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TOIMINTASUUNNITELMA 2018
YLEISTÄ
Fiskars Kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain
vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on esitys yhdistyksen
tavoitteista tulevalle kaudelle. Kyläseuran hallituksen kokoonpanolla ja -työskentelyllä
pyritään varmistamaan jatkuvuutta ja aktiivisuutta taaten siten yhdistyksen asema
yhtenä ruukin keskeistä toimijoista ja kehittäjistä.
HALLITUS
Hallitus valitaan vuosikokouksessa 11.03.2018. Yhdistyksen sääntöjen mukaan
hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 6-11 varsinaista
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai hallituksen
ulkopuolelta.
Hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen sääntöjen mukaan Kyläseura on avoin kaikille ruukkilaisille ja muille ruukin
Fiskarsin ruukista kiinnostuneille, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Hallitus hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen jäsenet. Jäsenmaksusta päättää
vuosikokous – tähän mennessä jäsenmaksua ei ole peritty.
TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT
Useille ydintoiminnoille on omat toimikuntansa. Tällaisia ovat erityisesti saunatoimikunta
sekä juhlatoimikunta. Kyläseurassa toimii myös kalastus- ja luontokerho, tanssijaosto
sekä koirakerho.
YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistyksen talous on riippuvainen toritoiminnasta saatavasta tulosta sekä avustuksista
eri toimintoihin. Toritoiminta jatkuu Kyläseuran alaisuudessa vuokrasopimuksen turvin
tulevaisuudessakin.

TOIMINNAN SISÄLLÖLLISIÄ TAVOITTEITA 2018:
Kaiken järjestämämme toiminnan tavoitteena tulee olla ruukkilaisten viihtyvyyden ja
yhteishengen lisääminen sekä yhteisten etujen/asioiden ajaminen. Fiskarsissa on paljon
lapsiperheitä, joten heidän tarpeensa on otettava huomioon erilaisten tilaisuuksien ym.
järjestelyissä.
LIIKENNETURVALLISUUS
Yksi vuoden 2018 teemoista on liikenneturvallisuus. Kyläseuran tavoitteena on saada
neljä nopeusnäyttötaulua Fiskarsiin. Kaksi Peltoriville ja kaski Hälleforsintielle,
hillitsemään nopeuksia ja turvaamaan lasten koulutietä. Lisäksi hankimme jonkin
turvavälineen, heijastin, huomioliivi, vilkkuvalo tms. Jokaiselle Fiskarsilaiselle lapselle ja
nuorelle.
KIELONIEMEN SAUNA JA SAUNATOIMIKUNTA
Kieloniemen saunan terassin korjaus on tarkoitus toteuttaa keväällä 2018.
Saunatoimikunnan jäsenet vahvistetaan toimikunnan oman esityksen pohjalta
vuosikokouksessa 11.03.2018.
JUHLAT SEKÄ TAPAHTUMAT
Kyläseura järjestää perinteen mukaan ilmaisia, kaiken ikäisille ruukkilaisille sopivia
tilaisuuksia. Juhlista perinteisin ja tärkein on Kuubamot mutta myös muita tapahtumia
järjestetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
TORITOIMINTA
Vuoden 2018 toiminnan rahoitus perustuu edelleen toripaikkojen myynnistä saatavaan
tuloon. Torin kehittämisestä vastaa hallituksen nimeämä torin kehittämisryhmä.
KYLÄTILA
Kyläseura sai vuonna 2014 Sophie von Julinin säätiöltä 90 000 euroa avustusta
kylätilan remontointiin ja kuntosalin perustamiseen. Kylätila saatiin käyttöön elokuussa
2015. Kuntosalin suunnittelu jatkuu ja tavoita on löytää sopiva tila 2018 aikana.
NUORISOTOIMINTA
Raaseporin kaupungin vetäydyttyä yhteistyöstä, säästösyistä, muodostui
nuorisotoiminnan pyörittäminen entistä haastavammaksi. Kyläseuran ylläpitämälle
lasten ja nuorten ohjatulle toiminnalle on saatu Sophie von Julinin säätiön apuraha.
Kyläseura järjestää tiistaisin ja torstaisin alakoulu-ikäisille ja lauantai-iltaisin yläkoulu- ja
lukio-ikäisille nuokkaritoimintaa Kylätilalla. Paikalla on aina kaksi nuoriso-ohjaajaa.

Lisäksi keskiviikoisin päivällä ja perjantai-iltaisin Kylätilalla on “avoimet ovet”.
Anu Mykrä palkattiin TE-keskuksen myöntämällä palkkatuella nuorisotoiminnan
vetäjäksi vuodeksi 2018.
Lasten ja nuorten nuokkaritoiminnan lisäksi Kyläseura pyrkii järjestämään erilaisia
lapsille, nuorille ja ikäihmisille suunnattuja kerhoja ja tapahtumia.
YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA
! Yhteistyötä erityisesti Raaseporilaisiin toimijoihin on hyvä jatkaa ja kehittää
entisestään
! Samoin yhteyksien tiivistäminen muihin kyläseuroihin erityisesti Raaseporissa on
tärkeää. Sekä Pohjassa, Billnäsissä että Antskogissa on virkeät kyläyhdistykset,
joiden kanssa tiivistetään yhteistyötä.
! Tarvittaessa erilaisten kannanottojen ja mielipidekirjoitusten tekeminen sekä
aktiivinen ja myös positiivishenkinen yhteydenpito kunnallisiin päättäjiin ja
viranomaisiin.
! Erilaisten yhteisöllisten tai yhteisön hyvinvointia edistävien tapahtumien ja
tempausten toiminnan kannattaminen ja avustaminen mahdollisuuksien mukaan
! Paikalliseen harrastus- ja viriketoiminnan avustaminen ja edistäminen
mahdollisuuksien mukaan
KALASTUS- JA LUONTOKERHO
Fiskarsin luonto- ja kalastuskerho suunnittelee alkaneelle vuodelle muun muassa
sieni- marja-, kalastus-, ja linturetkiä. Kerho on avoin kaikenikäisille ruukkilaisille
ja jäsenten toivotaan ottavan osaa aktiviteettien ideointiin ja järjestämiseen.
KOIRAKERHO
Marraskuussa 2014 perustettiin Fiskarsin Koirakerho, joka rakensi 2015
koirapuiston ja järjestää jatkossa koira-aiheista toimintaa sekä
koirankoulutukseen liittyviä kursseja ja muutenkin toimia koiranomistajia
aktivoivana tahona ruuhkissa.

