
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, varapuheen-

johtajaksi 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, taidenäyttelyvastaavana 

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. 

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. 

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. 

https://sammattiseura.wordpress.com/


Seuran myyntituotteet 

Tänä vuonna uusina myyntituotteina julkaisimme uusintapainoksen Sammatin Sanomien lehdistä 3 ja 4/5 

vuodelta 1935.  

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. 


