Tervetuloa Miinan mökkiin!
Miinan mökki sijaitsee Sammatissa, Paikkarin torpan välittömässä
läheisyydessä. Mökissä on järjestetty vuodesta 1985 lähtien
käsitöiden myyntinäyttelyitä. Näyttely avataan joka vuosi
juhannuspäivänä ja se on suosittu kohtaamis- ja ostospaikka.

Miina (Serafia Wilhelmiina)
Lönnrot (5.7.1827-7.9.1915)
”Kun Miina tulee sisälle, niin
tuntuu siltä, kuin hiljainen
auringonsäde pilkahtaisi
huoneeseen.”

Miinan mökki on saanut
nimensä Elias Lönnrotin
vanhimman veljen tyttären
mukaan. Miina Lönnrot teki
elämäntyönsä Elias Lönnrotin
perheen taloudenhoitajana
ensin Helsingissä, sitten
Sammatissa Nikulla ja
Lammilla, aina Elias Lönnrotin
kuolemaan asti. Mökki on
valmistunut vuonna 1863.
Miina asui vuodesta 1885
alkaen mökissä aina
kuolemaansa saakka.
Filosofian maisteri Elli Lounela
(aik. Lönnrot) luovutti mökin
Sammattiseuralle v. 1972.

Käsityö- ja taidenäyttelyitä
Miinan mökki on idyllinen ja kodikas näyttelytila, jota vuokrataan käsityönäyttelyn
ulkopuolella taidenäyttelytilaksi. Mökissä on tupa ja kaksi kamaria. Tätä lähes150vuotiasta mökkiä on korjattu vuosien saatossa. Keväällä 2011 maalattiin sisäseinät ja
ne varustettiin galleriatasoisilla näyttelykiskoilla. Seuraavaksi korjataan ulkokatto,
uudistetaan kuisti ja rakennetaan uusi kompostikäymälä. Myös pihaa kunnostetaan ja
sinne tulee pihakalusteet. Mökissä on myös sähköt.

Tervetuloa mukaan!

Oletko Sinä käden taitaja, joka
haluat myydä tuotteitasi?
Tervetuloa mukaan
Sammattiseuran joka
kesäiseen käsitöiden
myyntinäyttelyyn.
Näyttely avataan yleensä
juhannuspäivänä, ja on auki
joka päivä kello 11.00 -17.00 n
parin viikon ajan.
Sammattiseura vakuuttaa
tuotteet myyntinäyttelyn ajaksi. Myydyistä tuotteista seura perii pienen
kulukorvauksen. Kauppa käy vilkkaasti ja mitä erilaisimmat tuotteet kiinnostavat
kävijöitä. Mm. seuraavia tuotteita on ollut myynnissä:

…mollamaija, mökkisukat,
lapaset, salusiini, verhokappa,
leivinliina, sisätossut, linnun
juoma-allas, helmet, tyyny,
jakku, lastentyyny, lyhty, kintaat,
peili, essu, puukko, kulho,
kynttilä, voiveitsi, naruheppa,
magneettienkeli,
nauhapussukka, pääpanta,
kauluri, säärystin, hartiahuivi,
töppöset, kaitaliina, seinävaate,
saippua, nalletaulu, pikkukori,
lorutaulu, maitotonkka, villatakki,
katuharja, muhvi-kädenlämmitin,
pöytäliina, helmet, jugendliina, wc-kyltti, miesten villasukat, hiiri, silkkitulppaani,
pyyheliina, avainperä, keinutuolin matto, vauvan tossut, poppana, kaulakoru, pipo,
kenkäpussi, laudeliina, patalappu, kana, pesukinnas, vaasi, selänpesin, kahvikuppi,
linnunpesä, rannekoru, amppeli, koukku, pellavapusero, teemukin lämmitin jne. jne…

Näin pääset mukaan käsityönäyttelyyn:
•

jos olet ollut mukana edellisenä vuonna, sinulle postitetaan automaattisesti
näyttelysopimuspaperit huhtikuussa.

•

jos olet UUSI näyttelyyn osallistuja, ota yhteys Sammattiseuraan ja pyydä
näyttelyaineisto: Anne Linnonmaa puh. 040 686 8555 tai sähköposti:
miinan.mokki@sammattiseura.fi

Näin vuokraat Miinan mökin omaan näyttelyysi:
Ota yhteys Marja Elorantaan puh. 040 549 4568 tai sähköposti:
miinan.mokki@sammattiseura.fi

Sammattiseura ry
Sammattiseura on perustettu vuonna 1935. Seuran tarkoituksena on toimia Elias
Lönnrotin kulttuuri- ja kotiseutuperinteen vaalijana, kehittäjänä ja uudistaja sekä
yhdysrenkaana Sammattiin sitoutuneiden tahojen kesken. Lisätietoja
www.sammattiseura.fi .
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