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Sammattiseuran jäsenkirje 3/2022 
 

 

Hyviä uutisia Sammatista! 
 

Sammattiseura sai Miinan mökin kunnostukseen ja vesipostin 

hankkimiseen  Leader-rahoitusta eli Euroopan maaseuturahaston  myöntämää 

tukea. Asiasta teki päätöksen Ykkösakseli ry:n hallitus. 

Tuen avulla korjaamme rapautuneen piipun, maalaamme ikkunapuitteet 

(kuvassa eteläpäädyn ikkuna), korjaamme kuistin ja mahdollisen lahovaurion 

tuvan lattian alta, poistamme rusopajuangervoa sekä liitämme mökin Lohjan 

kaupungin vesilinjaan. Pihaan rakennetaan vesiposti, josta saamme puhdasta 

juomavettä. Vesi on tähän saakka tuotu Miinan mökkiin kanistereilla, mikä on 

ollut ympäristöä kuormittavaa ja hankalasti järjestettävää. 

Jatkossa on kahvin keittäminen, käsien pesu ja kukkien kastelu huomattavasti 

helpompaa. 

Hankkeen kustannusarvio on 19 368 euroa, josta tuen osuus on 9684 euroa. 

http://www.sammattiseura.fi/
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Seuran osuus, noin kymmenentuhatta euroa, katetaan talkootyöllä. Talkoolaisia 

tarvitaan lapiohommiin, kitkemään, ikkunapokia raaputtamaan ja maalamaan. 

Tervetuloa kaikki mukaan! Talkoiden ajankohta selviää myöhemmin. 

Työt pyritään aloittamaan jo syksyllä; ensimmäiseksi rakennetaan vesilinja. 

Aikataulu tarkentuu myöhemmin. 

   

Ilmoittaudu elokuvailtaan 

  

Sammattiseura järjestää maanantaina 10.10. klo 17.30 Sammatin kirjastossa 

elokuvaillan, jossa esitetään kaksi Pekka Kainulaisen ja Iiris Pessan elokuvaa. 

Toisen elokuvan aihe on Sammatissa filmatut vanhat Suomi-filmit ja toisen 

sammattilainen kirvesmies Tuomas Ratilainen. 

Elokuva-aiheisen elokuvan nimi on Kun tuomi kukkii.  Se kertoo vuonna 1949 

ensi-iltaan tulleesta  Orpopojan valssista, vuonna 1962 valmistuneesta Kun 

tuomi kukkii ja vuonna 1964 valmistuneesta Veljen varjo -elokuvasta. 

Kirvesmies Tuomas Ratilainen muistelee työmaita vuosien varrelta. Hän on 

ollut kunnostamassa muun muassa Nikun taloa ja Vares-Kantolaa, Eeva 

Joenpellon kirjailijakotia. 

Molemmat elokuvat kestävät noin puoli tuntia. Yritämme saada paikalle joko 

ohjaaja Pekka Kainulaisen tai käsikirjoittaja Iiris Pessan tai molemmat 

kertomaan elokuvien tekemisestä. 

Elokuvailta järjestetään Sammatin kirjaston Lönnrot-salissa, jossa paikkoja on 

hyvin rajoitetusti, vain 30. Siksi elokuvailtaan on ilmoittauduttava. Tee se 

pikaisesti lähettämällä sähköpostia seuran sähköpostiin info@sammattiseura.fi 

   

Lisää historiaa seuran sivuilla 

  

Sammattiseuran kotisivuille on ladattu lisää Sammatti-aiheisia julkaisuja. Uusin, 

Toivo Haation kirjoittama julkaisu kertoo Sammatin suojeluskunnasta. 

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

Sivuilta ovat ladattavissa myös Toivo Haation toimittama kirja Sammatti ennen 

http://www.sammattiseura.fi/
https://wordpress.us4.list-manage.com/track/click?u=a88084153112836af06ec5dc6&id=c21e035749&e=aa717ab06c
https://sammattiseura.wordpress.com/julkaisuja/
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vanhaan – Simmottis pruukattii praakastella (2010), Haation kirjoittamat Torpat 

ja torpparit, Sammatin isännät ja Sammatin käsityöläiset. Täsmällistä 

asiatietoa, kiehtovia ja traagisiakin ihmiskohtaloita Sammatin menneisyydestä. 

 

Seuralla on myynnissä edelleen Elias Lönnrot-aiheinen lautapeli, josta 

Sammattiseura otti uusintapainoksen keväällä. Peli valmistui alkujaan vuonna 

1882 Elias Lönnrot 80-vuotisjuhlan kunniaksi. Peli ilmestyi ensin ruotsiksi, ja 

vuonna 1985 suomeksi. Peliä voi tilata seuran sähköpostin kautta: 

info@sammattiseura.fi  Muista peli, kun mietit joululahjoja! Muista myös muut 

Sammattiseuran tuotteet. 

 

Itsenäisyyspäivän juhlan 6.12. Sammatissa järjestää tänäkin vuonna 

aluetoimikunta. Sammattiseura ottaa osaa järjestelyihin. 

  

   

 

 

Tarkistathan, että olet maksanut jäsenmaksun! Jäsenmaksun suuruus on 18 euroa 

vuodessa. Sen voi maksaa tilille FI18 4006 0010 0234 10. Laita viestikenttään oma 

nimesi. Kiitos!  
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