SAMMATTISEURAN TUOTTEET
Seuran tuotevalikoimaan on hankittu uusia tuotteita. Tuotehankinnoissa on kiinnitetty huomiota laatuun ja kestävyyteen.
Tuotteita on saatavilla jäsentapahtumissa, Miinan mökissä näyttelyitten aikana sekä mm Sammatin Kievarissa. Muina
aikoina voi ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin.

Isännänviiri eli kotiseutuviiri on nyt toteutettu maakuntavärein.
Viirin koko on 50x450 cm, materiaali perinteinen kudottu polyesterkangas, 155 g/m2,
painatus 3 värillä, normaali isännänviirikiinnitys eli ylhäällä kolmionaru ja viiriliitin. Isännänviiri
on mitoitettu suomalaisissa omakotitaloissa eniten käytettyyn lipputankomittaan, joka on 9
metriä. Viirin voi tarvittaessa helposti lyhentää, mikäli se tuntuu liian pitkältä lyhyempään
lipputankoon.
Hinta: 75 EUR
Huom. Tuote on nyt loppu. Lisätietoa http://www.sammattiseura.fi/pdf/viiri_kysely.pdf

Sammatti –pinssi
Hinta: 5 EUR

Miinan mökki Sammatissa
Toimittanut Risto Piekka.
Sammattiseuran Miinan mökin 150-juhlavuoden merkeissä julkistama kirjanen.
Kirjoittajina: Risto Piekka, Aki Ollikainen, Reino Rannikko, Hannele Lahtinen,
Paula Fredriksson, Pekka Laaksonen, Kai von Fieandt
Hinta: 10 EUR

Kassi
Kassi on valmistettu kestävästä puuvillasta ja sitä koristaa raikas vihreä
vaahteranlehtikuvio molemmilla puolilla. Tee ekoteko ja hanki tämä tilava
(38x42x10 cm) kassi itsesi iloksi tai anna se lahjaksi.
Hinta: 10 EUR

Postikortit
Sammatti-aiheiset uudet postikortit ovat vihdoin saatavilla. Nina Haation
kauniit ja tunnelmalliset valokuvat on painettu postikorteiksi. Kuva-aiheita
on kahdeksan; on eri vuodenaikoja ja maisemia, tuttuja rakennuksia uusista
kuvakulmista, kesäistä kukkaloistoa ja talven herkkää kauneutta.
Monipuolisesta korttisarjasta löytyy kortti mitä erilaisimpiin tarkoituksiin ja
tilanteisiin. Muista, ilahduta tai yllätä ystäviäsi Sammatti-aiheisilla
postikorteilla.
Hinta: 1 kpl 0,50, 5 kpl 1,00 ja 10 kpl 2,00 EUR

Muki
Nauti suosikkijuomasi uudesta tyylikkäästä seuran mukista! Muki on
kivitavaraa, jossa matta ulkopuoli ja kiiltävä sisäpuoli. Reilu kahva,johon
on miellyttävä tarttua. Mukin tilavuus on 30cl. Harmaata mukia koristaa
ovaalin muotoinen Miinan mökin piirroskuva. Nyt UNIIKIT mukit kotiin tai
mökille, tupaantuliaisiin, lahjaksi ja itselle iloksi
Hinta: 5 EUR

Sammatin vanha kartta
Topografisten karttojen ym lähteiden mukaan tehnyt v. 1920 Uunio
Sailas. (Alkuperäisessä kartassa on mukana myös Karjalohja)
Koko A3
Hinta 5 EUR

Sammattilaisittain
Ensimmäisen kerran vuonna 1985 julkaistu vanhojen sammattilaisten sananparsien
kokoelma.
Sammattiseura on julkaissut kokoelman vuonna 2000
Hinta: 2 EUR

Avain-/kaulanauha
Hinta: 2 EUR

Sammatti ennen vanhaan
Toimittanut Toivo Haatio
Kirjaan on koottu vanhoja tarinoita, artikkeleja ja Sammatissa 1900-luvulla
tehtyjä laajoja haastatteluja.

Hinta: 10 EUR

Soijakynttilä
Perinteisiä kynttilöitä ekologisempi, luontoystävällinen
uutuus:
- valmistettu geenimanipuloimattomasta soijavahasta
- biohajoavaa, kynttilän jämät voi kompostoida
- roiskeet helppo puhdistaa vedellä ja saippualla
- palaa perinteistä kynttilää matalammalla lämmöllä
- ei vapauta palaessaan ilmakehään myrkyllisiä tai allergisoivia aineita
Hinta 5 EUR

