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Fiskars aloittaa 365-vuotisjuhlavuotensa talkoohengessä 
 

 

Suomen vanhin yritys, Fiskars, täyttää lokakuussa 2014 kunnioitettavat 365 vuotta. 

Fiskars aloittaa 365-vuotisjuhlavuotensa Suomessa Orange Thumb – tempauksilla, 

joissa Fiskarsin henkilökunta tempaisee talkoohengessä yhteisten viheralueiden 

kunnostamiseksi.  

 
Orange Thumb

®
 -tapahtumia järjestetään lokakuussa 2013 Fiskarsin yksiköissä eri puolilla Suomea. 

Fiskarsin johto ja Arabianrannassa sijaitsevan Fiskars Campuksen ja keramiikkatehtaan henkilöstö 
osallistuvat Helsingin kaupungin järjestämään haravointitapahtumaan Kaivopuistossa sunnuntaina 
27.10.2013. Fiskars on lahjoittanut Helsingin kaupungille tapahtumaa varten lehtiharavoita ja lasten 
haravoita käytettäväksi kaupungin tulevissakin haravointitalkoissa. Hämeenlinnan jakelukeskuksen 
henkilöstö tempaisee Kaarinan SOS-Lapsikylässä, Iittalan lasitehdas järjestää talkootapahtuman 
yhdessä Iittalan päiväkodin kanssa. ja Fiskarsin Ruukin henkilöstö laittaa haravat heilumaan Fiskarin 
ala-asteella. 
 
”Fiskars tekee kestäviä tuotteita, jotka rikastuttavat kuluttajien arkea. Voimme olla ylpeitä siitä, että 
tuotteisiimme luotetaan sukupolvesta toiseen ja että Suomen vanhin yhtiö on kasvanut aidosti 
kansainväliseksi kuluttajatuoteyhtiöksi. Mikä voisi olla meille luontevampi keino käynnistää juhlavuosi, 
kuin että autamme yhdessä kaupunkilaisia pitämään huolta omasta lähiympäristöstään ja saamaan 
iloa viheralueista. Yhteisöllisyys rakentuu vain yhdessä tekemällä, ja olen iloinen että Fiskarsin 
työntekijät eri puolilla Suomea haluavat olla tempauksessamme mukana”, toteaa Fiskarsin 
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. 
 
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka 
tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin vahvat brändit ja ikoniset 
tuotteet sopivat jokaiselle, joka nauttii luomisesta, puutarhanhoidosta ja ruoanlaitosta, tai inspiroituu 
luonnosta ja retkeilystä. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja 
muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri 
maailman.  Fiskars on kansainvälisesti tunnettu etenkin ikonisista oranssikahvaisista saksistaan, joita 
on myyty yli miljardi paria. 

 
Fiskars kutsuu kaikki suomalaiset mukaan Orange Thumb -tempauksiin 
Fiskars järjestää yhteisöllisiä Orange Thumb -tempauksia, joissa elvytetään talkoohengessä 
viheralueita, joista koko yhteisö saa iloa ja hyvää mieltä. Tempausten tavoitteena on innostaa ihmisiä 
kokeilemaan puutarhanhoitoa ja kannustaa ihmisiä viihtymään yhteisessä ympäristössä.   
 
Kaikilla on mahdollisuus olla mukana Orange Thumb -tempauksissa joko ehdottamalla uutta kohdetta 
tai ilmoittautumalla talkoolaiseksi. Fiskars toteuttaa parhaat ehdotukset antamalla käyttöön tarvittavia 
työvälineitä ja osallistumalla tempauksen järjestämiseen. Orange Thumb -kohdetta voi ehdottaa ja 
talkoolaiseksi ilmoittautua osoitteessa: www.fiskars.fi/orangethumb 
 
Fiskars Orange Thumb -tempaukset aloitettiin Yhdysvalloissa vuonna 2003. Suomen ensimmäinen 
Orange Thumb -tapahtuma järjestettiin yhtiön 360-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2009 Helsingin 
Katajanokan puistossa, joka puhkesi uuteen kukoistukseen 5000 kukkasipulin istutuksen ansiosta.  

 

http://www.fiskars.fi/orangethumb
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Lisätietoja: 

Viestintäjohtaja Anu Ilvonen, puh. 0204 39 5446 

 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit 

ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu 

NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa ja 

henkilöstömäärä on noin 4 100 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com  
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