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Kesä kutsuu Forssan seudulle

Odotan jo maltt amatt omana Forssan seudun kesätapahtumia. Toivott a-
vasti ne houkutt elevat myös uusia ja entisiä asukkaita poikkeamaan koti-
konnuillemme. 

Uusien asukkaiden saaminen on aina ajankohtainen asia. Kuulimme hil-
jatt ain valtuustoseminaarissa valtakunnan tilastogurun Timo Aron kerto-
mana, miten muutt oliike kohtelee seutuamme lähitulevaisuudessa. Syn-
tyvien ja kuolevien yhtälö on ollut murheellinen jo pitkään, mutt a kaikista 
peloista huolimatt a muutt oliike ei olekaan niin kovin lohduton. 

Olemme surreet nuorten ihmisten muutt oa pois seudulta hoksaa-
matt a, ett ä heidän kuuluukin käydä maailmalla kasvamassa kor-

koa ja hankkimassa kannuksia. Nyt pitää vain ott aa kaikki keinot 
käytt öön, jott a saamme heidät muutt amaan perheen perusta-
misen aikaan takaisin Forssaan.

Jott a näin tapahtuu, pitää asumisen Forssassa olla houkut-
televaa. Tähän yksi vastaus on uusi Aurinkorannan asuinalue, 
joka tulee lyömään hinta-laatu-suhteeltaan pääkaupunki-
seudun vaihtoehdot kymmenen-nolla. Alueesta suunnitel-
laan kaupungin strategian mukaisesti järkivihreää. Nyt on 
siis tuhannen taalan paikka terävöitt ää profi iliamme ekolo-
gisena ja ympäristöystävällisenä asuinpaikkana.

Ja mikäs tänne on muutt aa, kun työpaikkojakin on tarjol-
la kysyntää enemmän. On se sitt en hyvä tai huono asia, 
niin paikallisissa pk-yrityksissä painitaan tällä hetkellä 
jo työvoimapulan kanssa. Nyt meillä jokaisella on tärkeä 
rooli paikkakunnan ja sen mahdollisuuksien markkinoin-
nissa. Haastankin kaikki kertomaan ystävilleen ja tut-
tavilleen ympäri Suomen kauniista ja parhaat palvelut 
omaavasta kaupungistamme. 

Mainiota ja aurinkoista kesää,

Mika Pentt ilä
kaupunginvaltuuston pj.
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Liikuntaneuvonta

Kaupunkiseikkailu

Tapahtumia ja tekoja lapsille

Päättäjät
muotokuvina

Forssa sai Lasten Forssan juhlavuonna upean huo-
mionosoituksen lapsiystävällisyyden eteen tehdystä 
työstä, kun Suomen Unicef myönsi kaupungille Lap-
siystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapset ja nuoret 
pääsevät myös osallistumaan aiempaa enemmän 
heille suunnattujen tapahtumien suunnitteluun.  

Toukokuussa Forssassa vietetään perinteisiä Helmin-
päivän-laulajaisia. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
lisäksi tapahtuma suunnataan tänä vuonna myös ala-
koululaisille. Holjien yhteydessä lapset huomioidaan 
konsertilla, jossa esiintyvät television lastenohjelmista 
tutut Mimi ja Kuku. Viime vuoden tapaan myös nuo-
risotoimen kesäleirit jatkuvat maksuttomina ja lapset 
huomioidaan muun muassa Wahren-keskuksen Eh-

Tiesitkö, että pienelläkin määrällä säännöllistä liikun-
taa on terveyttä edistävä vaikutus? Liikunta on tärkeä 
osa terveitä elämäntapoja ja joissain tapauksissa lii-
kunnan avulla voidaan vähentää erilaisten lääkkei-
den käyttöä. Forssan seudulla on aloitettu syksyllä lii-
kuntaneuvonta aikuisneuvonnan terveydenhoitajien 
toimesta. Liikuntaneuvonnassa asiakkaita opastetaan 
liikunnan aloittamisessa ja kannustetaan kohti pa-
rempaa jaksamista. 

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille Fors-
san, Humppilan, Jokioisten, Tammelan sekä Ypäjän 
asukkaille. Neuvonnassa perehdytään liikuntaan, 

Forssan ensimmäinen kaupunkiseikkailu käydään 
perjantaina 25. toukokuuta. Kyseessä on Amazing 
Race -tyyppinen leikkimielinen seikkailu, jossa ede-
tään 2-3 hengen joukkuein. Noin viiden kilometrin 
mittaisella reitillä on seitsemän rastia, jotka on löy-
dettävä vihjeiden perusteella. Vaikka tapahtuma on 
leikkimielinen, niin kaikilta joukkueilta otetaan säh-
köinen aika ja kolme parasta joukkuetta palkitaan 
tuotepalkinnoilla klo 20.30 Vesihelmen kahvion ylä-
kerrassa.

Seikkailun lähtö ja maali on Kuntoutusasema Otteen 
pihalla, Rajakatu 2. Osallistumismaksu 10 €/ hlö sisäl-

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018–2019 on nyt käynnissä. Haku Lounais-Hämeen musiik-
kiopistoon ja Forssan kuvataidekouluun tehdään täyttämällä sähköiset ilmoittautumislomakkeet. 

MUSIIKKIOPISTO

Lounais-Hämeen musiikkiopiston laajan oppimää-
rän mukainen musiikin perus- ja musiikkiopistotason 
opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lap-
sille ja nuorille. Musiikkiopisto antaa opetusta myös 
aikuisille avoimella osastolla ja perustasoa edeltävää, 
pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua 
varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulussa.

Hakemukset 16.5. mennessä. Lisätietoja hakemisesta 
ja pääsykokeista löydät: www.forssa.fi /musiikkiopis-
to

Kuvataidekoulun oppilaat päät-
tivät tutustua Forssan kaupungin 
päättäjiin muotokuvien kautta. 
Forssan virkamiesjohto kutsuttiin 
oppilaiden malliksi heti lukuvuo-
den aluksi. Syntyneistä kuvista 
koottiin kutsu kaikille valtuuston 
ja lautakuntien jäsenille, jossa 
heiltä pyydettiin kasvokuvaa työs-

tootoreilla sekä lokakuussa järjestettävänä Lapsiperhe-
lauantaina. 

Lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseksi on teh-
ty myös uusia avauksia. Tästä esimerkkinä on Tölön 
koulun 7–9-luokkalaisten Täältä tullaan elämä -toi-
mintatila, joka on perustettu tukemaan nuorten arjen 
hallinnan taitoja. Lisäksi kaupunki on päättänyt tarjota 
kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille maksutonta 
varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa välillä 1.8.2018–
31.7.2019. 

Kaupungin lapsille suunnattujen palvelujen arjen vies-
tintäkanavaksi on perustettu lastenforssa.fi  -sivusto 
sekä www.facebook.com/lastenforssa -sivut.

ravitsemukseen, lepoon sekä muihin hyvinvoinnin 
osa-alueisiin. Voit saada neuvontaa oman kuntasi 
perusterveydenhuollon toimipisteessä sekä liikunta-
suunnittelijan luona Forssan Korkeavahan terveysase-
malla. Liikuntatoiminnan tueksi on perustettu myös 
matalan kynnyksen liikuntaryhmiä useaan seudun 
kuntaan. 

Katso myös www.fshky.fi /omahoito/liikunta josta 
löytyy erilaisia liikuntaohjeita ja tietoa kuntien liikun-
taryhmistä.

Lisätietoa tarvittaessa terveydenhoitaja Merja Liljalta 
p. 03-4191 2049 ma–pe klo 9–10.

tää välipalan, sisäänpääsyn Vesihelmeen klo 21 asti, 
diplomin ja tuubihuivin, jota on pidettävä päällä koko 
seikkailun ajan. Maksu maksetaan Kuntoutusasema 
Otteen infotiskillä klo 16.00 alkaen.

Huom! Puhelimen käyttö on sallittu avun hakemi-
seen. Reitti kuljettava kuitenkin omin jaloin ja nouda-
tettava yleisiä liikenne- ja järjestyssääntöjä!

Tapahtuman järjestää Forssan kaupungin liikunta-
toimi, Viihdeuimala Vesihelmi ja Kuntoutumisasema 
OTE .

KUVATAIDEKOULU

Forssan kuvataidekoulu on visuaalisen taiteen perus-
opetusta antava oppilaitos 4–18-vuotiaille lapsille ja 
nuorille. Tätäkin nuoremmat lapset voivat osallistua 
opetukseen yhdessä aikuisen kanssa. Koulussa opi-
taan käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaale-
ja, työskentelemään yhdessä sekä arvostamaan omia 
ja muiden oppilaiden töitä. 

Hakemukset 31.5. mennessä, lisätietoa www.forssa.fi /
kuvataidekoulu tai ota yhteyttä 

p. 03-4141 5499 tai teija.lauronen@forssa.fi 

kentelyn avuksi. Kevään aikana 
kuvia etsittiin myös netistä, minkä 
lisäksi niitä saatiin käyttöön myös 
Mainossatamasta. Muotokuvia 
on tehty monilla eri tekniikoilla, 
mutta nopeasti ja yhden oppi-
kerran aikana. Muotokuvat ovat 
esillä kaupungintalon ala-aulassa 
3.–31.5 välisenä aikana.

Hae musiikkiopistoon
ja kuvataidekouluun
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VAIKUTTAMINEN

viehättää nuoria
Nuorisovaltuustossa nuorille annetaan mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa asioihin. Nuorisovaltuusto 

ajaa nuorten asioita ja kertoo nuorten näkökulmasta mitä Forssassa voisi tehdä paremmin.

Kerran kuukaudessa kaupungintalolla ko-

koontuvassa nuorisovaltuustossa vaikut-

taa tällä kaudella 15 nuorta. Ensimmäises-

sä esityksessään nuorisovaltuusto toivoi, 

ett ä Pohjois-Forssasta keskustaan päin 

kulkisi iltapäivisin enemmän busseja.

– Minulla on Koijärvellä tuttuja, joil-

le huonot bussiyhteydet tuottavat har-

mia, nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Sami Norr kertoo.

– Esitin asian seuraavassa nuoriso-

valtuuston kokouksessa, ja esitys hyväk-

sytt iin. Kirjoitin sen puhtaaksi, ja toimitin 

sivistystoimen johtajalle, joka toimitt aa 

sen eteenpäin sivistyslautakuntaan.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan 

alaisuudessa toimiva nuorisovaltuusto on 

tärkeä kaupunginvaltuuston ja kaupun-

kilaisten välinen yhteistyöelin. Nuoriso-

valtuusto tuo nuorten näkökulman esille 

kunnalliseen päätöksentekoon.

– Oleellista on, että nuoret ymmär-

tävät vaikuttamisen todelliset mahdol-

lisuudet, nuorisovaltuuston jäsen Iida 
Lehtonen sanoo.

Lautakunnassa kuullaan nuoriso-

valtuuston mielipiteitä ja esitykset ote-

taan aina käsittelyyn.

– YK:n lastensopimuksessakin lu-

kee, että lapsia ja nuoria koskevissa 

asioissa on kuunneltava ensisijaisesti 

lasten näkökulmaa, Norr tietää.

KAIKKIEN 
TAVOITETTAVISSA

Nuorisovaltuusto haluaa tehdä yhteis-

työtä eri tahojen, kuten ympäristökuntien 

nuorisovaltuustojen ja yritysten kanssa.

– Meillä on esimerkiksi suunnitt eil-

la tehdä yhteistyötä Ohjaamon kanssa. 

Tarkoituksemme on autt aa nuoria sekä 

vähemmän tunnett uja pieniä yrityksiä 

kohtaamaan toisensa kesätyömarkkinoil-

la, Norr kertoo.

Ei tarvitse olla nuori nykäistäkseen 

nuorisovaltuuston edustajan hihasta 

ja kertoa mitä Forssassa voisi muutt aa; 

nuorisovaltuustossa kuunnellaan puo-

lueett omasti kaikkia vauvasta vaariin. 

Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä 

nuorisotoimen kanssa on kuitenkin mer-

kityksellisintä.

– On tärkeää, ett ä olemme hyvin näky-

viä ja helposti lähestytt äviä, Lehtonen sanoo.

– Meillä on esimerkiksi koulun päät-

täjäisissä pieni piste ja karkkiarvonta, 

missä nuorisovaltuuston jäseniä on 

päivystämässä. Tervetuloa jutt elemaan, 

Norr hymyilee.

OPPIA JA OMAA RAHAA

kesätöistä

Nuorisovaltuuston jäsenet Iida 
ja Sami ovat iloisia ett ä Fors-
sassa nuorilla on tilaisuus saa-
da äänensä kuuluville.

Forssan kaupunki tarjoaa tänä vuonna kesätyön 

kaikille vuonna 2002 syntyneille forssalaisille. 

Määrärahojen puitt eissa töitä tarjotaan myös 

vuosina 1998–2001 syntyneille nuorille. Yksi 

kesätyön saaneista on pian 17 vuott a täytt ävä 

Neea Karhu. 

– Olin jo viime kesänä kaupungilla töissä. 

Tykkäsin työkavereista ja tehtävistäni urheilu-

kentän ympäristössä, joten hain uudestaan sa-

maan paikkaan, Neea kertoo. 

Kesätöissä Neean tehtäviin kuuluu erilaisia 

kunnostustöitä, rikkaruohojen kitkemistä sekä 

liikuntakerhon vetämistä. Viime vuoteen verrat-

tuna tiedossa on nyt myös uusia tehtäviä. 

– Viime kesänä en saanut vielä saanut ajaa 

mitään koneita, sillä ikäni ei riitt änyt. Nyt voin 

kuitenkin jo ajaa ruohonleikkuria sekä juoksura-

tojen puhdistamiseen käytett ävää konett a.   

Nuorille tarjott avien työsuhteiden pituus 

on pääsääntöisesti kaksi viikkoa, mutt a kuten 

Neean tapauksessa, myös pidempiä pestejä on 

tarjolla.

– Viime vuonna sain kesätöitä kahdeksi vii-

koksi, mutt a tällä kertaa töitä on koko kesäkuuk-

si, Neea iloitsee. 

Kaupungin lisäksi nuoret ovat voineet ha-

kea töihin yrityksiin ja yhdistyksiin, jolloin kau-

punki tukee nuoren työllistymistä maksamalla 

50 prosentt ia tai 250 euroa kesätyön palkkakus-

tannuksista. 

– On hienoa, ett ä kaupunki tukee nuor-

ten työllistymistä. Tykkään, ett ä saan tienatt ua 

omaa rahaa, eikä aina tarvitse pyytää vanhem-

milta, Neea toteaa. 

KOKEILE JA YRITÄ

Kesätöiden lisäksi kaupunki tarjoaa 16–25-vuo-

tiaille nuorille myös mahdollisuuden ryhtyä ke-

säyritt äjiksi. Ohjaamon palvelukehitt äjä Tuulia 
Viskari kannustaa hakemaan mukaan, mikäli aja-

tus yritt ämisestä on joskus käynyt mielessä. 

– Riitt ää, ett ä on aidosti motivoitunut. Mei-

dän lisäksemme Forssan Yrityskehitys Oy on lu-

pautunut mukaan sparraajaksi, joten jo pelkän 

idean kanssa voi tulla jutt usille. Ammatt ilaisten 

avulla niistä hiotaan toimivia liiketoimintasuunni-

telmia, Viskari sanoo. 

Kesäyrityksen idea voi liitt yä omaan osaami-

seen tai kiinnostuksen kohteisiin. Aikaisempina 

vuosina mukana on ollut muun muassa aloitt ele-

va parturikampaaja, maatalouslomitt aja ja IT-tu-

kihenkilö. 

– Hakuaikaa Kesäyritt äjyys-projektiin on 11. 

toukokuuta asti, joten vielä ehtii mukaan jos toimii 

nopeasti. Ja vaikka yritt äjäksi asti ei päätyisikään, 

niin yhteiseen aloitustilaisuuteen kannatt aa tulla. 

Sieltä saa paljon yritt ämiseen liitt yvää infoa, josta 

voi olla myöhemmin hyötyä.  

– Kaupunki tukee mukaan hyväksytt y-

jä nuoria yritt äjiä 330 eurolla, jonka kukin voi 

käytt ää haluamallaan tavalla omaan yritys-

toimintaansa, Viskari kertoo. 

www.tyovoitto.fi/etu-
sivu/ohjaamo

Ruohonleikkuuta, yleisiä kunnostustöitä ja liikuntakerhon vetämistä. Lukion ensimmäistä 

luokkaa käyvän Neea Karhun kesästä ei tekemistä puutu. Forssan kaupungin kautta töitä ha-

kenut Neea sai kuukauden mittaisen pestin Lamminrannan liikuntapaikan kesätyöntekijänä. 
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Teksti & kuva Johanna Talikainen Asuminen

LOIMIJOEN RANNASSA 

uuden asumisen aurinko
nousee

Aurinkoranta tuo Forssaan aivan uudenlaista asumista. Loimijoen rantaan kaavoitettava uusi yli 1300 asuk-

kaan asuinalue nauttii luonnon monimuotoisuudesta ja moninaisen rakentamisen mahdollisuuksista. 

Myyntiin tontit tulevat kahden vuoden sisällä.

Aurinkoranta on Loimijoen rantaan 

kaavoitettu uusi asuinalue. Se on suo-

ra kaupungin keskustan jatke Pris-

masta joen myötäisesti Tammelaan 

päin. Alueelle on kaavoitettu kaikkiaan 

68 uutta omakotitalotonttia ja paikat 

myös 22 kerrostalolle ja 9 rivitalolle.

– Alue on jokeen päin laskeva ete-

lärinne. Aivan jokeen asti tontit eivät 

ulotu, vaan väliin jää puistomainen 

suojavyöhyke, kertoo kaupunginarkki-

tehti Sirkka Köykkä.

Kaupungin tavoitteena on saada 

alueelle vahva paikallinen identiteetti, 

jossa näkyy myös historia ja perinteet.

– Tämä toteutetaan tietenkin yh-

dessä rakentajien kanssa. Asumisen 

laatuun tullaan kiinnittämään huomio-

ta, mutta arkkitehtuuria voi toteuttaa 

monella tavalla. Suunnitelmat tehdään 

korttelikohtaisesti.

Uuden asuinalueen kaava astuu 

voimaan tulevassa vuodenvaihteessa. 

Myyntiin tontit saadaan niin, että en-

simmäiset talot voisivat nousta syk-

syllä 2020.

Tutustu valmisteilla olevaan Aurinkorannan kaavaan
www.forssa.fi /asuminenjaymparisto

ODOTETTU PAIKKA

Aurinkorantaa ja järkivihreää rakentamis-

ta esiteltiin kaupungintalolla järjestetyssä 

illassa huhtikuussa. Paikalla olivat myös 

forssalaiset Makreeta Nyström-Tuomola 

ja Jarkko Tuomola, jotka ovat odott aneet 

Aurinkorannan tontt eja kuin kuuta nouse-

vaa. 

– Me haaveilemme oman kodin raken-

tamisesta, mutt a sopivaa tontt ia ei ole vie-

lä löytynyt. Aurinkoranta voisi olla se oikea 

paikka, sanoo Makreeta. 

Pariskunta uskoo, ett ä pienessä kaupun-

gissa pitää asua keskustan palvelujen 

tuntumassa. Se on järkevää niin liikkumi-

sen kuin lapsiperheen arjen sujumisenkin 

kannalta.

– Toki haluamme myös, ett ä rakenta-

mallamme talolla on hyvä jälleenmyyntiar-

vo. Kaukana keskustasta se ei vältt ämätt ä 

toteudu, Jarkko tuumaa.

Talon rakentaminen on Tuomolan 

perheen yhteinen haave, joka konkreti-

soituu yksityiskohdiksi vasta kun uudel-

le kodille löytyy paikka. 

– Ekologisuus on ehdott omasti hyvä 

lähtökohta rakentamisessa. Mutt a toki 

sitä voi tehdä monella tavalla, kuten ener-

giaratkaisuilla. En heti usko, ett ä lähtisim-

me rakentamaan hampusta ja savesta.

EKOLOGISTA 
RAKENTAMISTA

Yksi Aurinkorannan rakentamisen teemois-

ta on ekologisuus. Kaupunginarkkitehti 

esitt eli rakentamisen illassa muun muassa 

forssalaisia perinteisiä ekologisen rakenta-

misen kohteita. 

– Ekologisuutt a voi lähestyä monesta 

eri näkökulmasta. Se voi olla kierrätysma-

teriaalin hyödyntämistä tai luonnonmukai-

sesta materiaalista rakentamista. 

Ekologisessa rakentamisessa lähtö-

kohtana on, ett ä ympäristöä kuormitetaan 

mahdollisimman vähän.

– Suomessa on paljon hyviä esi-

merkkejä ja kohteita ekologisesta raken-

tamisesta. Esimerkiksi puu kerrostalojen 

rakennusmateriaalina on yleistynyt. Sa-

moin rakentamisessa on alett u hyödyn-

tää vanhoja perinteisiä materiaaleja, ku-

ten savea, hamppua ja olkea.

Makreeta Nyström-Tuomola 
ja Jarkko Tuomola odott a-
vat Aurinkorannan tontt ien 
tuloa myyntiin.
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Elonkierto
Ohjelmassa teemailtoja, Lasten 
maatalousnäyttely Mansikki, 
lasten luontokerho, tiedeluonto-
koulu, taidetyöpajoja ja 
keppihevostapahtuma. 

 
Lue lisää: www.elonkierto.fi
facebook.com/elonkierto 
#elonkierto

FORSSA: Sibeliuksenkatu 1, ma-pe 9.30-17.30, la 10-14. Prisma, Tapulikuja 6, ma-pe 10-19, la 10-16.  

PANDORA
GOLD SHOP IN SHOP

Timanttiset Prismalla!

Rannekoru 69€ / Helat alk. 29€ / Sormus 39€ / Korvakorut 39€ 

Pöydälle on levitetty nippu rakentamista koskevia uusia asetuksia. Forssan rakennustarkastaja Jukka Laak-

sonen ja Forssan Vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelupäällikkö Jorma Lindström tutkivat papereita kiinnos-

tuneena. Miesten mukaan päivitetty rakennusmääräyskokoelma on odotettu uudistus, joka järkevöittää ja 

monipuolistaa rakentamista entisestään.   

Vuoden alusta astui voimaan uusitt u ra-

kentamisen asetuskokoelma, jonka ase-

tukset koskevat 1.1.2018 ja sen jälkeen 

aloitett avia rakennuskohteita sekä re-

montt eja, joihin vaaditaan rakennuslupa. 

– Asetukset toivat oikeasti paljon hy-

viä uudistuksia. Toki jos ensimmäisen ker-

ran katsoo asetusten sisältöä, voi asiaan 

perehtymätt ömälle nousta pieni tuskahiki 

pintaan, Forssan rakennustarkastaja Juk-
ka Laaksonen naurahtaa. 

– Suurin osa asetuksista on jo aiem-

min ollut vanhojen määräysten ohjeina, 

joten uutt a asiaa ei kuitenkaan ole käytän-

nössä paljon. Voimaan astui myös asetuk-

sia, jotka olisi pitänyt huomioida rakenta-

misessa jo vuosia sitt en.

Laaksonen ja Forssan Vesihuoltolii-

kelaitoksen suunnitt elupäällikkö Jorma 
Lindström myöntävät, ett ä uusiin raken-

tamisen asetuksiin tutustuminen on vie-

nyt oman aikansa. Tavallisen rakentajan ei 

kuitenkaan kannata huolestua.  

– Suunnitt elijoiden ja muiden ra-

kentamisen ammatt ilaisten tulee tietää 

määräyksistä ja he osaavat ott aa niiden 

asett amat vaatimukset huomioon. Tar-

vitt aessa myös meihin voi ott aa yhteytt ä, 

Laaksonen ja Lindström toteavat yhdessä.  

JÄRKEVÄÄ 
RAKENTAMISTA

Uudet asetukset keskitt yvät parantamaan 

erityisesti asukkaiden turvallisuutt a ja 

rakennusten monikäytt öisyytt ä. Ne myös 

takaavat iäkkäille ihmisille mahdollisuu-

den asua kotona pidempään. 

– Turvallisuuden osalta asetukset 

ovat menneet todella hyvään suuntaan. 

Esteetön liikkuminen taataan rakentamal-

la jokaiseen taloon liuska ja entistä suu-

rempia oviaukkoja. Toisaalta nyt riitt ää, 

ett ä asunnossa on yksi esteetön asuin-

kerros, kun aiemmin vaatimus koski koko 

taloa, Laaksonen sanoo.  

– Uudessa rakennuskokoelmassa 

otetaan erityistarkkailuun myös kylmän 

käytt öveden säilymisen kylmänä. Turval-

lisuuden lisäksi halutaan huolehtia myös 

asukkaiden terveydestä, Lindström sanoo.  

Ennen kesää julkaistaan vielä liuta 

uusia ohjeita asetusten tueksi. 

– Ne selkeytt ävät määräysten vaa-

timuksia, jolloin toivott avasti myös vää-

rinkäsityksiltä vältytään jatkossa entistä 

paremmin. Ohjeilla myös mahdollistetaan 

entistä yhtenäisemmät käytännöt kuntien 

ja kaupunkien kesken, Lindström sanoo. 

Uudet asetukset mahdollistavat 

myös entistä monipuolisempien ratkai-

sujen käytt ämisen esimerkiksi energiate-

hokkuuden parantamisessa.

– Asetett uja vaatimuksia ei energia-

tehokkuuden kohdalla tarvitse saavutt aa 

enää pelkillä rakenteilla, vaan tekniikkaa 

voi hyödyntää aiempaa monipuolisem-

min. Esimerkiksi maalämmön hyödyn-

täminen on hyvä vaihtoehto, Laaksonen 

sanoo. 

– Maalämpö ja monet muut ener-

giatehokkuuteen liitt yvät ratkaisut sääs-

tävät energiakustannusten kautt a myös 

huomatt avasti rahaa pitkällä tähtäimellä. 

Vanhoihin rakennuksiin liitt yvissä määrä-

yksissä on myös huojennuksia. 1950-lu-

vun talosta ei tarvitse saada nykyvaati-

musten mukaisia. 

Suolaista ja makeaa kahvin kanssa.

Arkisin lounas klo 11 - 13.30

Runsas salaattipöytä   6,90€
Keittolounas               6,50€

Sisältää leivän, levitteen, ruokajuoman ja kahvin.

Meiltä löydät mm.
• persoonalliset lahjat ja kortit kesän juhliin 
• valikoituja lähiruokatuotteita
• laajan valikoiman taiteilijatarvikkeita
• ja kaikkea kivaa askarteluun

Ma - to   11 - 18
Pe             11 - 17
La             10 - 14

Forssan Kaupunginkirjasto, Wahreninkatu 4, Forssa

Piippuaukio, Wahreninkatu 13, Forssa

än, levitteen, ruokajuoman ja kahvin.Sisältää leivä

1 - 18Ma - to   11
1 - 17Pe             11
0 - 14La             10

sa

Kehräämöalue kutsuu!

Käsin tehtyä ja kaunista!

TOIVOTTUJA UUDISTUKSIA

rakennuksille

Jukka Laaksonen ja Jorma 
Lindström ovat tyytyväisiä 
päivitett yyn rakennusmää-
räyskokoelmaan.
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www.forssa.fi 

Tervetuloa Forssaan
Kesäinen Forssa on kauneinta Suomea: vehreät puis-

tot, Loimijoenranta, Kehräämöalue, Linikkalanlammi, 

kävely- ja pyöräilyreitit ja iloisten ihmisten tori. Parasta 

Forssassa on kuitenkin se, että kaikki on lähellä, vain ly-

hyen kävelymatkan päässä. Forssassa shoppailet, liikut, 

harrastat, viihdyt ja rentoudut. Tule ihastumaan kansalli-

seen kaupunkipuistoon, tutustu tapahtumiimme ja tule 

vieraaksemme.  Tervetuloa!

Welcome to Forssa
Summer time in Forssa is part of the most beautiful 

Finland: verdant parks, Loimijoki river bank, Spinning 

Mill Area, Linikkala pond, walk and bicycle routes and 

the market place full of happy people. The best of all - 

everything is near, only a short walking distance away.  In 

Forssa you’ll shop, exercise, experience, enjoy and re-

lax. Visit Forssa National Urban Park, read more of our 

events and be our guest. Welcome!

Forssan
Opaskartta
Citymap 2018

 MATKAILUNEUVONTA
 / TOURIST INFORMATION
Koulukatu 13, 30100 Forssa, puh. (03) 4141 5266 
matkailu@forssa.fi , www.forssanseutu.fi  
www.visitforssaregion.fi  

Matkailun infopiste palvelee 5.6.-18.8. kauppa-
torilla ti-pe klo 9-17 ja la klo 10-14 /
Tourist information at the market place open 
5.6.-18.8. Tues-Fri 8-17 and Sat 10-14.

i

UUTUUS Vallila Forssa-kuosi!
Forssa-kuosissa ihastuttavat ihana vehreys, runsaus ja kukkaloisto! Kuosi tuo 

palan kesäistä ja vihreää Forssaa sisustukseen valloittavalla tavalla.

Vallila Forssa

Verho
140 x 250 cm

49,90Vallila Forssa

Verhokappa

29,90
Vallila Forssa

Muki

12,90
Vallila Forssa

Pussilakanasetti

39,90

Vallila Forssa

Vahakangas

16,90/m

Vallila Forssa

Kangas

19,90/m

PRISMA FORSSA
Tapulikuja 6, p.  03 84 330

MA–LA 8–21, SU 10–21



HYVÄ TIETÄÄ / USEFUL HINTS
Sairaala / Hospital, puh. (03) 41 911
Terveyskeskus / Health Centre, puh. (03) 41 911
Poliisi / Police, vaihde 0295 430 311, 112 
Forssan kaupunki / Forssa City Hall, puh. (03) 41 411

i Matkailuneuvonta / Info
Koulukatu 13 ja Forssan tori

1. Alkon myymälät / Wines and spirits

2. Ammatti-instituutti FAI / Vocational Institute

3. Faktia Oy / Adult Education Centre

4. Forssan Yrityskehitys Oy,
 Yritystalo, Matkailuneuvonta /
 Forssa Business Development Ltd., Business Centre,
 Tourist Information

5. Forssan Yhteislyseo / The Upper Secondary School of Forssa

6. Heikan koulu / Heikka Primary Comprehensive School

7. Hotelli Koskenniska / Hotel Koskenniska

8. Hotelli Maakunta / Hotel Maakunta

9. Hotelli Scandic Forssa / Hotel Scandic Forssa

10. Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK /
 HAMK University of Applied Sciences

11. Jäähallit / Hockey stadium

12. Kartanokeskus / Shopping mall

13. Kauppatori, Info / Market place, Summer Tourist Information

14. Kaupungintalo / Town hall

15. Kehräämöalue, Wahren-keskus,
 Koulutuksen ja kulttuurin keskus /
 The Spinning Mill Area, Wahren centre
 - Centre of Education and Culture
  - Forssan Luontomuseo /
   Forssa Museum of Natural History
  - Forssan museo, Aulagalleria / Forssa Museum, exhibition gallery
  - Keilahalli / Bowling hall
  - Kirjasto / Library
  - Kuvataidekoulu / Art School for children
  - Musiikkiopisto / Music School for children
  - Nuorisotoimi / Municipal services for youngsters
  - Näyttelytila Vinkkeli / Exhibition gallery
  - Wahren-opisto / Institute of Adult Education

16. Keskuskoulu / Keskuskoulu Primary Comprehensive School

17. Kirkassilmä Areena/ Floorball arena

18. Kirkko / Church

19. Kuhalan koulu / Kuhala Primary Comprehensive School

20. Kutomon kauppakeskus, Citymarket / Shopping mall

21. Lamminrannan urheilukenttä ja liikunta-alue /
 Lamminranta sports fi eld and sporting area

22. Linja-autoasema, Taksi / Bus station, Taxi rank

23. Poliisi / Police station

24. Posti / Post offi ce

25. Prisma Forssa / Shopping mall

26. Ravikeskus Pilvenmäki / Pilvenmäki Trotting Race Centre

27. Ronttismäen tehtaalaismuseo /
 Ronttismäki Factory Worker´s Museum

28. Sairaala / Hospital

29. Talsoilan koulu / Talsoila Primary Comprehensive School

30. Forssan Teatteri / Forssa Theatre

31. Terveyskeskus / Health centre

32. Työvalmennuskeskus Aktiivi /
 Working and Rehabilitation center

33. Työväentalo, Forssa-sali / Community House, Forssa Hall

34. Tölön koulu / Tölö Primary Comprehensive School

35. Uimarannat / Public beaches

36. Urheilutalo Feeniks / Feeniks Sport Centre

37. Vanhusten palvelukeskus Heikanrinne / Elderly care home

38. Vanhusten palvelukeskus Rimpikoto / Elderly care home

39. Vanhusten palvelukeskus Retonkihovi / Elderly care home

40. Vanhusten palvelukeskus Tyykihovi / Elderly care home

41. Vieremän koulu / Vieremä Primary Comprehensive School

42. Viihdeuimala Vesihelmi / Spa Vesihelmi



KEHRÄÄMÖALUE, WAHREN-KESKUS /
SPINNING MILL AREA, WAHREN CENTRE
Wahreninkatu. Kohdeluettelo karttasivulla, lisäksi Yhtiönpuisto rakennuksineen / List of 
sights on the map page. Area includes Yhtiönpuisto – park with associated buildings  

KOIJÄRVEN KIRKKO / KOIJÄRVI CHURCH
Tiedustelut puh. (03) 414 51 / For inquiries tel. (03) 414 51

KOIJÄRVEN LINTUJÄRVI / KOIJÄRVI BIRD SANCTUARY
Tiedustelut puh. 050 340 7730 / For inquiries tel. 050 340 7730

45. KÄSITYÖKESKUS SIGRID / SIGRID HANDICRAFTS SHOP
Wahreninkatu 13, puh. 050 408 7412. Käsityö- ja lahjatavaraa / Handicrafts and gifts

MUSEOTILA HEVOSSILTA / MUSEUM ESTATE OF HEVOSSILTA
Tampereentie 450, puh. 0400 422 218. Avoinna tilauksesta / Open by appointment

43. NUORTEN TYÖPAJAN PAJAMYYMÄLÄ  / SHOP OF YOUTH WORKSHOP
Turuntie 1, puh. 050 544 0414

RONTTISMÄEN TEHTAALAISMUSEO /
RONTTISMÄKI FACTORY WORKERS’ MUSEUM
2. linja 5-7, puh. 4141 5100. Avoinna tilauksesta ja tapahtumien yhteydessä /
Open by appointment and during the events 

VIIHDEUIMALA VESIHELMI / VESIHELMI SPA
Eteläinen puistokatu 2, puh. (03) 4141 5640. Koko perheen vesiliikuntakeskus. Samaan 
hintaan uimaan ja kuntosalille – ei aikarajoitusta. Avoinna ma, ke, pe klo 6-21, ti, to klo 
10-21 ja la-su klo 11-18. Kesällä 26.5.-21.7. ma, ke, pe klo 12-19, ti, to klo 12-20 ja la-su klo 
11-17. Suljettuna vuosihuollon takia 22.7.-13.8. / Sporting centre for all ages. Same price for 
spa and gym – no time limits. Open Mon, Wed, Fri: 6-21, Tues, Thu: 10-21 and Sat-Sun: 
11-18. Summertime 26.5.-21.7. Mon, Wed, Fri: 12-19, Tues, Thu: 12-20 and Sat-Sun: 11-17, 
closed for maintenance 22.7.-13.8. 

KESÄTAPAHTUMIA 2018 Summer events 2018

NÄYTTELYT Exhibitions

NÄHTÄVYYDET JA KÄYNTIKOHTEET
Sights and attractions
44. FINLAYSONIN TEHTAANMYYMÄLÄ / FINLAYSON FACTORY SHOP
Puuvillakatu 4, puh. 0400 479 235  

46. FORSSAN ELÄVIENKUVIEN TEATTERI / 
FORSSA THEATRE OF MOVING PICTURES
Keskuskatu 1, puh. 050 597 7760
Näytäntöjä ryhmille tilauksesta / For groups open by appointment

FORSSAN KAUPPATORI / FORSSA MARKET PLACE
Toripäivät tiistai, torstai ja lauantai / Market days: Tuesday, Thursday and Saturday

FORSSAN KIRKKO / FORSSA CHURCH
Tiedustelut puh. (03) 414 51 / For inquiries tel. (03) 414 51 Avoinna 10.6. - 12.8. ti-pe 10 
-17, la 10 -16 ja su 12 -17 / Open 10.6. – 12.8. Tues – Fri 10 -17, Sat 10 - 16, Sun 12 - 17

FORSSAN LUONTOMUSEO /
FORSSA MUSEUM OF NATURAL HISTORY
Wahreninkatu 4, puh. 044 272 9002 Avoinna ke, pe ja su klo 12 -16, kesällä 15.6. – 15.8. 
ti - su 10 - 16. Vaihtuvia näyttelyitä. Open Wed, Fri and Sun 12-16, during 15.6.-15.8. Tues - 
Sun 10-16. Changing exhibitions

FORSSAN MUSEO / FORSSA MUSEUM
Wahreninkatu 12, puh. 4141 5100. Avoinna ti – pe 10 - 16, la 10 -14 ja su 12 – 16. Perus-
näyttely Kirjavan kankaan kaupunki ja vaihtuvia näyttelyitä / Open Tues – Fri 10 -16, Sat 10 
-14 and Sun 12 – 16. Exhibition ”City of Colourful Cloth” and changing exhibitions   

30. FORSSAN TEATTERI / FORSSA THEATRE
Torikatu 8, puh. 040 569 6897

FORSSAN MUSEON AULAGALLERIA /
EXHIBITION GALLERY OF FORSSA MUSEUM
Wahreninkatu 12, puh. 4141 5100. Avoinna ti-pe 10 – 16, la 10 - 14, su 12 – 16 /
Open Tues-Fri 10 - 16, Sat 10 - 14, Sun 12 - 16.
Vaihtuvia näyttelyitä, vapaa pääsy / Open during library opening hours.
Changing exhibitions. Free entrance

15.5.–10.6.    Maria Nuutinen – korutaidett a / Jewellery art
12.6.–8.7.      Soile Hovila – kuvakudoksia / Tapestry
10.–29.7.       Liisa Lehtimäki – kuvataidett a / Visual arts
31.7.–26.8.    Iiris Ruuth ja Annina Åsvik – maalauksia / Paintings
28.8.–23.9.   Ilona Tala – kuvataidett a / Visual arts
25.9.–21.10   Anne Heinonen – kuvataidett a / Visual arts

KEHRÄÄMÖN NÄYTTELYTILA VINKKELI /
SPINNING MILL EXHIBITION CENTRE VINKKELI 
Wahreninkatu 4, kirjaston 2. kerros, puh. (03) 4141 5400.
Avoinna kirjaston aukioloaikoina. Vaihtuvia näyttelyitä, vapaa pääsy /
Open during library opening hours. Changing exhibitions. Free entrance

3.4.–9.5.     Wahren-opiston kevätnäytt elyt / Spring exhibition of Open college
14.5.–3.6.    Suhisevat koivut – valokuvia ja runoja /Photos and poems
4.–22.6.      Liisa Lehtimäen taidett a / Art exhibition
25.6.–13.7.  Valokuvia Viron luonnosta / Photos of Estonian nature 
16.7.–10.8.  Susanna Mandelinin taidett a / Art exhibition
13.8. - 9.9.   Ybi Hannulan juhlanäytt ely / Jubilee exhibition 
10. - 30.9.    Jumalan nimi –näytt ely / Art exhibition

>> Lisää tapahtumia ja lisätietoja / For further details on the listed events or for information on future events, please visit www.forssa.fi 

>> Kattavat tiedot Forssan majoitusmahdollisuuksista ja ruokailupaikoista / Information on accommodation and dining in Forssa, visit www.visitforssaregion.fi  

TOUKOKUU / MAY
5.5.–8.9.  Tori soimaan – musiikkitapahtumia kesälauantaisin kauppatorilla /
 Music events at Forssa market place
5.5.  Torikauden avaus kauppatorilla / Opening of the market season
5.5.  Kalamarkkinat Kehräämöalueella / Fish market at Spinning Mill area
10.5.  Helamarkkinat kauppatorilla / Spring Market at Forssa market place
13.5.  Äitienpäiväravit Pilvenmäellä / Trotting race at Pilvenmäki 
19.5.  Forssan Kukkamarkkinat kauppatorilla / Flower market at Forssa market place
19.5.  Unplugged – ilmaiskonsertti Yhtiönpuistossa /
 Open-air concert at Yhtiönpuisto park
21.–27.5.  Forssa-viikko / Forssa Week with variety of smaller events around the city
27.5.  Jumalanpalvelus kauppatorilla / Lutheran Service at Forssa market place

KESÄKUU / JUNE
5.6. Nice Run -naisten liikuntatapahtuma / Nice Run –women’s running event
6.–10.6.  Tivoli Seiterä Prisman P-alueella / Seiterä Funfair at Prisma car park
9.6.  Pumpulienkelitapahtuma / Pumpulienkeli event
9.6.  Skidi Karnevaalit kauppatorilla / Children´s carnival at Forssa market place
9.6.  Valtakunnallinen Avoimet kylät-päivä (Kojo, Matku, Peräjoki) /
 National Open Village day
14.–17.6.  Kansainväliset suurmarkkinat kauppatorilla /
 International Grand Market at Forssa market place
16.6.  Forssan Suvi-ilta maratontapahtuma / Summer Night Marathon
28.6.–26.7.  Kehräämön ehtootorit to klo 17-20 /
 Spinning Mill Evening market on Thu: 17-20
29.–30.6.  Musica Kalevi Aho –kamarimusiikkifestivaali Villaforssissa ja Työväentalolla /  
 Chamber music festival at Villaforss and Community house
30.6.–1.7. Heinämessut Kutomolla / Summer Fair in the Weaving Mill Area
30.6.  Tyykiblues Kutomolla / Blues concert in the Weaving Mill Area

 HEINÄKUU / JULY
7.7. Palokunnanaukion konsertti / Summer concert
8.7. Hunnarin hapotus –polkujuoksutapahtuma / Extreme running event
27.7.  Kunkkarien etkot –ravit Pilvenmäellä / Trotting race at Pilvenmäki 
29.7.  Wanhan ajan lelumarkkinat Työväentalolla /
 Vintage Toy Market at Community House

ELOKUU / AUGUST
2.–4.8.    Forssan Holjat –kaupunkifestivaali kauppatorilla /
   Music Festival at the market place
5.8.    Pick Nick –harrasteajoneuvotapahtuma Pilvenmäellä /
   Motor vehicle enthusiast event at the Pilvenmäki Trotting race centre
11.8.   Monella tapaa tärkeä - Vammaisten ohjelmallinen päivä Kauppatorilla /
   Event day for disabled at Forssa market place
18.8.    Tammavaltikka & Pilvenmäki Marathon –ravit Pilvenmäellä /
   Trotting race at Pilvenmäki
25.8.    Mercedes Benz –ajoneuvoja Kehräämöllä / MB vehicles at Spinning Mill area
25.8.    Lasten konsertti kauppatorilla / Concert for children at Forssa market place 
27.8.-2.9.   XIX Kansainväliset Mykkäelokuvafestivaalit /
   The 19th International Silent Film Festival

SYYSKUU / SEPTEMBER
1.9. Cash, Cohen & Young –konsertti Yhteislyseolla /
 Music consert at the Upper Secondary School of Forssa
2. ja 14.9.  Ravit Pilvenmäellä / Trotting races at Pilvenmäki
14.9.  Mahdollisuuksien tori Kehräämöalueella /
 The Market of Possibilities at Spinning Mill area
15.9.  Forssa Hip Hop Fest Työväentalolla /
 Hip Hop music concert at Community House
22.9.   Forssan Oktoberfest 

Forssan kaupunki   |   Turuntie 18, 30100 Forssa   |    puh. (03) 41 411   |    www.forssa.fi 

Forssan luontomuseon tapahtumarikas juhlavuosi pitää sisällään monenlaista koko perheelle suunnattua 

tekemistä. Kuukausittain vaihtuvaan ohjelmaan kuuluu näyttelyiden lisäksi muun muassa erilaisia luentoja, 

työpajoja sekä tapahtumapäiviä.

Juhlavuott aan viett ävä luontomuseo osal-

listuu 18. toukokuuta ensi kertaa kansain-

väliseen Museoiden yö -tapahtumaan yh-

dessä Forssan museon kanssa.

– Teemailtana kävijät kokevat luontomu-

seon iltahämärässä, akustisen bändin soit-

taessa, valojen palaessa pelkissä vitriineissä, 

museonjohtaja Annukka Partanen tunnelmoi.

Illan vetonauloina ovat muun muassa 

biologi Maija Karala kallo- ja luukokoelmi-

neen, sekä Forssan kuvataidekoulun Niina 

Laitosen taidepaja, missä kävijät pääsevät 

esimerkiksi maalaamaan pimeässä loista-

valla spraymaalilla. Museo on poikkeuksel-

lisesti auki illalla klo 17 alkaen.

Kesäkuun ohjelmasta löytyy ötök-

kähotellityöpaja, missä kävijät saavat 

materiaalin ja ohjeistuksen jonka avulla 

voi rakentaa omalle pihalleen ripustet-

tavan hyönteisten pesäpaikan.

Heinäkuussa on Viro 100 -tapahtuma-

sarjaan kuuluva Viron luontomatkailu- ja 

kohteet -luento. Vinkkelissä voi samalla 

käydä kurkkaamassa siihen liitt yvän valo-

kuvanäytt elyn.

– Vietämme Suomen luonnon päi-

vää elokuun 25. päivä, ja perinteisessä 

syyskuun sieninäytt elyssä vierailee taas 

sienineuvoja. Lokakuussa teemana ovat 

eläinsadut. Marraskuun pimenevinä päivi-

nä opitaan hämärässä elävien eläinten elä-

mästä, ja juhlavuoden kruunaa joulukuun 

merkkipäivä.

JOKAISELLE JOTAKIN

Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys 

sai vuonna 2017 varoja museon uudistusta 

varten Euroopan maaseudun kehitt ämisen 

maatalousrahastosta.

Asiakastyytyväisyyskyselyn perus-

teella tehdyt muutokset toteutett iin tal-

kootyöllä. Uudistuneen museon antia on 

muun muassa luonnonsuojelusta kertova 

teemanäytt ely Suojassa.

– Näytt elyn uudistuksen yhteydessä 

poistimme eksoott iset eläimet, ja päätim-

me keskitt yä Lounais-Hämeen paikalli-

seen lajistoon ja luonnonsuojeluun.

Luontomuseo tarjoaa tekemistä kai-

ken ikäisille. Pikkuväen suosikiksi nous-

sut ryömimisluola Pentula houkutt elee 

kävijöitä sammakoiden kurnutusäänillä. 

Leikkinurkkauksessa heräävät kaikki aistit; 

utelias nenä löytää hajunäytt eet, ja mi-

kroskoopin alta paljastuvat pikkiriikkiset 

kasvinosaset. Sohvan vieressä majailevaa 

täytett yä karhua saa silitt ää.

– Koskaan ei ole liian nuori tai van-

ha oppiakseen lisää luonnosta ja itses-

tään. Monet tulevat uudestaan, kun 

tekemistä ja ihmeteltävää riittää use-

ammaksi tunniksi, Partanen myhäilee.

www.luontomuseo.fi 

LUONTOMUSEO TÄYTTÄÄ

50 vuotta

– Tunnen itseni etuoikeutetuksi saa-
dessani tehdä omien arvojeni mukaista 
työtä, ja olla mukana luomassa kasvu-
ympäristöä tuleville luonnonsuojelijoil-
le, museonjohtaja Annukka Partanen 
iloitsee.
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YLEISURHEILUKOULU
Forssan Salaman yleisurheilukoulu on tarkoitettu 
liikunnallisille lajeista kiinnostuneille lapsille ja 
nuorille. Yleisurheilukoulussa juostaan, hypätään 
ja heitetään, harjoitellaan eri yleisurheilulajeja 
sekä kehitetään ominaisuuksia monipuolisesti. 
Mitä nuoremmista lapsista on kysymys, sitä 
leikinomaisemmin edetään. Kilpailemaan 
kannustetaan, mutta se ei ole pakollista. 
Yleisurheilukoulu on tarkoitettu 5–16-vuotiaille. 
Eri ikäisille on omat ryhmät starttiryhmästä 
tehoryhmään. Yleisurheilukoulu 21.5.-28.8.2018 
Lamminrannan urheilukentällä. 

Tiedustelut: 
Forssan Salaman toimisto p. 050 401 5203
www.forssansalama.fi                                                               

VESIPEUHUA
Lasten kesäliikuntakerho Vesihelmessä arkipäivisin klo 12-16 
Vesihelmessä 4.-29.6.2018. Liikuntakerho on tarkoitettu 
6-11 v. uimataitoisille lapsille! Klo 12-14 ohjattua liikuntaa/
leikkejä. Välipalan jälkeen klo 14-16 ohjattuja vesileikkejä ja 
uintia aaltoaltaalla. Hinta 6 € (sis. välipalan).

Lisätietoja 03-4141 5645/ Pauliina Jolanki. 
Kesän uimakoulut, www.vesihelmi.fi                                                              

KESÄKUVIS
Kesäkuviksessa on kaksi ryhmää 4-6–vuotiaille ja 
7-10–vuotiaille. Kesäkuvis kokoontuu arkisin siten, 
että nuorempien ryhmä kokoontuu klo 10-12 ja 
vanhempien ryhmä klo 10-14 välisenä aikana. Päivän 
aikana piirretään, maalataan, muotoillaan, leikitään 
jne. Varaa mukaan omat eväät ja vaatteet, jotka saavat 
likaantua. Oppilaita kuvataidekurssille, jonka ohjaajina 
toimivat kuvataidekoulussa pitkään opiskelleet nuoret, 
otetaan 10 kpl/vko ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kurssiajat: 4.-8.6., 11.-15.6., 18.-21.6. ja 25.-29.6. 
Ilmoittautuminen to 24.5. klo 17-19 kuvataidekoululla. 
Maksu 25 € tai 35 €/vko maksetaan ilmoittautuessa. 
Vapaaksi jääneitä paikkoja voi kysellä p. 03 4141 5499 
tai teija.lauronen@forssa.fi .                                                              

POLKUPYÖRÄRETKI 
AHVENANMAALLE
7.-10.8.2018

Retken hinta 90€, sis. kuljetukset, laiva- ja 
lauttaliput, yöpymiset ja vakuutuksen.

Majoitukset teltoissa. Ruokailun jokainen lähtijä tekee 
leirintäalueella itse.

5.-6.-luokkalaisilta toivotaan aikuista mukaan 
retkelle.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Jaana Riitamaa 050 
3545 317.

                                                          

LIIKENNEPUISTO
Lasten liikennepuisto (Eteläinen Puistokatu 33) aukeaa ma 21.4. 
iltapäivisin klo 13.-16.00. 4.6. alkaen Liikennepuisto on avoinna 
ma-pe  klo 10.-16.00.

Lisäksi ti ja to iltaisin klo 16.-19.00.

Liikennepuisto Pick Nick to 14.6. klo 16.-19.00.

Tiedustelut: Jaana Riitamaa p. 050 354 5317                                                           

KARTING-AJOA
Rata (Uitontie 111) on avoinna arkisin klo 12–20 ja 
viikonloppuisin klo 10–18. Kerhon Cadet-autojen vuokraus 
on lapsille klo 17–20 kesän jokaisena maanantaina syyskuun 
loppuun saakka. Hinta 10€ / 15 min. Kypärän saa lainaksi 
kerholta. Ei ajanvarausta. Leikkimielisiin kerhokisoihin 
ilmoittautuminen paikan päällä. 

Tiedustelut: Petri Leppä p. 0400 486 747, 
petri.leppa@sapluuna.fi 
www.forssanfk-k.net

LASTEN KESÄLEIRIT
”Forssa tutuksi” lasten päiväleirit 1.-4.-luokkalaisille 
4.-8.6.2018 ja 11.-15.6.2018. Ilm. kaavake jaettu 
koulujen kautta jokaiselle kotiin. Vapaita paikkoja voi 
tiedustella Kuutamon nuorisotilalta 1.6. asti p. 03 4141 
5513

Lasten kesäleirit Pikku-Liesjärvellä

25.-27.6. (ma-ke) 1.-6.-luokkalaisille

27.-29.6. (ke-pe) 3.-7.-luokkalaisille

2.-6.7. (ma-pe) 3.-6.-luokkalaisille

Ilm. kaavakkeet jaettu koulujen kautta kotiin. Vapaita 
paikkoja voi tiedustella Kuutamon nuorisotilalta 1.6. 
asti p. 03 4141 5513

JALKAPALLOKOULU
Forssan jalkapalloklubi Ry järjestää jalkapallokoulun Forssassa 
2011-2015 syntyneille tytöille ja pojille. Jalkapallokoulu 
pidetään 26.5.-16.6.2018 välisenä aikana tiistaisin, 
torstaisin ja perjantaisin klo 16:30 alkaen jalkapallokoulun 
keinonurmella. Jalkapallokoulun hinta on 120 euroa, maksu 
sisältää pallon, paidan, vakuutuksen ja ohjauksen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.fjk.fi , p. 03 4141 5513

Lasten Forssa

TAPAHTUMIA LAPSILLE JA 
NUORILLE:
10.5. Retki Linnanmäelle. Ilmoittautumiset Nuorten työpajalle 
03 4141 5512. Paikkoja rajoitetusti.

14.5. klo 18 Rytmimusiikkia Kuutamolla 

22.5. klo 18 Kevätjuhla Forssan Työväentalon musiikkisalissa

25.5. klo 18 Työväentalolla Kuhankeittäjien Kevätkonsertti, 
johtajana Natalia Maltizova

1.6. School’s Out kauppatorilla klo 18-20

2.6. klo 18-22:30 Koulujen päättärit –tapahtuma Forssan 
jäähallilla

25.8. Lastenkonsertti kauppatorilla

26.8. Lasten liikennepuiston Pick-Nick klo 10-14, Et. 
Puistokatu 33 

Lasten Forssa

FORSSA-VIIKKO
21.-27.5.

Lisäksi:

La 19.5. klo 10-12 Wiksbergin kar-

tanon viljelypalstojen esittelytilai-

suus. Osoite: Kuivakorventie.

Maanantai 21.5.
• 18:00 Muraalin paljastus Osoite: 

Esko Aaltosen katu 5

Tiistai 22.5.
• Muistovuoden 1918 teemaopas-

tukset Forssan museolla klo 10 
punainen ja klo 11 valkoinen 

• 14-17:00 Hotelli Maakunnassa 
avoimet ovet

• 18:00 alkaen Tammen juhlat 
Yhtiönpuistossa - Hyde Park 
-puhetapahtuma. Lava avoinna 
puhujille

• 18:00 Kirjallisuusillassa vieraa-
na kirjailija Risto Rasa Forssan 
kaupunginkirjaston näyttelytila 
Vinkkelissä

Keskiviikko 23.5.
• 18:00 ”Häämusiikin nostalgia-

konsertti” Forssan kirkossa. Esiinty-
jinä rovastikunnan kanttoreita.

• 18:00 Forssan Eläväksi ja Kauniiksi 
-yhdistyksen vuosikokous. Esitel-
möitsijänä Alpo Suhonen

Torstai 24.5.
• 17-20:00 Ehtootorien etkot 

Kehräämöalueella. Teemana 
yhdistykset ja järjestöt. Järjes-
täjä: Forssan lasten ja nuorten 
kuvataidekoulu, Wahren-keskus. 
Lisätiedot ja yhteys: teija.lauro-
nen@forssa.fi  ja 050-564 0055

Perjantai 25.5.
• 10:00 alkaen Mielenterveysväen 

Virkistyspäivä Klemelän leiri-
keskuksessa. Järjestäjä: Forssan 
seurakunta. Ilmoittautumiset ja 
lisätietoa 050 3086770 tai satu.
pollanen@evl.fi 

• 17:00 alkaen Kaupunkiseikkailu. 
Lisätietoa: www.forssa.fi 

Lauantai 26.5.
FORSSA-PÄIVÄN OHJELMA KAUPPA-
TORILLA
• 10.00 Lounais-Hämeen musiikkiopis-

ton puhaltajat

• 10.05 Forssa-päivän puhe

• 10.15  Lounais-Hämeen musiikkiopis-
ton puhaltajat

• 10.25 Forssan Vuoden 2018 elävöittäjän 
ja kaunistajan palkitseminen

• 10.35 Taikuri Makke

• 10.50 Kati Kaasalainen & Juhani Käh-
könen ja Keijo Koski

• 11.30 Iita tehtaan tyttö ja Kuuli kulkija 
kohinan –elokuvat, Forssan mykkäelo-
kuvayhdistys ry. 

• 12.30 Ohjelman päättäminen

FORSSA-PÄIVÄNÄ
• 10-12:00 Ipanapäivä Kirkonmäellä ja 

Ronttismäen tehtaalaismuseolla klo 
10-12. Järjestäjät: MLL Forssa, Forssan 
seurakunta ja Forssan museo.

• 14-17:00 Loimijoki –melontaretki. 
Jokimelontaa intiaanikanootilla läpi 
kansallisen kaupunkipuiston. Järjestäjä: 
Erärenki. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
050 5454 722 ja erarenki@gmail.com

Sunnuntai 27.5.
• 10:00 Torijumalanpalvelus Fors-

san kauppatorilla. Mukana myös 
kaupungin soittokunta. Järjestäjä 
Forssan Seurakunta
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Matkailu Teksti Johanna Hento Kuva Kalle Lahtinen

Vesipisarat loiskuvat ympäriinsä ja naurun kiljahdukset kajahtavat ilmoille, kun kuusi Talsoilan kou-

lun oppilasta pulahtaa vuorotellen veteen uimaopettajien opastuksella. Veden rajassa kameramies 

kuvaa tarkasti jokaisen hypyn. Altaan reunalla pienten vesihirmujen suorituksia seuraa kokonainen 

työryhmä, mutta lasten otteet ovat varmoja. Meneillään on Pikku Kakkosen uimakoulun viides ku-

vauspäivä ja pienet tähdet ovat jo ehtineet tottua kameran läsnäoloon.

Vesihelmen palvelupäällikkö Tott i Munck seuraa tyytyväisenä 

lasten, uimaopett ajien ja kuvausryhmän työskentelyä altaan 

reunalla. Keväällä Ylellä esitett ävän Pikku Kakkosen 12-osai-

sen uimakoulun kuvaukset ovat lähes loppusuoralla.

– On hienoa, ett ä uimakoulu päätett iin kuvata Vesihel-

messä. Meillä on täällä hyvät ja monipuoliset puitt eet niin asi-

akkaille, kuin erilaisille työryhmille. Ja tietysti aivan mahtavat 

lapset. He ovat jaksaneet tosi reippaasti koko rupeaman.

Idea uimakoulun kuvaamisesta Forssassa lähti liikkeelle, 

kun Munck osallistui Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelas-

tusliiton seminaariin. 

– Ehdotin Vesihelmeä ja pian tuotantoryhmä tuli katsas-

tamaan paikat. He ihastuivat tiloihin välitt ömästi ja pitivät si-

jaintia ehdott omana plussana. 

– Täällä on monipuoliset puitteet ja terapia-altaassa 

on mukavan lämmintä. Lapset ja kuvausryhmä jaksavat 

paremmin, kun kenellekään ei tule kylmä. Akustiikka on 

myös todella hyvä, paras mahdollinen mitä uimahallissa 

voi olla, tuotantopäällikkö Lasse Verkko kehuu. 

PIENTEN EHDOILLA

Sopivien tilojen lisäksi kuvauksia varten tarvitt iin myös kaksi 

uimaopett ajaa, jott a uimakoulu olisi virallisten uimaohjelmien 

mukainen. Toinen ohjaaja löytyi Forssasta, kun Vesihelmen 

oma uimaopett aja Liisa Ojala lupautui mukaan. 

– Liisa tuntee lapset entuudestaan, mikä autt oi etenkin 

alkuun. Lapset luonnollisesti hieman jännitt ivät meitä ja ka-

meraa, mutt a tutusta ihmisestä oli heille turvaa, Verkko sanoo. 

Aikuisten kanssa työskennellessä kuvauspäivät saatt a-

vat venyä pitkiksi, mutt a lasten kanssa toimitaan kuitenkin 

täysin heidän ehdoillaan. 

– Kuvaamme aamupäivisin, pari tuntia päivässä. 

Pidämme myös taukoja, sillä pienet tähdet tarvitsevat 

ajoittain juotavaa ja välipalaa. 

Koska kuvaukset on pätkitt y pieniin osiin, työryhmä viipyy 

paikkakunnalla pidemmän ajan kuin normaalisti tämän ko-

koisessa tuotannossa. 

– Forssassa on kuitenkin mukava olla. Yhteistyö Vesihel-

men henkilöstön kanssa on helppoa ja olemme saaneet jäädä 

kuvauspäivien jälkeen myös uimaan. Kameramiehemme on 

kellott anut aika kovan ajan vesiliukumäen ajanott otauluun, 

hieman yli 5 sekuntia. Saa tulla haastamaan, Verkko nauraa. 

VESI TUTTU ELEMENTTI

Päivän kuvausten jälkeen uimakoulun tähdet Vilpu, 

Venla, Saimi, Joonatan, Iivo ja Vilho saavat uida vielä 

hetken vapaasti, ennen kuin palaavat kouluun. Parin 

tunnin kuvaussessiosta huolimatta vesihirmut eivät 

millään malttaisi nousta altaasta. 

– Meillä on ollut niin kivaa. Opettelemme uimatai-

toja leikin kautta ja olemme käyneet muun muassa ava-

ruudessa ja merirosvojahdissa, uimaopettaja Liisa Ojala 

kertoo yhdessä Saimin ja Iivon kanssa.  

Kuvauksia varten järjestetty uimakoulu etenee hie-

man eri tahdissa kuin normaali uimaopetus, joten mu-

kaan valittiin lapsia, jotka osasivat etukäteen uida jo 

jonkin verran. 

– Forssassa lasten perusuimataito on hyvä, koska 

esikoulusta asti käydään paljon uimassa. Lapset pää-

sevät täällä hyvin veteen, Ojala toteaa.

Kuvauspäivistä on kuitenkin ollut hyötyä ja Saimi ja 

Iivo arvioivat taitojensa parantuneen entisestään Pikku 

Kakkosen uimakoulussa. Lasten mukaan hauskinta on 

ollut vaatteiden kanssa uiminen.  

– Harjoittelimme tänään, miltä tuntuu joutua ve-

denvaraan yllättäen, joten uimme vaatteet päällä. 

Opettelimme myös pelastusliivien käyttöä. Nämä ovat 

tärkeitä taitoja, vaikka uiminen sujuisikin, Ojala kertoo. 

www.vesihelmi.fi

FORSSASTA

uimisen mallia

Uimisen lisäksi Pikku Kakkosen ui-
makoulussa opeteltiin pelastusliivien 
käytt öä ja harjoiteltiin, miten pitää toi-
mia, jos joutuu yllätt äen vedenvaraan. 
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Puistojen kaupunki

VIIHDY

puistoissa
Vipattaako juoksujalkaa tai tekeekö mielesi kokeilla joogaa? Vai haluaisitko nauttia hyvästä musiikista ja leppoi-

sasta tunnelmasta? Forssan puistot täyttyvät kesällä erilaisista tapahtumista, tekemisestä ja iloisista ihmisistä. 

Toukokuussa vietettävä Forssa-viikko 

ja jo yhdeksättä kertaa järjestettävä 

maksuton Unplugged-konsertti toimi-

vat perinteisinä kesäkauden avajaisina 

Forssassa. 

– Mikä olisikaan mukavampi tapa 

aloittaa kesä, kuin levittää viltti Yhti-

önpuiston nurmikolle 19. toukokuuta, 

herkutella eväillä ja nauttia hyvästä 

musiikista yhdessä perheen tai ystä-

vien kanssa, Forssan kulttuuri Axelin pu-

heenjohtaja Sami Mattila kuvailee. 

Konsertin pääesiintyjänä on tänä 

vuonna Mamba-yhtyeestäkin tuttu Tero 

Vaara, minkä lisäksi lavalle nousee laaja 

kattaus myös paikallista osaamista. 

– Luvassa on hyviä cover-tulkinto-

ja eri vuosikymmeniltä peräisin olevista 

suosikkikappaleista, laadukasta puis-

tobluesia ja jazzia, alkuperäisiä Mam-

ba-hittejä sekä muita korvakarkkeja. 

Äänenvoimakkuudet pyrimme kuitenkin 

pitämään hillittyinä, sillä kyseessä on 

koko perheelle tarkoitettu tapahtuma. 

Kauniissa puistoympäristössä jär-

jestettävä konsertti on vetänyt vuosit-

tain noin 2500–3000 ihmistä. Vakituis-

ten kävijöiden lisäksi Mattila haluaa 

kiittää myös paikallisia liike-elämän toi-

mijoita sekä Forssan kaupunkia. 

– Tapahtuma ei olisi mahdollinen 

ilman yhteistyökumppaneitamme ja 

kaupungin työntekijöitä, jotka huoleh-

tivat että kauniit puistomme pysyvät 

siisteinä ja hyvin hoidettuina. Mukana 

on myös epävirallinen Piknik-kattauk-

sen SM-kilpailu, johon olemme saaneet 

palkinnoksi neljän hengen illalliskortin 

Ravintola Vispilään. 

JUOSTEN TAI JUMPATEN

Kesäkuun viides päivä kaupungin val-

taa liikuntakarnevaali, kun naisten oma 

juoksutapahtuma Nice Run saapuu 

Forssaan.  

– Tapahtumassa ei ole kyse kilpai-

lusta, vaan liikunnan riemusta ja ke-

säisestä piknikistä hyvässä seurassa. 

Puistojen kaupunkina tunnettu Forssa 

sopii siis täydellisesti yhdeksi tämän 

tapahtuman paikkakunnaksi, Forssan 

Salaman toiminnanjohtaja Miia Laakso-
nen kertoo. 

Nice Runiin voi tulla yksin tai kolmen 

ja kuuden hengen joukkueina. Osallistu-

jat voivat juosta, hölkätä tai kävellä vii-

den kilometrin lenkin tai vaihtoehtoises-

ti osallistua yhteiseen jumppahetkeen.  

– Lenkkeilyreitti kulkee ihanassa 

puisto- ja jokivarsimaisemassa, joten 

välillä on jopa suotavaa muistaa ihail-

la maisemia. Osallistua voi ystävien tai 

vaikka työkavereiden kanssa. 

– Juoksun jälkeen tapahtuman 

osallistujille on tarjolla herkullinen pik-

nik ja Konsta Hietasen musisointia. Ta-

pahtuman ideana on viettää kiva päivä 

liikkuen. Palkintoakaan ei jaeta ajan pe-

rusteella, vaan se tullaan luovuttamaan 

parhaiten pukeutuneelle joukkueelle, 

Laaksonen sanoo. 

RENTOUDU JA 
RAUHOITU

Auringon lämpö, nurmi käden ja jalan alla, 

lintujen laulu ja tuoksut. Luonto tuo omat 

elementt insä myös kesällä Forssan puis-

toissa pidett äviin joogahetkiin. 

– Joogan opett aminen on aina ihanaa. 

Joogan tarkoitus on luoda yhteys hen-

gityksen, liikkeen ja tietoisuuden välillä. 

Jooga myös vahvistaa lihaksia, lisää liikku-

vuutt a, rentoutt aa sekä rauhoitt aa ja mis-

sä tämä onnistuisi paremmin, kuin puis-

toissa. Puistot ovat ehdott omasti kappale 

kauneinta Forssaa, Mirja Luuppala sanoo.  

Puistoissa pidett ävät maksutt omat 

tunnit tarjoavat etenkin aloitt elijoille hyvän 

mahdollisuuden kokeilla joogaa. Luuppa-

lan lisäksi puistojoogaa vetää myös Fors-

san liikuntatoimen vertaisohjaaja Ritva 

Simola. 

– Yhtiönpuiston lisäksi joogaa pääsee 

kokeilemaan myös Rontt ismäellä. Kesällä 

on vain yksi viikko, jolloin puistojoogaa ei 

pidetä. Sateella tunteja ei tietenkään ve-

detä, mutt a mikäli sade on yllätt änyt kes-

ken kaiken, niin olemme siirtyneet vaahte-

roiden suojaan pitämään tunnin loppuun. 

Mutt a miten puistojoogaan pitää va-

rautua ja kenelle tunnit sopivat?

– Mukaan tarvitsee vain oman maton, 

liikuntaan soveltuvat vaatt eet ja juotavaa. 

Rohkeasti vain mukaan, sillä jooga sopii 

aivan kaikille. Mukana on ollut myös van-

hempia ja lapsia, Luuppala kertoo.

Puistojen kaupunki

MELONNAT KESÄLLÄ 2018
Forssan kansallisen

kaupunkipuiston maisemissa

PUISTOJOOGA

La 26.5 klo 14 Forssa päivän melontaretki Jokimelonta in-

tiaanikanootilla läpi kansallisen kaupunkipuiston.

Retken kesto n. 3 tuntia. Hinta 35 €/hlö (sis. eväät)

Pe 15.6. klo 19 Onnitellaan 3 vuott a täytt ävää kaupunki-

puistoa melomalla sen sydämessä Loimijoella.

Kesto n. 2 tuntia. Hinta 30 €/hlö.

Ti 10.7. klo 18 Ehtoomelonta Loimijoella.

Kesto n. 2h. Hinta 30€/hlö

Ti 31.7. on klo 18 alkaen iltamelonta Kaukjärvellä.

Retken kesto on n 2 tuntia. Hinta 30€/hlö

Ti 7.8 klo 18 kesän viimenen melonta Forssassa on Loimi-

joella. Kesto n. 2h. Hinta 30€/hlö

Tmi Mirja Luuppala/Yhtiönpuisto:
Ma  4.6. klo 18.30 - 19.30

Ma 11.6. klo 18.30 - 19.30

Ti   19.6. klo 18.30 - 19.30  

Ti  26.6. klo 18.30 - 19.30

Kaupungin liik.toimi/Yhtiönpuisto/
Ritva Simola:
To    7.6. klo 15.00 - 16.00

To  14.6. klo 15.00 - 16.00

To  21.6. klo 15.00 - 16.00

To  28.6. klo 15.00 - 16.00

Ohjaajina jooganopettajat/SJL  Mirja Luuppala ja Ritva Simola.

 Retkillä melotaan lähtökohtaisesti kaksipaikkaisissa avo- eli 

intiaanikanooteissa. Retken aluksi opastetaan melonnan pe-

rusteet, joten aikaisempaa kokemusta melonnasta ei edel-

lytetä, mutt a osallistujalla tulee olla perusuimataito. Hinta 

sisältää opastuksen ja kanootin varusteineen. 

Lapset voivat osallistua vanhempiensa luvalla. Yleensä n. 10 

vuotiaasta alkaen nuori selviää kanootissa aikuisen kanssa 

kahdestaan, nuoremmille voidaan kanoott iin lisätä kolmas 

lisäpenkki. Lapsille (alle 40 kg) saatavilla on pelastusliivejä 

(muille kelluntaliivit).

Retkelle tulee ilmoitt autua etukäteen

soitt amalla p. 050 5454722 / Jouni
tai sähköpostilla erarenki@gmail.com.

Paikkoja rajoitetusti.

Ronttismäki/ Kulttuuritoimi:
Ke    4.7. klo 18.00 - 19.00

Ke  11.7. klo 18.00 - 19.00

Ke  25.7. klo 18.00 - 19.00

Ke    1.8. klo 18.00 - 19.00

Ke    8.8. klo 18.00 - 19.00

Tmi Mirja Luuppala/Yhtiönpuisto:
Ti   7.8. klo 18.30 - 19.30

Ti 14.8. klo 18.30 - 19.30

Ti 21.8. klo 18.30 - 19.30

Lisätietoja tapahtumista
www.forssa.fi /tapahtumakalenteri

Teksti Johanna Hento Kuva Forssan kaupunki24 25



 MATKAILUNEUVONTA
Koulukatu 13, 30100 Forssa, puh. (03) 4141 5266 
matkailu@forssa.fi , www.forssanseutu.fi 

Matkailun infopiste palvelee 5.6.-18.8. kauppa-
torilla ti-pe klo 9-17 ja la klo 10-14

Yhteistyössä Lounaismaan Osuuspankki

Takkatuli rätisee iloisesti taustalla Roope Retvan lukiessa lehteä. Ympärillä on hiljaista, mutta mies on tyy-

tyväinen. Rauhaa kaivannut Roope ja hänen vaimonsa muuttivat maaseudulla sijaitsevaan omakotitaloon 

muutama vuosi sitten. Sitten tuli ero, mutta ajatus kaupunkiin palaamisesta ei houkuttanut. Laina-asiat 

kuitenkin järjestyivät Lounaismaan Osuuspankin kanssa ja Roope sai pitää kotinsa.

Omaa rauhaa sekä tilaa olla ja hengitt ää. 

Paikka, johon tuore aviopari voi asett ua 

loppuelämäksi. Näin Roope ja hänen vai-

monsa ajatt elivat ostaessaan talon maa-

seudun rauhasta. Aina elämä ei kuiten-

kaan mene kuten suunniteltiin. 

– Avioliitt o päätt yi hiljatt ain ja jou-

duimme miett imään asumiskuviot ja ta-

loudelliset järjestelyt uudelleen. Päädyim-

me pankin puheille ajatuksena, ett ä minä 

lunastan ex-vaimoni osuuden talosta, 

Roope kertoo. 

Roope omisti talosta jo entuudestaan 

80 prosentt ia ja Lounaismaan Osuuspankin 

kanssa käytyjen lainaneuvott elujen ansios-

ta talo on nyt kokonaan hänen nimissään. 

– Pankissa hoidett iin kaikki todella hie-

nosti. Käytännössä kävin vain vetämässä 

nimen alle ja he huolehtivat lopusta. 

Roope on tyytyväinen, ett ä pankissa 

hänen elämäntilanteeseensa suhtaudut-

tiin ymmärtävästi. 

– Kaikki eivät välttämättä tässä 

tilanteessa edes jaksaisi perehtyä näi-

hin asioihin itsenäisesti. Itse toimin 

kuljetusalan yrittäjänä, joten aikakin 

on yksinkertaisesti kortilla. 

JÄRKEVÄ VARAUTUU

Asuntolainan päivitt ämisen yhteydessä 

Roopea ohjeistett iin varautumaan myös 

korkojen nousuun. 

– Korot ovat tällä hetkellä niin alhaal-

la, ett ä pakostakin ne tulevat jossain vai-

heessa nousemaan. Itselläni on vielä sen 

verran laina-aikaa jäljellä, ett ä koin järke-

väksi varautua, Roope toteaa. 

Roope päätyi ott amaan lainansa tur-

vaksi korkokaton ja takaisinmaksuturvan. 

– Korkokaton ansioista lainani korko 

ei tule nousemaan tietyn prosentin yli, 

vaikka korot muuten nousisivat. Takaisin-

maksuturva taas autt aa, jos joudun työky-

vytt ömyyden takia pitkälle sairaslomalle. 

Roope asui ennen lähes nykyistä vastaa-

vassa omakotitalossa. Nykyisessä kodissa 

houkutt i kuitenkin huomatt avasti isompi 

tontt i, jossa riitt ää tilaa puuhastella.

– Tässä on melkein sama määrä ne-

liöitä, kuin vanhassa talossa. Lääniä on 

kuitenkin reilu kolme hehtaaria. Tien var-

ressa olevassa ladossa on kanala ja tuol-

le pellolle olisi tarkoitus hankkia jossain 

vaiheessa oma hevonen. Kyllähän näitä 

ideoita riitt ää, Roope kertoo. 

Eläinrakkaan miehen kodissa huomio 

kiinnitt yy myös eteisaulassa sijaitsevaan 

isoon akvaarioon. 

– Nämä ovat entisen omistajan ka-

loja, mutt a ne tulivat talon mukana. Olen 

pitänyt niistä huolta, sillä mihin me täältä 

kotoamme lähtisimme, Roope hymyilee ja 

antaa kaloille ruokaa. 

”Mihin sitä kotoaan lähtisi?”

Roope Retva voi ott aa rennosti, sillä mies sai 
laina-asiansa järjestymään Lounaismaan 
Osuuspankin kanssa. Asuntolainan päivit-
tämisen yhteydessä Roopea ohjeistett iin 
varautumaan myös korkojen nousuun.  

MatkailuTeksti Johanna Hento Kuva Kalle Tulander

”Kesä, eikä mitään tekemistä. Kaupunki nöyränä sylissä.” Näin laulaa Maija Vilkkumaa, mutta Forssan seu-

dun matkailuneuvonnan uusi kesätyöntekijä Minja Mäkilä on eri mieltä. Nuori nainen on täynnä ideoita tu-

levien asiakkaidensa iloksi. Minjan mukaan Forssan seudulla riittää toimintaa ja vilskettä jokaiselle, kunhan 

tietää mistä etsiä. Ja jos ei tiedä, voi kysyä ideoita seudun matkailuneuvonnasta.

Minja Mäkilän katseet suuntautuvat jo 

kesäkuuhun ja työpäiviin Forssan seu-

dun matkailuneuvonnassa. Aurinkoisten 

päivien lisäksi toiveena on, ett ä turistien 

lisäksi myös paikalliset löytäisivät seudun 

ja matkailuneuvonnan tarjoamat mahdol-

lisuudet yhä paremmin.

– Forssan seudulla riitt ää paljon 

koett avaa ympäri vuoden. Jokaisella paik-

kakunnalla on omat ainutlaatuiset näh-

tävyytensä, joten tarjonta on todella mo-

nipuolista.  Ja mikä parasta, kaikki kohteet 

ovat melko lähellä toisiaan, Minja sanoo. 

Forssaan on viime vuosina saapunut 

turisteja yhä enemmän myös ulkomailta, 

mikä huomioidaan tulevana kesänä myös 

torirakennuksessa sijaitsevan matkailu-

neuvonnan pidennetyssä aukioloajassa.

– Euroopassa lomakausi ajoitt uu hie-

man myöhemmäksi, joten aukioloaikaa 

on pidennett y viikolla. Neuvonta palvelee 

5.6.–18.8. välisenä aikana tiistaista lauan-

taihin, Forssan seudun matkailusihteeri 

Mari Noromies-Wahl sanoo. 

Matkailuneuvonnassa poikkeaa vuositt ain 

500–1000 kävijää. Joukossa on yhä enem-

män myös aasialaisia turisteja, joten Mari 

on ymmärrett ävästi innoissaan siitä, ett ä 

neuvontaa voidaan tänä kesänä tarjota 

uusilla kielillä. 

– Meillä on tänä kesänä opas, joka 

puhuu englannin lisäksi myös japania ja 

koreaa. Uskon, ett ä Forssa jää tänä kesä-

nä entistä paremmin ihmisten mieleen, 

Mari iloitsee. 

JOKAISELLE JOTAKIN

Mutt a minne tekemistä kaipaavan Fors-

san seudulla kannatt aa sitt en suunnata? 

– Forssan museo ja alueen kotieläin-

kohteet ovat aina suositt uja kohteita. Jo-

kioisten helmiä ovat Elonkierto ja Museo-

rautatie, kun taas Tammelassa on aivan 

omaa luokkaansa olevia luontokohteita. 

Omista mielenkiinnon kohteista riippuen 

jokaiselle löytyy kyllä jotakin, Minja lupaa. 

– Kauppatori vetää myös hyvin vä-

keä, joten aiomme tiedottaa tapahtu-

mista ja niiden esiintyjistä neuvonnan 

ikkunassa. Samassa yhteydessä esitel-

lään myös kuukauden kuvataidekoulu-

laisen töitä, Mari sanoo. 

Matkailuneuvonnasta on saata-

villa myös Forssan seudun matkailijan 

opas, matkailijan etukuponkeja, yrit-

täjien ja tapahtumien esitteitä, alueen 

kesäteatterilehti, Forssan Lehden ke-

säjulkaisu sekä kuntien ja kaupunkien 

esitteitä niin läheltä kuin kauempaakin. 

– Esitteitä voi tuoda joko etu-

käteen minulle tai kesäkuussa suo-

raan Minjalle matkailuneuvontaan, 

Mari vinkkaa. 

Matkailuneuvonnan pisteelle 

voidaan ottaa myös lippuja myyntiin 

seudun eri tapahtumiin.

– Matkailuneuvonta on keskei-

sellä paikalla, joten tästä on helppo 

tulla ostamaan liput kesän tapahtu-

miin. Esimerkiksi Holjien rannekkeita 

on tulossa myyntiin. 

MATKAILUNEUVONNAN

iloiset menovinkit

Aurinkoisia kesäpäiviä odott a-
vat Mari ja Minja toivovat, ett ä 
ihmiset hyödyntäisivät matkai-
luneuvonnan ja Forssan seu-
dun tarjoamia mahdollisuuksia 
ahkerasti. 
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Yhteistyössä

Pirteitä värejä, hyllyllinen leluja sekä run-

saasti tilaa touhuta. Forssan ammatt i-ins-

tituutin remontoidut tilat tarjoavat puitt eet 

mitä mielikuvituksellisemmille leikeille sekä 

myös muille hyvinvointipalveluille. Uusi op-

pimisympäristö ja hoivaklinikka ovat osa 

Euroopan sosiaalirahaston rahoitt amaa Fai-

Care-hankett a, jonka tarkoituksena on teh-

dä lähihoitajaopiskelijoiden koulutuksesta 

entistä käytännönläheisempää. 

– Olemme käynnistäneet niin sanotun 

hoivaklinikan, jossa opett elemme teke-

mään asioita yhä enemmän käytännössä. 

Teorian opetusta ei unohdeta, mutt a rin-

nalle tuodaan erilaisia projekteja, joiden 

kautt a opiskelijat voivat harjoitella esimer-

kiksi asiakkaan kohtaamista, hankkeen 

projektipäällikkö Sanna Toukkari sanoo. 

– On eritt äin tärkeää, ett ä opiskelijat 

osaavat toimia erilaisten ihmisten kanssa 

ja huomioida jokaisen yksilölliset tarpeet. 

Haluamme tarjota opiskelijoille hyvät val-

miudet työelämään ja samalla kannus-

taa myös yritt äjyyteen ja yritt äjämäiseen 

tapaan toimia, koulutuspäällikkö Heli 
Elo-Vuola täydentää. 

Hankkeen myötä ammatt i-instituutin 

tiloihin on oppilasvoimin remontoitu kaksi 

tilaa lähihoitajaopiskelijoiden käytt öön.

– Toinen tila on suunnatt u lapsille ja 

toinen aikuisille sekä ikäihmisille. Lähihoi-

tajaopiskelijoiden lisäksi projekteissa on 

mukana myös muiden alojen opiskelijoita, 

jotka tarvitt aessa järjestävät tapahtumiin 

esimerkiksi tarjoilut tai autt avat markki-

noinnissa, Toukkari sanoo. 

JOKAINEN OPPII 
TYYLILLÄÄN

Käytännönläheinen opiskelu huomioi aiem-

paa paremmin myös jokaisen lähihoitaja-

opiskelijan yksilöllisen kehityksen ja tarpeet. 

– Opiskelijat ovat erilaisia ja oppivat 

asioita eri tahdissa. Osa hallitsee opiskel-

tavat asiat jo muutaman tunnin jälkeen ja 

ovat valmiita työpaikalla järjestett ävään 

koulutukseen. Toiset saatt avat tarvita lisää 

kokemusta, jolloin he voivat jäädä koululle 

harjoitt elemaan, Elo-Vuola havainnollistaa.

Lähihoitajien uudessa oppimisympä-

ristössä on tarkoitus pitää jatkossa myös 

erilaisia avoimien ovien päiviä. 

– Teknologian tutkimuskeskus, eli 

VTT on lupautunut yhteistyökumppanik-

semme. Saamme heiltä uusinta hoivatek-

niikkaa, johon opiskelijat voivat ensin itse 

tutustua ja esitellä laitt eita myöhemmin 

niistä kiinnostuneille, Toukkari sanoo.  

– Yhteistyönä VTT:n kanssa muodos-

tuu syksyllä oppilaitoksen hoivaklinikalle 

kokeilu- ja pilott iympäristö, joka toimii hy-

vinvointirobotiikan ja digiosaamisen kou-

lutuskeskuksena. Tätä kokemusta jaamme 

myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 

opett ajien valtakunnallisessa foorumissa, 

joka järjestetään Forssassa syksyllä 2019, 

Elo-Vuola kertoo. 

Lähihoitajien osaamiselle on selkeäs-

ti kysyntää, sillä FaiCare-hankkeella on jo 

useita yhteistyökumppaneita.

– Yksitt äisten yhdistysten lisäksi esi-

merkiksi kirjasto, koulut, varhaiskasvatus, 

liikuntatoimi ja seurakunta ovat lähteneet 

hyödyntämään opiskelijoiden tarjoamia 

palveluita. Ja lisää mahtuu kyllä, Toukkari 

sanoo. 

– Mikäli mielessä on joku ajatus yhteis-

työstä kanssamme, niin rohkeasti vaan ot-

tamaan yhteytt ä. Toimintamme koskett aa 

ikäluokkia vauvasta vaariin ja opiskelijat ovat 

innoissaan uudesta oppimismuodosta, joten 

autamme mielellämme, Elo-Vuola sanoo. 

Sanna Toukkari, projektipäällikkö
sanna.toukkari@lhkk.fi 
puh.nro: 040-705 1418

Heli Elo-Vuola, koulutuspäällikkö,
sosiaali-, terveys- ja kasvatusala
heli.elo-vuola@lhkk.fi 
puh.nro: 040-7130580

Heli Elo-Vuolan ja Sanna 
Toukkarin mukaan lähihoita-
jaopiskelijat ovat innoissaan 
uudesta käytännönläheisestä 
tavasta opiskella.

AUKIOLOAJAT: KE & PE KLO 22 - 04 (K18) / LA KLO 22 - 04 (K20)

Wahreninkatu 4A, Forssa 

• relax • drink • sing • dance •

MEILLÄ KANTIKSET OVAT 
KINGEJÄ! Liity ilmaiseksi 
kotisivuillamme!

@ravintolastatus

Kaupungin kuumin yökerho Status tarjoaa joka 
viikko mieletöntä menoa aivan Forssan ytimessä. 
Keskiviikkoisin lauletaan karaokea, perjantaisin 

ja lauantaisin huippuesiintyjiä / disco.
Status on ravintola aikuiseen makuun!

Tsekkaa tulevat tapahtumat kotisivuiltamme!

Virikkeellistä ohjelmaa tapahtumiin, jumppaa ikäihmisille tai vaikka syntymäpäiväjuhlat lapsille. Fors-
san ammatti-instituutin uusi oppimisympäristö ja lähihoitajaopiskelijat tarjoavat nyt kattavan joukon 
erilaisia hyvinvointipalveluja.

puh.nro: 040-7130580

pistää jumpaksi ja järjestää juhlat
HOIVAKLINIKKA

Yhteistyössä Forssan ammatti-instituutti28 29



Eero Seppänen jatkaa mielellään 
töitä Forssan kaupungin parissa. 
Monipuolinen työnkuva ja hyvä 
työporukka pitävät huolen, ett ä 
työpäivät säilyvät mielekkäinä. 

Maria Jokinen haluaa tuoda Forssan 
seudulle lisää positiivista ajatt elutapaa. 
”En halua pohtia, miksi jokin asia ei ole 
toteutunut. Mieluummin mietin, miten 
saisimme sen tulevaisuudessa onnis-
tumaan.”

Uusia tekijöitä Teksti Johanna Hento Kuva Kalle Lahtinen

Eero Seppäsen työhuoneen seinät on päällystetty erilaisilla rakennuspiirustuksilla. Kuvia on kertynyt pitkältä 

ajalta, vaikka vakituinen työ maarakennusmestarina alkoi vasta tammikuussa. Työtehtävät ja työkaverit ovat 

miehelle tuttuja, sillä ennen nykyistä työsopimusta Seppänen ehti työskennellä kaupungilla erilaisten projek-

tien parissa jo viiden vuoden ajan. 

Kaupungin palveluksessa vietett yjen vuo-

sien varrella Eero Seppäsen työnimikkeet 

ovat vaihdelleet projektityöntekijästä pro-

jektiteknikkoon ja mies on ehtinyt avustaa 

myös rakennusvalvonnassa. Monipuoli-

sesta kokemuksesta on hyötyä, sillä myös 

nykyisessä maarakennusmestarin työssä 

toimenkuva on laaja.  

– Pääasiassa hoidan kaupungin omien 

rakennusprojektien rakennutt amista ja 

valvontaa niin infra- kuin tilapalvelullekin. 

Lisäksi teen vammaispalvelulle asuntojen 

muutostöiden kustannuslaskelmia, Sep-

pänen kertoo. 

Seppänen on ollut mukana muun 

muassa Koijärven ekokoulun rakentami-

sessa ja linja-autoaseman saneeraukses-

sa. Myös Kuhalankadun silta ja Ojalanmäen 

rakentaminen ovat olleet kohteina. Par-

haillaan häntä työllistää Viksbergin kaato-

paikan sulkeminen.

– Suurin osa nykyisistä työtehtävistä 

oli jo etukäteen tutt uja, joten uudessa toi-

messa aloitt aminen on sujunut melko vai-

vatt omasti. 

Tutuista työtehtävistä huolimatt a työ 

sisältää paljon myös asioihin perehtymistä 

ja uuden opett elua, sillä kaupungin raken-

nuskohteiden kirjo on laaja. 

– Tekemällä oppii. Eikä tätä työtä 

onneksi tehdä yksin. Apuna on koko tek-

ninen- ja ympäristötoimi ja kunnallistek-

niikan päällikön kanssa teemme tiiviisti 

yhteistyötä. Työmailla töitä taas tehdään 

yhdessä urakoitsijoiden kanssa. 

LUOTTAVAISENA 
TULEVAAN

Laaja työnkuva ja monipuoliset raken-

nuskohteet tarkoittavat, että vastaan 

tulee välillä myös haastavia kysymyksiä. 

Kuluneet viisi vuotta kaupungin palve-

luksessa ovat kuitenkin opettaneet Sep-

päselle, että kaikesta selvitään yhdessä. 

– Monesti eteen tulee kysymyksiä, 

joihin en osaa suoraan vastata. Meillä on 

täällä kuitenkin aivan huippu työporukka 

ja aina voi kysyä toisilta. Jos vastausta ei 

löydy, niin yhdessä selvitellään. Ketään ei 

jätetä yksin pohtimaan, Seppänen kertoo. 

Teknisen- ja ympäristötoimen työn-

tekijöiden lisäksi Seppänen jakaa kiitoksia 

myös muille Forssan kaupungin palveluk-

sessa toimiville.

– Tekninen- ja ympäristötoimi on se 

itselle tutuin, sillä meillä on tiivis porukka. 

Päivästä toiseen tehdään töitä yhdessä ja 

meillä on todella hyvä yhteishenki. Mut-

ta kyllä kaikki kaupungin työntekijät ovat 

mahtavia ihmisiä. 

– Kuluneet vuodet ovat olleet oi-

kein antoisaa ja lystikästä aikaa. Innolla 

jatkan täällä vakituisessa työsuhteessa 

ja odotan mielenkiinnolla, mitä tulevat 

vuodet tuovat tullessaan. 

HUIPPU TYÖPORUKKA

palkitsee

Loistava sijainti, hyvä tunnettuus sekä toimiva pohja, jolle voi lähteä kehittämään myös uutta. Forssan 

Yrityskehitys Oy:n uusi toimitusjohtaja Maria Jokinen näkee Forssassa ja sen yrityksissä paljon potentiaa-

lia. Työssään hän aikoo panostaa siihen, että Forssa on myös tulevaisuudessa kaupunki, jossa ihmisten on 

hyvä asua ja yrittää.  

Forssan Yrityskehitys Oy:n uusi toimitus-

johtaja Maria Jokinen aloitt i työt vuoden 

alussa, mutt a on jo ehtinyt miett iä toimia 

seudun elinvoiman lisäämiseksi. Aikeena 

on taata Forssaan laaja palvelutarjonta ja 

kasvupohja yrityksille. 

– Forssa on kaunis kaupunki, jossa 

asiat ovat jo valmiiksi hyvällä tolalla. Haluan 

kuitenkin viedä asioita eteenpäin ja yksi 

konkreett isista tavoitt eistani on kehitt ää 

tänne Suomen parhaat kasvupalvelut yri-

tyksille, Jokinen sanoo. 

Uusi toimitusjohtaja sai alusta lähtien 

vapaat kädet Forssan Yrityskehityksen toi-

minnan kehitt ämiseen ja uskoo, ett ä lisää 

ideoita syntyy sitä mukaa, kun eri toimijat 

tulevat hänelle kunnolla tutuiksi. 

– Olen alkuvuodesta käynyt ahkerasti 

tutustumassa seudun yrityksiin. Kuunte-

len mielelläni yritt äjiä, sillä jokaisen tarina 

on ainutlaatuinen. Samalla mietin, miten 

voimme autt aa heitä esimerkiksi kasvus-

sa, kansainvälistymisessä sekä toimitiloja 

koskevissa kysymyksissä. 

Jokinen on tavannut myös yhteis-

työkumppaneita, rahoitt ajia, koulutt ajien 

edustajia sekä hakenut ideoita siitä, miten 

asiat muualla tehdään. 

– Minulle on syntynyt näkemys siitä, 

ett ä yhteistyön tiivistämistä eri toimi-

joiden välille tulisi pyrkiä lisäämään. On 

tärkeää, ett ä voimme toimia yhdessä esi-

merkiksi koulutuspalveluiden sekä työl-

listämistoiminnan kanssa ja näin taata 

joustavat palvelut yrityksille ja parantaa 

kohtaanto-ongelmaa.  

POSITIIVISESTI FORSSAAN

Kehittämistavoitteiden lisäksi Forssan 

Yrityskehityksen uusi toimitusjohta-

ja haluaa korostaa myös positiivisen 

asenteen merkitystä.  

– Meidän ei pitäisi jäädä pohtimaan 

miksi joku asia ei toteutunut, vaan miet-

tiä miten saisimme sen tulevaisuudessa 

onnistumaan. Epäonnistumisistakin voi 

oppia ja katseet pitää suunnata tule-

vaan, Jokinen toteaa. 

Myönteisestä ajatt elutavasta huo-

limatt a 15 vuott a rahoitusalalla toiminut 

Jokinen ymmärtää, ett ä pelkällä hyvällä 

asenteella tavoitt eita ei saavuteta. 

– Lupaukset lunastetaan kun tehdään 

konkreett isia asioita. Onneksi Forssassa on 

selkeä tahto viedä asioita eteenpäin myös 

käytännön tasolla. Se motivoi todella paljon. 

 Jokinen on huomannut, ett ä tahdon 

lisäksi Forssassa riitt ää myös ammatt itai-

toa ja asiantuntemusta. 

– Muistan miett ineeni jo työhaas-

tatt elussa, ett ä näiden ihmisten kanssa 

olisi mahtavaa työskennellä. Uskon, ett ä 

saamme tehtyä paljon asioita, kun olem-

me avoimia, positiivisia ja tuemme toinen 

toisiamme. Yhdessä olemme vahvempia.

www.fyk.fi   

Teksti Johanna Hento Kuva Kalle Lahtinen Uusia tekijöitä

LUPAUKSET

lunastetaan teoilla
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nnihmisen
osa

SYKSYLLÄ
EI MYYDÄ LANKAA, VAAN MIELIKUVIA

ENSI-ILTA
LOKAKUUSSA
Liput myynnissä! www.forssanteatteri.fi

Kari Hotakainen

Ohjaus: Markku Ihamäki

hmlteatteri.fi  0600 10 20 30 (0,60€/min+pvm)

lippu.fi  0600 900 900 (1,98€/min+pvm)

HÄMEENLINNAN TEATTERIN SYKSYN UUTUUDET!


