
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.  

Omat tilaisuudet  

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

• Seuran vuosikokous 12.3.2023 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 11-18.  

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. 



 

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.  

  


