
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 

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 6.3.2022 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. 

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.  

https://sammattiseura.wordpress.com/


 

 

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. 

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. 


