TAPAHTUMIA RUUKISSA:
TEATTERIVALIMO ESITTÄÄ
Pappi, susi ja maailmanloppu 4.3.-19.6.
Vanhalla paloasemalla
Ilmainen sisäänpääsy

TANSSIA RUUKISSA KOKO KESÄN!
Tervetuloa katsomaan esityksiä Kuparipajan valkoiseen saliin! Esitys soveltuu
mainiosti myös lapsille.

Maamme - Nykykuvia Suomesta 2.7.-6.8.
Vanhalla Valimolla
Lippuja (20€/15€) saa ovelta ja osoitteesta
www.holvi.com/shop/teatterivalimo

Inventorium
Esitykset aina klo 18:00
- kesäkuussa: 12. 17. ja 19.
- heinäkuussa: 1. 3. 17. ja 22.
- elokuussa: 12. 14. 19. 21. 26. ja 28.
- syyskuussa: 9. 11. ja 23.

BEER CAMP
Beer Camp -festarit Lukaalin viereisellä
nurmialueella 1.-2.7. Artesaanioluita ja
-siideriä sekä herkullista ruokaa. Lisätietoja:
www.facebook.com/beercampfinland
MLL TARJOAA:
PIKKUVÄEN PUISTOPUUHAT! 1.6. - 1.7.
Fiskarsin veturilla maanantaista perjantaihin klo 10-13.
( HUOM juhannusviikko 25 ollaan tauolla)
Askartelua, pelejä, yhdessäoloa. Pienimmät
vanhempien kanssa, eskarilaiset voivat tulla
itsekseenkin. Syömme joka päivä välipalan.
Säävaraus.
Lisätiedot: Anu Mykrä 044 5888569
MATKAILUNEUVONTAA
Fiskarsin Ruukin kesän matkailuneuvontapiste palvelee asiakkaita torin laidalla koko
kesän, ma-su klo 11-17.
Matkailuneuvonnasta saa tietoa alueen eri
toimijoista ja heidän palveluistaan. Vuokrattavissa on myös kickbike-potkupyöriä
koko perheelle.
Tervetuloa tutustumaan!

Liput: 15/12 € ovat ostettavissa Kasvu-kesänäyttelyn lipunmyynnistä esityspäivänä.
Lisätietoja: www.saineensemble.fi
ONOMAN KESÄNÄYTTELY
Kasvu, tillväxt, growth, Kuparipajan Musta- ja valkoinen Sali 15.5.-25.9, ma-su klo
11-18, Liput 8 / 5€
FISKARS VILLAGE RUN -juhannusjuoksu,
Fiskarsin tori alue ,24.6.2016 klo 10.3015.00. www.fiskarsvillagerun.fi
LASTEN LUOVAT PAJAT -lastentapahtuma,
Fiskarsin torialue, 1.-2.7.2016, klo 11-16
TAIKATEATTERI13 Vanha Paloasema 1.31.7.2016. Esitykset päivittäin, tasatunnein
klo 13-16, liput 6€.
FISKARSIN ANTIIKKIPÄIVÄT
Vanha veitsitehdas, 7.-10.7.2016, Liput 10€.
FACES-FESTIVAALI
Fiskarsin Ruukki, 5.-7.8.2016,
Iloinen monikulttuurinen festivaali Fiskarsin Ruukissa, uusi paikka, uusi konsepti,
sama iloinen Faces.

Fiskarsilaisen Pipa Nikulan valokuvanäyttely:”KUJILLA KERRAN” 1.-30.6.16 Art cafe
and pub Serendipityssä, Kauppiaankatu 30,
Karjaa. www.serendipity.fi
www.fiskarskylaseura.org

Pesutupa
1/2016

www.fiskarskylaseura.org

On tämän vuoden ensimmäisen Pesutupa-lehden aika.

Kyläseuran hallitus sai uuden kokoonpanon vuosikokouksessa 6. maaliskuuta
2016. Puheenjohtajana jatkaa Pekka Palsanen, rahastonhoitajana Hanna Räisänen,
varapuheenjohtajaksi valittiin Susanna Kankare, sihteerinä toimii
kukin hallituksen jäsen vuorollaan. Muut hallituksen jäsenet ovat
Oskari Sundström, Kiti Luostarinen, Ron Nordström ja Antti Yli-Tepsa.
Hallituksen tavoitteena on nuorisotyön ja torin edelleen kehittäminen. Saunaa
ja Kylätilaa tietenkään unohtamatta. Kuntosali-hanke etenee. Iltatori-toimintaa
jatketaan ja torille pyritään samaan myös mm. elintarvike- ja vihanneskauppiaita.
Myös muita tapahtumia torille kehitellään. Kaksi onnistunutta tapahtumaa on jo
takanapäin, Ravintolapäivä ja Siivouspäivä. Suraava isompi tapahtuma on kesäheinäkuun vaihteessa Lasten luovat pajat. Iltatorit ovat perjantaina 1.7. ja 29.7.
Hallitus toivottaa kaikille kyläläisille ihanaa kesää!
POSTILISTA Ruukin sähköpostilista
(fiskars@yahoogroups.co.uk) toimii riippumattomana tiedonvälityskanavana.
Jos haluat päästä siihen mukaan ota yhteyttä moderaattoreihin Folkeen
(folke.lindqvist@palodexgroup.com) tai
Olliin (olli@tammilehto.info).
VUODEN KYLÄLÄINEN Kuubamoissa
julistamme jälleen vuoden kyläläisen.
Jos sinulla on hyviä ehdotuksia tittelin

saajaksi, ilmoitathan niistä hallitukselle /
tai jollekin hallituksen jäsenelle kesäkuun
aikana (hallitus@fiskarskylaseura.org).
Kyläseura myös kerää listaa vuoden kyläläisistä. Muistatko vuosien varrelta Vuoden
Kyläläinen-arvonimen saaneita henkilöitä
tai oletko kenties itse saanut Vuoden Kyläläisen kunniakirjan? (hallitus@fiskarskylaseura.org).

www.fiskarskylaseura.org
JUHLAT
Juhannusaattona Kyläseura tarjoaa kahvit
Café Antiquessa.
Kuubamoita vietetään tänä vuonna
lauantaina 20.8. Bakluran tanssilavalla.
Kuubamoiden ideointi- ja järjestelytyöryhmään kaivataan talkoolaisia monenlaiseen
puuhaan. Mukaan pääsee ilmoittautumalla:
hallitus@fiskarskylaseura.org
STIPENDI
Kyläseura myöntää vuosittain ”Kiva kaveri”
-stipendin kahdelle Fiskarin koulun oppilaalle, jotka asenteellaan ja esimerkillään
edistävät yhteisöllisyyttä ja hyvää kaverihenkeä. Kivat Kaverit julkistetaan seuraavassa Pesutupa-lehdessä ja Kyläseuran
nettisivuilla sekä fb-sivuilla.
TORI
Fiskarsin tori toimii ruukkia elävöittävänä
kohtaamis- ja markkinapaikkana paikallisille sekä ruukissa vieraileville. Torin
tarkoitus on palvella perinteisessä torihengessä, ruukin miljöötä ja ympäristöä
kunnioittaen. Kyläseuran jäsenet saavat
harjoittaa torilla ei-ammattimaista torikauppaa ilmaiseksi.
Toripaikkojen kyselyt ja tiedustelut:
Torivalvoja Tiina Tuunanen:
tiina.tuunanen@gmail.com
Lisää tietoa torista löydät osoitteesta:
http://www.fiskarskylaseura.org/tori.html
Fiskarsin torin fb-sivut:
https://www.facebook.com/fiskarstori

KIRJAKOPPI
Kirjakoppi on jälleen avattu Isidorintie 9
kulmalla olevassa varastossa.
Kirjakoppi toimii periaatteella:
Tuo tullessas, vie mennessäs.
Kopperoinen on avoinna aina.
Kirjakopin säännöistä:
Kirjakoppi on avoinna kaikille tarinoista ja
lukemisesta innostuneille
Suljethan oven jälkeesi, mikäli pilvet
taivaalla uhkaavat tiputtaa sadetta
Tuothan kirjakopille vain sellaisia kirjoja, mitä itsekin haluaisit lukea. 80-luvun
tietosanakirjoja sekä 90-luvun tekniikanmaailmoita hyllyssä on jo riittävästi :)
Pidäthän Kopin siistinä myös seuraaville
kävijöille.
Aurinkoisia päiviä ja upeita lukuelämyksiä
kesälle toivottaa Kirjakopin väki: Susku,
Elmo ja Lennu
JALKAPALLOA
Jalkapalloa pelaataan Fiskarsin urheilukentällä koko kesän ajan seuraavasti:
Keskiviikkoisin klo 18:00 alkaen (myös
nuorille pelaajille). Sunnuntaisin klo 17:00
alkaen (aikuisten pelit).
Lisäksi Facebookista löytyy ”Fisun Palloilijat” nimellä ryhmä johon voi liittyä.

HUOM! HUOM! HUOM!
TALKOISIIN ANTIIKKIPÄIVILLE!
Fiskarsin Antiikkipäivät, 7.–10.7.2016
ovat Kyläseuran TÄRKEIN vuosittainen
talkooponnistus. Antiikkipäivillä tarvitaan
talkoolaisia liikenteenohjaukseen. Muutaman tunnin työstä korvauksena saa pääsylipun Antiikkimarkkinoiden tapahtumiin
ja lounassetelin joka käy sekä Kuparipajaan
että Wärssyyn. Ilmoittaudu osoitteeseen:
hallitus@fiskarskylaseura.org.

www.fiskarskylaseura.org
NUORISOTOIMINTA TIEDOTTAA.
Syksyllä 2015 alkanut yhteistyö Raaseporin
kaupungin kanssa nuorisotaloiltojen tarjoamiseksi Fiskarin nuorille on jatkunut myös
keväällä 2016.
Kevätkaudella Fiskarsin Kylätilalla toimiva nuorisotila eli Fisula on ollut avoinna
tiistai iltapäivisin sekä lauantai iltaisin.
Tiistait ovat olleet varattuja ns. mineille
eli 3-5lk ja lauantain illat 6 luokasta ylöspäin.
Nuorisotilan ohjelma ja toiminta on
suunniteltu ja toteutettu yhdesäs nuorten kanssa ja Fisulalla on mm. leivottu,
askarreltu, tehty pizzaa, keppihevosia sekä
toteutettu taideseinäprojekti yhteistyössä
Maija Toukolehdon kanssa.
Talvilomaretki tehtiin Heurekaan ja seuraavat retket tehdään syksyllä 2016.
Kyläseuran ohjaajina nuorisotilalla on
toiminut keväällä Hanna Utriainen, Nadja
Salo, Heidi Paju sekä Silja Jääskeläinen.
Toiminnasta vastaa ja toimintaa koordinoi
Susanna Kankare.
Kyläseura on myös kouluttanut nuorisot-ohjaajia kevään aikana ja koulutukset
jatkuvat syksyllä 2016. Nyt nuorisotoiminta
on siirtynyt jo kesätauolle, mutta Fisula
aukeaa jälleen elokuussa.
Fiskars Kyläseuran nuorisotoiminta on
myös palkannut 10 nuorta eri mittaisiin
kesätöihin yhteistyössä Fiskarsin MLL:n
sekä paikallisten yrittäjien kanssa.

KIELONIEMEN SAUNA
Ruukkisauna on kyläläisille tarkoitettu yhteinen saunavuoro Kieloniemen saunalla.
Saunasta ja sen kunnossapidosta huolehtii
Saunatoimikunta sekä kyläseuran aktiiviset
talkoolaiset.
Saunamaksu suoritetaan vuosimaksuna
Kyläseuran tilille (FI66 4055 8720 0591 94).
Vuosimaksun suuruus on 20 €. Viestikenttään laitetaan: Saunamaksu 2016.
Saunamaksun (2 €/saunoja/kerta) voi
suorittaa myös saunalla lippaaseen. Huom.
Jos mukana on vierailija, huolehtii ”isäntä”
myös vieraan maksun suorittamisesta.
KIELONIEMEN SAUNAA ON MAHDOLLISTA
VARATA MYÖS YKSITYISKÄYTTÖÖN.

Saunavaraukset ja tiedustelut Suskulta:
susanna.kankare@gmail.com
KESÄN 2016 RUUKKISAUNAT:

11.6. Avoimet kylät -tapahtuma.
Avoin sauna kaikile klo. 14-20
12.6. Ruukkisauna klo. 16-17 lasten sauna,
klo. 17-19 naiset, klo.19-22 sekasauna
19.6. Ruukkisauna klo. 16-17 lasten sauna,
klo. 17-19 miehet, klo. 19-22 seka
3.7. Ruukkisauna klo.16-17 lasten sauna,
klo.17-19 naiset, klo.19-22 sekasauna
9.7. Ruukkisauna klo.16-17 lasten sauna,
klo.17-19 miehet, klo.19-22 seka
23.7. Ruukkisauna klo.15-19 lastenvuoro,
klo.19-22 sekasauna
13.8. Ladysauna. Naistenvuoro koko illan.
14.8. Ruukkisauna klo.16-17 lasten sauna,
klo. 17-19 miehet, klo.19-22 seka
27.8. Äijäsauna. Miestenvuoro koko illan.
28.8. Ruukkisauna klo.16-17 lastenvuoro,
klo.17-19 naiset, klo.19-22 sekasauna
Mahdollisista muutoksista saunavuoroissa
ja lisävuoroista ilmoitetaan Kyläseuran
nettisivuilla: www.fiskarkylaseura.org ja
Kieloniemen saunan facebook-sivuilla.

