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Sammattiseuran jäsenkirje 1/2023 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tervehdys hyvät seuran jäsenet, 

 

Hyvää alkanutta Lohja700-juhlavuotta! Vuosi on alkanut vauhdikkaasti ja pitänyt seuran hallituksen 

kiireisenä. Saimme joulukuussa lopulta varmistuksen Miinan mökin laatuloikka -hankkeen rahoitukselle 

Leader Ykkösakselilta ja vesipostin asennus saatiin toteutettua jo helmikuun alussa Sammatin 

Maanrakennus Oy:n Petri ja Juuso Saarisen toimesta talkootyönä. Olemme heille tästä todella kiitollisia! 

Vesiposti mahdollistaa muun muassa pienimuotoisen kahvion pitämisen Miinan mökin näyttelyiden aikana. 

Hankkeessa myös kunnostetaan ikkunat, rännit ja savupiippu sekä maalataan ulkoseinät. Toukokuun 

ensimmäisenä viikonloppuna on luvassa kymmenelle kiinnostuneelle ikkunankunnostuskurssi perinteisin 

menetelmin. Mikäli kurssi kiinnostaa ja olet valmis myös osallistumaan Miinan ikkunoiden kunnostus-

talkoisiin, ilmoittele siitä seuran sähköpostiin.  

 

Tervetuloa Sammattiseuran vuosikokoukseen sunnuntaina 12.3. 2023 klo 13-15.  Kokous 
järjestetään Sampaalassa. Esillä sääntömääräiset asiat. Lisäksi kirjailija Tiina Martikainen tulee 

pitämään esitelmän kirjoistaan ja romaanien kirjoittamisesta Sammatissa. 
 

On myös aika maksaa vuoden 2023 jäsenmaksu, 18 euroa. Pyydämme maksamaan jäsenmaksun 
28.2. mennessä seuran tilille FI18 4006 0010 0234 10. Viestiosioon oma nimi. 

Sammattiseura järjesti jääkarusellitapahtuman ja pyörivän kahvilan Valkjärvellä Paikkarin torpan edustalla 
11.2.2023 (kuva Janne Käpylehto). 

http://www.sammattiseura.fi/
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Järjestimme helmikuun toisena lauantaina Janne Käpylehdon johdolla Valkjärven ensimmäisen 

jääkarusellitapahtuman. Paikkarin torpan edustalla pyörinyt karuselli-kahvila veti runsaasti kiinnostunutta 

väkeä paikalle ja seuran pitämän kahvilan tuotteet myytiin loppuun jo parissa tunnissa. Sää suosi meitä 

tarjoamalla aurinkoisen päivän ja edellisen päivän lumisade oli vieläpä kuorruttanut ympäristöön 

kauniiseen lumihuntuun. Lue Erja Hinkkasen kirjoittama kiva juttu jääkarusellista Sammattiseuran sivuilta. 

 
Seuran vuosikokous pidetään 12.3. klo 13 Sampaalassa ja virallisen osuuden jälkeen saamme kuulla 

sammattilaisen kirjailijan Tiina Martikaisen esityksen. Tervetuloa mukaan! Oma puheenjohtajakauteni tulee 

myös päätökseen tässä kokouksessa seuran sääntöjen mukaisesti. Kiitän koko hallitusta erinomaisesta 

yhteistyöstä ja toivotan uudelle puheenjohtajalle menestystä tehtävässään. En kuitenkaan ole kokonaan 

poistumassa kuvioista, ja voin jatkaa hallituksessa, mikäli kokous niin päättää.  

 

Mukavaa kevättä toivottaen, 

Paula Eskola 

 

Sammattiseuran vuosikokous 12.3.2023 klo 13 Sampaalassa 

Vuosikokous järjestetään Sampaalassa (Lohilammentie 2, Sammatti). Sääntömääräisten asioiden lisäksi 

kokoukseen saapuu kirjailija Tiina Martikainen. Hän on sammattilainen dekkarikirjailija, joka on kirjoittanut 

useita Sammattiin sijoittuvia rikosromaaneja. Uusin romaani, Ruuti ilmestyy maaliskuun alussa Otavan 

kustantamana. Romaanin tapahtumat sijoittuvat Myllykylän vanhaan kouluun, josta löytyy ruumis. Tule 

kuuntelemaan, miten Sammatti ja sammattilaiset näkyvät kirjoissa!  

Pyydämme ilmoittautumista etukäteen tarjoilujen mitoittamisen 

takia. Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen: 

info@sammattiseura.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi vesiposti sijoitettiin piharakennuksen 
viereen. Kuva: Erja Hinkkanen 

Kirjailija Tiina Martikainen 
Kuva: Otava  

http://www.sammattiseura.fi/
https://sammattiseura.wordpress.com/2023/02/13/jaakaruselli-pyori-sittenkin-sammatin-valkjarvella/
mailto:info@sammattiseura.fi
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Kokouksen 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 2023 

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 virallisen osuuden päättäminen. 

14. Kirjailija Tiina Martikaisen esitys 

15. Mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun 

 

Miinan mökin näyttelyt 2023 
 

Miinan mökin taidenäyttelyt ovat kesällä auki tiistaista sunnuntaihin 6.6.-18.6. ja 18.7.-6.8. klo 11-

18. Käsitöiden myyntinäyttely on auki joka päivä 24.6. – 16.7. klo 11-17 (näyttelyn kesto on 

poikkeuksellisesti kolme viikkoa). 

6.-11.6.2023 Riitta Leijola (maalauksia) 

13.-18.6.2023 Ritva Saihila (tekstiili- ja korutaidetta) ja Noora Mallat 

24.6.-16.7.2023 Käsitöiden myyntinäyttely 

18.-23.7.2023 Sirkku Salmi (pastelli- ja öljyvärimaalauksia) 

25.-30.7.2023 Minna Jaskari ja Mika Törönen (akvarelleja) 

1.-6.8.2023 Riitta Heino ja Taija Peistamo (keramiikkaa, maalauksia, eläinveistoksia, nahka-asuja ja -

laukkuja, koruja) 

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

 

Sammattiseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

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.  

http://www.sammattiseura.fi/
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Omat tilaisuudet  

Omat tilaisuudet tulevat keskittymään pääosin Miinan mökin ympärille. Suunniteltu ohjelma: 

• Seuran vuosikokous 12.3.2022 klo. 13 Sampaalassa 

• Kukkien lasku Elias Lönnrotin haudalle 9.4.2023 

• Kukkien lasku veteraanikivelle Veteraanipäivänä yhdessä Maamiesseuran kanssa 27.4. 

• Miinan mökin siivoustalkoot 13.5. klo 11 

• Infotilaisuus ja kahvit Miinan mökin kesän 2023 taiteilijoille ja käsitöiden myyntinäyttelyyn 

osallistuville toukokuussa (päivä ilmoitetaan myöhemmin) 

• Sammattiseura kesätorilla 10.6. 

• ”Miinan päivät” Miinan mökillä 5.7.2023 ja kukkien lasku Miinan haudalle 

• Kävely ”Miinan” kanssa Lammin talolle 25.6. (toteutetaan myös omatoimisena kävelyreittinä) 

• Kukkien lasku veteraanikivelle itsenäisyyspäivänä 6.12. 

 

Osallistuminen Sammatin yhteisiin tilaisuuksiin 

• Kotokontupäivä 15.4. (Sammattiseuralla oma myyntipöytä)  

• Kesätorin torivuoroarvonta 15.4. (toteutetaan seuran toimesta) 

• Sammattiviikko 24.6.-2.7. (Viikko käynnistyy Miinan mökin Käsitöiden myyntinäyttelyn avajaisista ja 

päättyy Sampojuhliin. Sammattiseuran rooli on muuten vielä avoin.) 

• Haamujen kierros marraskuussa (mikäli järjestetään) 

• Lärvätsalon joulutori (Sammattiseuralla pöytä)  

• Itsenäisyyspäiväjuhla 6.12. (yhteistyö aluetoimikunnan kanssa) 

 

Miinan mökki  

On keskeinen ”käyntikorttimme” ja toimintamme keskittyy pääosin sinne. 

Miinan mökillä järjestetään näyttelyitä 6.6. – 6.8.2023. Taidenäyttelyt ovat avoinna tiistaista sunnuntaihin 

klo 11-18 ja Käsitöiden myyntinäyttely on avoinna la 24.6. – su 16.7.2023 joka päivä klo 11-17.  

Myydään mökillä Sammattiseuran tuotteita ja jaetaan esittelymateriaalia mökistä, Miinasta ja 

Sammattiseurasta. 

Miinan mökin kunnostukseen saatiin rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 

9200 euroa. Rahoituksen myönsi Leader Ykkösakseli, sekä Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika 

on vuoden 2023 loppuun, mutta haemme mahdollisesti sille vuoden jatkoaikaa. Tavoitteena on vaihtaa 

katon puiset vesikourut, korjata piippu, maalata mökki ja ikkunat, sekä asentaa tontille vesiposti ja 

kunnostaa piha-aluetta. Kunnostustyöt aloitetaan keväällä. Töitä tehdään suurelta osin talkootöinä ja niihin 

toivotaan osallistujia seuran jäsenistä. Talkoolaisille järjestetään myös ikkunoiden kunnostuskurssi 

toukokuussa (6.-7.5.).  

Talvella mökki valaistaan jälleen värivalaistuksella marraskuusta helmikuun loppuun. 

 

 

 

http://www.sammattiseura.fi/


 

www.sammattiseura.fi                                                                                                                                      5 
 

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.  

Pyritään myös saamaan ulkopuolista rahoitusta kunnalta sekä yrityksiltä ja säätiöiltä 

 

Sammattiseuran toimintakertomus 2022 

Vuonna 2022 pandemia rajoitti toimintaa edelleen erityisesti keväällä, mutta kesän aikana tilanne 

rauhoittui ja kesän näyttelyt Miinan mökillä toteutuivat onnistuneesti. Sammattiseuran toiminta 

painottuukin Miinan mökin ympärille ja tänä vuonna panostettiin erityisesti rahoituksen hakemiseen mökin 

kunnostusta varten. 

Hallinto  

Seuran sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Näin ollen seuran hallitus jatkoi 

nykykokoonpanolla vuoden 2023 vuosikokoukseen saakka. 

Hallituksen kokoonpano oli seuraava: puheenjohtaja Paula Eskola, varapuheenjohtaja Sanna Westerberg, 

jäsenet Stina-Maarit Elo, Päivi Eskola, Toivo Haatio, Saija Hagelberg, Erja Hinkkanen, Virko Kolulahti ja Janne 

Käpylehto. Varajäsenet Tuomo Laine ja Erkki Huikari. Sihteerinä on toiminut Päivi Eskola ja 

http://www.sammattiseura.fi/
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taloudenhoitajana Stina-Maarit Elo. Stina-Maarit halusi luopua tehtävästä ja hallitus päätti siirtää 

taloudenhoitajan vastuun Sanna Westerbergille kesäkuusta 2022 lähtien. 

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 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 235, joista 134 vuosijäseniä, ainaisjäseniä 99, sekä yksi 

kannatusjäsen ja yksi kunniajäsen.  Jäsenmäärä on vähentynyt edellisvuodesta yhdellätoista jäsenellä.  

Omat tilaisuudet ja toimet  

Vuosikokous pidettiin 6.3.2021 Sampaalassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokoukseen 

osallistui 8 henkeä. 

Kotokontupäivä järjestettiin perinteisesti Elias Lönnrotin syntymäpäivänä 9.4. ja Sammattiseuralla oli silloin 

myyntipöytä Sampaalassa. Paikkarin torpan tuki laski kukat Elias Lönnrotin haudalle ja Sammattiseuran 

edustajat olivat mukana kukkien laskussa. 

Kesätorivuorojen arvonta suoritettiin Virko Kolulahden toimesta. Kesätoritoiminta käynnistyi lauantaina 

14.5. ja jatkui 3.9. saakka. Sammatin vapaa kyläkoulu ry liittyi uutena yhdistyksenä mukaan 

kesätoritoimintaan. Sammattiseura oli kesätorilla 11.6. esittäytymässä ja myymässä tuotteitaan.  

Sammattiseura järjesti 10.10. Sammatin kirjastossa elokuvaillan, jossa esitettiin kaksi Pekka Kainulaisen ja 

Iiris Pessan elokuvaa. Toisen elokuvan aihe on Sammatissa filmatut vanhat Suomi-filmit ja toisen 

sammattilainen kirvesmies Tuomas Ratilainen. Ilta oli onnistunut ja paikalla oli reilu parikymmentä henkeä. 

Seuralla oli pöytä Lärvätsalon joulutorilla 26.11. 

Sammatin aluetoimikunta vastasi tänäkin vuonna itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämisestä ja juhla toteutettiin 

usean sammattilaisen yhdistyksen yhteistyöllä. Sammattiseura laski kukat Veteraanikivelle yhdessä 

Maamiesseuran kanssa.  

Miinan mökin näyttelyt ja tapahtumat 

Miinan mökillä järjestettiin kuusi taidenäyttelyviikkoa 7. – 26.6. ja 19.7. – 7.8. Taidenäyttelyt olivat avoinna 

tiistaista sunnuntaihin klo. 11-18. Käsitöiden myyntinäyttely on auki joka päivä 2.7.-17.7. klo 11-18. 

Näyttelyt onnistuivat hyvin ja Käsitöiden myyntinäyttelyn myyntitulos oli erinomainen. Taidenäyttelyissä 

kävi yhteensä noin 560 henkilöä ja Käsitöiden myyntinäyttelyssä noin 600.  Käsitöiden myyntinäyttelyssä 

kokeiltiin uutta ajankohtaa ja uutuutena oli myös työnäytösten järjestäminen käsitöiden myyntinäyttelyn 

yhteydessä. Työnäytöksiä oli puukon tupen tekemisestä, himmeleiden valmistamisesta ja räsymattojen 

kudonnasta. 

Sammattiseura tarjosi kahvit Miinan mökillä 5.7. Miinan syntymäpäivän kunniaksi. Tarjolla oli myös 

leivonnaisia Miinan tapaan. Virko Kolulahti esiintyi Miinana ja kertoi mökin historiasta. 

http://www.sammattiseura.fi/
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Miinan mökin kunnossapito ja korjaukset 

Miinan mökin ympäristöä on hoidettu talkoovoimin. Miinan mökin koristevalaistus jäi tänä vuonna 

toteuttamatta aikaisen lumentulon takia. 

Sammattiseura haki Ykkösakselilta Leader-rahoitusta eli Euroopan maaseuturahaston myöntämää tukea 

Miinan mökin kunnostukseen ja vesipostin hankkimiseen. Rahoituksen hakeminen oli seuran hallitukselle 

suuri ponnistus, mikä palkittiin lopulta myönteisellä päätöksellä joulukuussa. Tuen avulla korjataan 

rapautunut piippu, maalataan ikkunapuitteet, korjataan kuisti ja mahdollinen lahovaurio tuvan lattian alta, 

poistetaan pihalta rusopajuangervoa sekä rakennetaan vesiposti mökin pihaan. Kunnostushankkeen 

budjetti on 18 400 euroa, josta julkisen tuen osuus on 9200 euroa, vastikkeettoman työn osuus 8600 euroa 

ja Sammattiseuran omarahoitusosuus 600 euroa. Kunnostustyöt tulee toteuttaa vuoden 2024 loppuun 

mennessä. 

Sammanranta 

Seuran omistuksessa oleva Sammanrannan rantatontti on ollut Sammatin Solmujen käytössä. Partiolaisilla 

on tontilla laavu, jonka he ovat rakentaneet käyttöönsä. Sammattiseuran ja Sammatin Solmujen vuonna 

2021 tehdyn sopimuksen mukaisesti Sammatin solmut maksavat tontin kiinteistöveron. Tänä vuonna 

kiinteistöveroa ei tarvinnut maksaa, sillä seura sai Lohjan kaupungilta tuen kiinteistöveron maksamista 

varten. 

Viestintä ja vaikuttaminen 

Seuran kotisivuja (https://sammattiseura.wordpress.com/) on päivitetty vuoden varrella. Kotisivut ovat 

seuran keskeisin viestintäväline. Sinne päivitetään seuran tapahtumat, uutiset ja jäsenkirjeet. Kotisivuilla 

julkaistaan myös blogeja liittyen Sammattiin ja sammattilaisiin. Vuoden 2022 aikana julkistiin kolme 

blogikirjoitusta. Blogien kirjoittajat olivat Liisa Laurila, Toivo Haatio ja Erja Hinkkanen. Sammattiseuran 

sivuille on myös lisätty kolme Toivo Haation kirjoittamaa/toimittamaa julkaisua: Isäntien Sammatti, 

Sammatin suojeluskunta ja Sammatin käsityöläiset. 

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

Sammattiseuralla on myös Instagram-tili.  

Jäsenkirjeitä on lähetetty kolme.   

Länsi-Uusimaa sekä Ykköslohja -lehdet kirjoittivat yhteensä kolme artikkelia liittyen käsitöiden 

myyntinäyttelyyn kesällä 2022.  

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 Hinkkasesta tuli tänä vuonna Lönnrot-säätiön 

hallituksen puheenjohtaja. 

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

sen toimintaan. 

http://www.sammattiseura.fi/
https://sammattiseura.wordpress.com/
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Seuran myyntituotteet 

Tänä vuonna uutena myyntituotteena julkaisimme uusintapainoksen Elias Lönnrot seurapelistä, mikä 

osoittautui hyvin suosituksi tuotteeksi. 

Talous  

Seuran taloustilanne on pysynyt vakaana vuoden aikana. Miinan mökin näyttelyistä saatiin tuottoja noin 

3000 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. Lohjan museo päätti, 

ettei Lohilammen varastossa enää saa säilyttää muuta kuin arkistomateriaalia, joten siirsimme syksyllä 

seuran myyntituotteet sieltä muualle säilytettäväksi. 

 

Jäsenmaksu vuodelle 2023 

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

• Jäsenmaksu 18 eur 

 

 
 

http://www.sammattiseura.fi/

