohjan kaupunki, Sammatin alueseurakunta ja sammattilaiset järjestöt 

                      Laskun jälkeen virsi 577 

 11.30           Maamiesseuratalo Sampaala 

                      Kynttilän sytytys ja kukkien lasku veteraanikivelle 

                      Sammattiseura ja Sammatin Maamiesseura 

                      Juhlakahvit, Sammatin Maaseutunaiset 

 12.00           Pääjuhla, Sampaala 

                      Suomen Lipun sisääntulo, Sammatin solmut  

                      Tervehdyssanat, Tuomo Laine, Sammatin aluetoimikunta 
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                      Musiikkiesitys harpulla, Jonna Tiainen 

                                           Processional, Amelie ja Joueur de harpe 

                      Juhlapuhe, Risto Piekka, Akavan emeritus puheenjohtaja, Paikkarin torpan tuki ry:n    

                      puheenjohtaja 

                      Musiikkiesitys kahdella haitarilla, Viljami ja Valtteri Mölläri 

                      Päätössanat, Stina-Maarit Elo, Sammatin aluetoimikunta 

                      Maamme-laulu 

18.00            Kirkonkellot soivat 

  

Miinan mökin valaistus herätti keskustelua 

Wow! Vaikuttavaa! Magee! Tällaisia kommentteja on herättänyt Sammattiseuran hallituksen 

jäsenen, keksijä Janne Käpylehdon suunnittelema Miinan mökin valaistus. Rehellisyyden nimissä 

on todettava, että aivan kaikkia valaistus ei miellytä.  

Miinan mökki sai valaistuksen lokakuun alussa. Sitä ehdotti Käpylehto. Ehdotuksesta syntyi vilkas 

keskustelu   Sammattiseuran hallituksen WhatsApp-ryhmässä. Puhuimme kustannuksista ja siitä, 

miten valaistus sopii perinteikkääseen Miinan mökkiin. Useampikin esittää toiveen, että valot 

olisivat hillittyjä, ei mitään värivaloja eikä missään tapauksessa vilkkuvaloja. Yöperhosistakin 

olimme huolissamme. 

Valaistus on toteutettu sähköturvallisesti, pienillä maahan asennetuilla spoteilla, jotka kuluttavat 

sähköä 3–5 wattia eli todella vähän. Spotteja on yhteensä kuusitoista eri puolilla pihaa. 

Valot on ajastettu siten, että ne ovat päällä klo 16–24 ja klo 6–10. Valot ovat päällä syksyn ja 

talven ajan. Keväällä, kun on jälleen valoisaa, lamput kerätään kesäsäilöön. Valoista lisää blogissa: 

https://sammattiseura.wordpress.com/2021/10/06/miinan-mokki-nousi-pimeydesta-valoon/. 

  

Röysykalastus ja muita merkillisiä juttuja Sammatista 

Tiedätkö, mitä on röysykalastus? Entä miksi Sammatin aateliset joutuivat ritarihuoneen virkailijan 

puhutteluun? Ja millainen huusholli oli Lundgrenskalla? Jos et, kannattaa lukea Toivo Haation 

toimittama Sammatti ennen vanhaan -julkaisu. Julkaisua voi nyt ladata Sammattiseuran sivuilta: 

https://sammattiseura.wordpress.com/sammatti-ennen-vanhaan/. Elämä Sammatissa on ollut 

ennen vanhaan(kin) värikästä! Sivuilta löytyy myös Haation kirjoittama Torpat ja torpparit-julkaisu: 

https://sammattiseura.wordpress.com/torpat-ja-torpparit/. 

Haatio on myös tutkinut Sammattiseuran erään perustajajäsenen Eino Leinon vaiheita. Kirjoitus 

löytyy Sammattieseuran kotisivuilta: 

https://sammattiseura.wordpress.com/2021/10/12/valokuvaaja-eino-leino-ja-sammatin-

valokuvat/. 

  

 

https://sammattiseura.wordpress.com/2021/10/06/miinan-mokki-nousi-pimeydesta-valoon/
https://sammattiseura.wordpress.com/sammatti-ennen-vanhaan/
https://sammattiseura.wordpress.com/torpat-ja-torpparit/
https://sammattiseura.wordpress.com/2021/10/12/valokuvaaja-eino-leino-ja-sammatin-valokuvat/
https://sammattiseura.wordpress.com/2021/10/12/valokuvaaja-eino-leino-ja-sammatin-valokuvat/
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Tervetuloa Lärvätsalon joulumyyjäisiin! 

Sammatin nuorisoseuran talolla eli Lärvätsalossa järjestetään vuoden tauon jälkeen perinteinen 

joulutori 27.11 klo 9–13.  Sammattiseura on paikan päällä myymässä seuran mainioita tuotteita, 

kuten pellavaisia astiapyyhkeitä, kotiseutuviirejä, avaimenperiä ja tiskirättejä. Myynnissä on myös 

näköispainosta Sammatin Sanomat numero 3:sta, joka ilmestyi alkujaan jouluksi 1935. Lehtiä voi 

tilata myös sähköpostilla: info@sammattiseura.fi  

 

Tervetuloa! 
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