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Kesäinen tervehdys seuran jäsenille! 

Ikkunasta katsoessa kevätkesän vaaleanvihreys alkaa muuttua tummemmaksi ja pihan 

ensimmäiset tulppaanit rupeavat kukkimaan. Kohta on omenapuiden vuoro. Se on merkki siitä, 

että Miinan mökin kesä käynnistyy pian. Ensimmäinen taidenäyttely avautuu jo 7. kesäkuuta.  

Heinäkuun alku on vilkas Paikkarin alueella, sillä sunnuntaina 3.7. on Sampo-juhla ja tiistaina 5.7. 

Miina tarjoaa jälleen syntymäpäivänsä kunniaksi kahvit. Samaan aikaan on Miinan mökillä 

käynnissä käsitöiden myyntinäyttely, johon voi tutustua näiden tilaisuuksien yhteydessä. Näyttely 

avautuu tänä vuonna vasta viikko juhannuksen jälkeen 2.7. ja jatkuu 17.7. saakka. 

Kesän ohjelmassa on kuusi taidenäyttelyä ja kauden päätteeksi suunnittelemme edelleen 

epäonnistuneiden käsitöiden näyttelyä, jos saamme sinne kerättyä riittävästi esiteltäviä töitä. 

Sammattiseuran sivuilta löytyy jälleen uusi historiallinen kirja Toivo Haation tuotannosta. Kirja 

‘Isäntien Sammatti’ on jatkoa aikaisemmin julkaistulle Sammatin torppia ja torppareita 

käsittelevälle teokselle. Teos löytyy tästä osoitteesta: 

https://sammattiseura.wordpress.com/isantien-sammatti/ Keväällä Lönnrotin syntymäpäivän 

kunniaksi julkaisimme uusintapainoksen Elias Lönnrot-lautapelistä. Siitäkin lisää tässä kirjeessä. 

Toivottavasti tapaamme kesän aikana Miinalla tai vaikkapa kesätorilla! Sammattiseura on 

tavattavissa kesätorilla lauantaina 11.6. Loppukesästä on mahdollisesti tiedossa Miinan mökin 

maalaustalkoita, sillä työstämme paraikaa Ykkösakselille lähetettävää hankehakemusta. 

Tarkoituksenamme on maalata Miinan mökki ulkoa ja vetää tontille niin sanottu kesävesi. 

Mukavaa kesää kaikille! 

Miinan mökki toivottaa kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi tänäkin kesänä! 
 

Kuvat: Liisa Laurila 

http://www.sammattiseura.fi/
https://sammattiseura.wordpress.com/isantien-sammatti/
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Miinan mökin taidenäyttelyt 2022 

 

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

7.–12.6.2022 Sirkku Salmi (pastelli- ja öljyvärimaalauksia) 

14.–19.6.2022 Mika Törönen (akvarelleja) 

21.–26.6.2022 Ilana Martin (öljyvärimaalauksia, koruja, lahjatavaroita) ja Saija Sipeläinen 

(hopeakoruja, veistoksia)  

2.7.–17.7.2022 Käsitöiden myyntinäyttely 

19.–24.7.2022 Nina Haatio (metalligrafiikkaa) 

26.–31.7.2022 Riitta Leijola (maalauksia) 

2.–7.8.2022 Ritva Saihila (tekstiili- ja korutaidetta) 

 

Miinan Mökin käsitöiden myyntinäyttely 

(teksti: Liisa Laurila)  

Näyttely on avoinna la 2.7. – su 17.7. 2022.  Päivittäin palvelemme klo 11–18.  

Perinteinen Sammattilaisten käsitöiden myyntinäyttely avautuu tänä vuonna jo 36. kerran Miinan 

Mökissä, Paikkarin torpan naapurissa.  Vuonna 1985 aloitettiin, kesällä 2020 käsityönäyttely jäi 

koronan takia pitämättä.  

Miinan Mökissä esittäytyvät lähiseudun taitajat ja tekijät. Tervetuloa tutustumaan ja ostoksille, 

luvassa on taas paljon kaunista kädentaitoa. Kesällä 2022 näyttely avautuu lauantaina 2.7. ja 

viimeinen näyttelypäivä on sunnuntai 17.7.        

Huomasithan uuden aloituspäivän, näyttely avautuu lauantaina 2.heinäkuuta.   

Miinan Mökki täynnä kaunista kädentaitoa!   

Miinan Mökin käsityönäyttelyn ideana on kädentaidon kunnioittaminen ja edistäminen.   

Tekijät ovat kaikki omalla tavallaan Sammattiin ja Miinan Mökkiin sitoutuneita. Harrastajia, 

ammattilaisia, yrittäjiä, kaikkia yhdistää rakkaus omin käsin tekemiseen.  

Näyttelyyn valmistautuminen on hyvässä vauhdissa, tulokset näet heinäkuussa. Näyttelyssä 

päivystävät vuorollaan myös käsitöiden tekijät. Tule ja tutustu!  

Käsityöllä on arvoa 

Tekijät kertovat, miten rentouttavaa on ottaa käsityö esille, ommella, neuloa, kutoa tai askarrella 

omaksi iloksi. Arjen paineet helpottavat, mieli rauhoittuu, sielu lepää. Syntyy tuotteita, jotka voivat 

ilahduttaa myös muita.  

Kun hankit käsin tehdyn tuotteen Miinan Mökistä, saat palan tekijän luovuudesta ja osaamisesta. 

Tarjolla on järkeviä käyttöesineitä, mökkituliaisia ja kauniita kodin somisteita.         

http://www.sammattiseura.fi/
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Tutustut työtapoihin, joita äidit ovat opettaneet tyttärilleen. Täällä näkyy perinne ja perinteen 

uudistuminen.   

Vaikka tietoa ja opastusta on tarjolla, omin käsin tekeminen on paras tapa oppia, sillä tekemällä 

työtavat kehittyvät. Vain tekemällä. Materiaalien hallinta haastaa ja kannustaa jatkamaan.  

Maailmassa, jossa moni asia pirstaloituu ja hajoaa osiin, käsityö tulee valmiiksi, kokonaiseksi. Kun 

käsityö löytää uuden käyttäjän, sen mukana siirtyy pala arvokasta osaamista ja luovuutta.   

Tervetuloa nauttimaan käsityön ainutlaatuisuudesta!  

5.7.2022 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 mökin 

historiasta. Miinana toimii Virko Kolulahti. Kahvitarjoilu koko päivän 11-18. Mahdollisuus samalla 

tutustua Käsitöiden myyntinäyttelyyn. 

Epäonnistuneiden käsitöiden näyttely 12.-14.8. – ilmoittaudu mukaan! 

Kesän lopulla järjestämme Miinan mökillä epäonnistuneiden käsitöiden näyttelyn, mikäli saamme 

riittävästi ilmoittautuneita.  Näyttelyllä haluamme rohkaista, lievittää epäonnistumisen tuskaa ja 

antaa mahdollisuuden oppia virheistä. Jokainen meistä epäonnistuu joskus! Jos sinulla on 

epäonnistunut tai keskeneräinen käsityö ilmoittaudu 12.6. mennessä Sammattiseuran 

sähköpostiin info@sammattiseura.fi tai Facebookin kautta. 

Näyttely järjestetään, mikäli epäonnistujia ilmoittautuu riittävästi. 
 

Elias Lönnrot-lautapelistä uusintapainos – peliä myynnissä Miinan mökillä 

Lönnrot-peli on alkujaan 1800-luvulla tehty peli, josta Sammattiseura otti uusintapainoksen. 

Peli vie Lönnrotin köyhään lapsuuteen, opiskeluvuosiin, työntäyteiseen ajanjaksoon lääkärinä, 
kansanrunouden kerääjänä ja suomen kielen professorina.  Pelissä menestyminen ei edellytä 
Lönnrotin elämän tuntemista, arpaonni riittää. Mutta kun peli on pelattu, Lönnrotin elämäntyö on 
tullut tutuksi. Jos noppa pysäyttää sinut lukuun 35, pääset silkasta ilosta hyppäämään ruutuun 53. 
Syy? Vuonna 1835 ilmestyi Lönnrotin suurtyö, Kalevala. 

Sammattiseura otti pelistä ensimmäisen kerran uusintapainoksen parikymmentä vuotta sitten. Lue 
lisää pelistä Sammattiseuran sivuilta: https://sammattiseura.wordpress.com/2022/04/04/elias-
lonnrot-lautapelista-uusintapainos-tiesitko-etta-suunnittelijat-ovat-valtakunnan-huippuja/  

Peliä on myynnissä kesällä Miinan mökissä. Sitä voi myös tilata osoitteesta info@sammattiseura.fi. 
Pelin hinta on 35 euroa. Postitse lähetettyihin peleihin lisätään lähetyskulut. Ilmoita tilauksen 
yhteydessä nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. 
 

http://www.sammattiseura.fi/
mailto:info@sammattiseura.fi
https://sammattiseura.wordpress.com/2022/04/04/elias-lonnrot-lautapelista-uusintapainos-tiesitko-etta-suunnittelijat-ovat-valtakunnan-huippuja/
https://sammattiseura.wordpress.com/2022/04/04/elias-lonnrot-lautapelista-uusintapainos-tiesitko-etta-suunnittelijat-ovat-valtakunnan-huippuja/
mailto:info@sammattiseura.fi
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