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Kevät on aina uusi mahdollisuus. Odo-
tuksissa on vihreyttä, valoa, pidentyviä 
päiviä, aurinkoa ja loman odotusta. 

Uusi valtuustokausi alkaa 1. kesäkuu-
ta puhtaalta pöydältä, kun uudet 

päättäjät aloittavat tehtävänsä 
kaupungin valtuustossa. Se 

on ainutlaatuinen ja uusi 
mahdollisuus koko kau-

pungille, seudulle sekä 
rakenteille olevalle 
maakunnalle.

Kevään kuntavaalien 
tulos kertoo arvovaa-
leista enemmän, kuin 
yksittäisten asiakysy-
mysten ratkaisemi-
sesta. Arvot kun ovat 
kaiken päätöksen-
teon taustalla. Kun 
äänestäjä tuntee 
ehdokkaansa arvo-
pohjan, on hänen 

helpompi en-
nakoida, mi-

ten valituk-
si  tulleet 
edustajat 
t o i m i -
vat. 

Toivon, että vaalit puhdistavat ilmaa ja 
tuovat uusia raikkaita ajatuksia päätök-
sentekoon. Toivon, että myös Forssassa 
lakataan pitämästä kylmyyttä älykkyy-
tenä, ilkeyttä nokkeluutena ja armotto-
muutta voimana. Toivon, että ihmisyys, 
inhimillisyys ja ihmisten hyvinvointi nou-
sevat kaiken päätöksenteon ytimeksi. 

Kuten tämän ajan yhteiskunta, myös po-
litiikka on toisinaan yhtä ailahtelevaa 
kuin kuluneen kevään sää. Meidän täy-
tyy yhdessä ymmärtää, että maailman 
nykytila on kuin yllättävä säätila, joka ei 
aina ole ihmisten hallittavissa. Oleellisin 
kysymys jatkuvaan muutokseen ja ennal-
ta-arvaamattomuuteen löytyy kuitenkin 
meistä ihmisistä. Siitä, miten me elämme 
yllättävien muutosten keskellä sovussa 
keskenämme ja miten me rakennamme 
tulevaisuutta yhdessä.

Sata vuotta täyttävä Suomi on ennenkin 
nostettu kovalla työllä. Yhteiskunnan ra-
kenteita uudistamalla sekä vahvalla yh-
teistyöllä Suomi saatiin ylös siitä tilasta, 
missä olimme sodan koetellessa maa-
tamme. Vaihtelevista lähtökohdista ja 
ihmisten välisestä eriarvoisuudesta huo-
limatta päämäärä yhteiskunnan rakenta-
miseen oli yhteinen. Tuolloinkin tavoitel-
tiin yhdessä pysyvää ja hyvää huomista. 

Toimitaan kaikki yhdessä paremman 
seutukunnan puolesta,

Kaisa Lepola
kaupunginvaltuuston pj.

POUTAPÄIVIÄ
Luvassa
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Forssan Torikauppiasyhdistyksen puheen-
johtaja Isto Kärkäinen ja 20 vuott a torival-
vojana toiminut Asta Jaakkola toivott avat 
ihmiset tervetulleiksi torille seurustele-
maan ja viihtymään. 

TORI - TOINEN OLOHUONE
Torista on muodostunut kaupunkilaisten 
olohuone ja kohtaamispaikka. Toripäivät 
ja markkinat vetävät väkeä kauppatorille 
seurustelemaan ja nauttimaan tunnel-
masta. Toiveena on, että myös seudun 
yhdistykset innostuisivat järjestämään 
torilla aiempaa enemmän erilaisia ta-
pahtumia ja aktiviteetteja.

– Kaupunki on luonut huikeat puit-
teet torille. Harvassa paikassa on panos-
tettu yhtä paljon. Kesäisin kauppatori 
ympäristöineen on kuin vehreä keidas 
keskustan ytimessä, Forssan Torikaup-
piasyhdistyksen puheenjohtaja ISTO 
KÄRKÄINEN sanoo.  

Paviljonki ja äänentoisto tarjoavat 
mahdollisuuden järjestää erilaisia ta-
pahtumia suurellekin yleisölle. Lisäksi 
torilta löytyy useita eri sähköpisteitä, 
vessat sekä jäte- ja infopiste. 

– Puhtaanapito ja järjestys ovat 
myös ensiluokkaista. Astalle suuri kiitos, 
tori on hänelle sydämen asia ja sen kyllä 
huomaa torin yleisilmeestä.

– Forssassa on aivan huikeat to-
rikauppiaat. Ilolla olen saanut palvel-
la heitä jo 20 vuoden ajan. Torilla on 

aina loistava tunnelma. Torin yleinen 
viihtyvyys ja ihmisläheisyys ovat tär-
keitä asioita minulle, torivalvoja ASTA

JAAKKOLA sanoo.  

Keskeinen kauppapaikka
Forssan torilla riittää elämää ympäri 
vuoden. Perinteiset toripäivät ovat tiis-
tai, torstai ja lauantai. Kesän sesonkiai-
koina käytössä on yleensä noin 70 va-
kituista myyntipaikkaa. Torin tarjontaa 
lisäävät myös satunnaisesti käyvät to-
rikauppiaat ja joka kuun ensimmäisenä 
lauantaina järjestettävä takakonttikirp-
pis.

– Torilla on mahdollisuus järjestää 
myös isompia tapahtumia, esimerkiksi 
erilaisia markkinoita. Käytettävissä on 
jopa 200 myyntipaikkaa, kun torin reu-
na-alueet otetaan myös käyttöön, Jaak-
kola kertoo.

Paikallisten lisäksi kauppatorin tar-
jontaa hyödyntävät myös turistit ja ke-
sämökkiläiset. Kesäkauden ajan torin 
infopisteestä löytyy myös matkailuneu-
voja.

– Sijainti on Forssan ja samalla myös 

torin ehdottomia valtteja. Meillä on tar-
jota markkina- ja tapahtumapaikka lä-
hellä isoja kaupunkeja, aivan valtateiden 
läheisyydessä, Kärkäinen toteaa. 

Kärkäinen ja Jaakkola ottavat vastaan 
ajatuksia, mitä torilla toivotaan järjes-
tettävän. Kaikkia ideoita kuunnellaan ja 
yhdessä mietitään, mitä niistä pystytään 
toteuttamaan.

– Kulttuuritapahtumia ja yhdistys-
toimintaa toivoisin näkeväni torilla lisää, 
Jaakkola sanoo. 

– On tärkeää puhaltaa yhteen hii-
leen, hyödymme kaikki toisistamme, 

Kärkäinen ja Jaakkola toteavat. 

Tunnelmaa, toimintaa ja tapahtumia. Forssan tori on viihtyisä kohtauspaikka, jonka valtt eja ovat sijainti ja hyvä 
palvelu. Perinteisten toripäivien lisäksi torilla järjestetään myös erilaisia markkinoita ja muita tapahtumia. Mah-
dollisuuksia erilaisten ideoiden toteutt amiseen on enemmänkin, sillä torilta löytyy rutkasti potentiaalia. 

PIIPUN JUURELLA
Forssan, Valkeakosken ja Var-
kauden museot järjestävät yh-
dessä Tarinoita piipun juurelta 
-näyttelyn. Näyttely nostaa 
esiin kolmen kaupungin teol-
lista historiaa ja kehittymistä 
sadan vuoden ajalta. Tarinoi-
ta piipun juurelta -näyttely 
aloittaa kiertonsa Varkau-
desta toukokuun lopussa ja 
saapuu Forssaan lokakuussa. 
Näyttely on nähtävissä Näyt-
telytila Vinkkelissä (Forssan 
kaupunginkirjaston 2. kerros) 
23.10.2017 – 5.1.2018. 

Museoiden kokoelmista on 
valittu näyttelyyn esineitä ja 
valokuvia, jotka johdattavat 
katsojansa kolmen pienen 
teollisuuskaupungin inhimil-
lisiin tarinoihin. Matka kulkee 
itsenäisen Suomen alkuvuo-
sista nykypäivään. Valittujen 
museoesineiden tarinoihin 
pohjautuen toteutetaan myös 
kymmenen videopätkää, jotka 
ovat katsottavissa verkkoym-
päristössä näyttelyn yhtey-
dessä.

MEIDÄN KAUPUNKIPUISTOMME -

Suomi100-teemalla kokoontui Forssan torille 
5. toukokuuta yli 2000 lasta ja nuorta. Päivän 
tapahtumaan osallistuivat kaikki varhaiskas-
vatuksen, peruskoulujen ja kuvataidekoulujen 
ryhmät. Päivä alkoi Helmin-päivän laulajaisil-
la ja lastenlauluilla sadan vuoden ajalta. Las-
tenlaulujen lisäksi torilla kuultiin myös muuta 
musiikkia, kun koulujen bändit nousivat lavalla 
ja yläkoululaisille esiintyi forssalaislähtöinen 
Hip Hop-yhtye TPL. 

Tapahtumassa avattiin myös Forssan kansal-
liseen kaupunkipuistoon pystytetty taidenäyt-
tely, jossa on esillä lasten taiteilemia teoksia. 
Taideteokset ovat ohikulkijoiden ihasteltavana 
kesän ajan. Tapahtuman yhteydessä järjestet-
tiin myös työpaja, jossa Lasten Forssan tun-
nusväreistä toteutettiin taideteos toripaviljon-
kiin. 

Torilla koulujen oppilaat tanssivat ensimmäis-
tä kertaa yhdessä kouluissa kiertäneen Tans-
siviestin. Liikkuva koulu-koordinaattori Emmi 
Nummelinin suunnittelema tanssi kiersi ke-
vään aikana koulusta ja luokasta toiseen op-
pilaiden opettaessa tanssikuvioita toisilleen. 
Taideteosten lisäksi torilla kuultiin myös mu-
siikkia, kun koulujen bändit esiintyivät juhla-
väelle. 

lasten torin valtaus

Forssaan rakentui touko-
kuussa uusi kuntoilualue. 
Vastavalmistunut ulkokun-
toilualue sijaitsee Kaikulan 
majan vieressä, kuntoradan 
välittömässä läheisyydessä. 
Laitteet ovat pääosin pe-
rinteisiä kuntoiluvälineitä, 
jotka tarjoavat hyvän tree-
nimahdollisuuden kaiken 
tasoisille liikkujille. Uudelta 
ulkokuntoilualueelta löytyy 
myös viimeisintä trendiä 
edustava kahvakuulalaite.

Magnetics Bells- kahva-
kuulalaite toimii nimensä 
mukaisesti magneettien 

avulla. Laitteella voi teh-
dä turvallista painotreeniä 
kolmen eri painoisen kah-
vakuulan avulla. Laitteen 
vastusta ja haastavuutta 
voi säätää omalla liikeno-
peudella. Uusi ulkoilualue 
tarjoaa mahdollisuuden 
monipuoliseen treeniin ja 
kymmeniin eri harjoittei-
siin. 

KAIKULAAN KUNTOILEMAAN

Ajankohtaista Forssassa Teksti: Johanna Hento. Valokuva: Kalle Lahtinen
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13.-14.5. klo 15 Komisario Palmun 
erehdys (Matti Kassila 1960) Elävien 
kuvien teatterissa, perustuu Mika 
Waltarin romaaniin

20.5. Forssa Unplugged VIII –
konsertti

27.-28.5. klo 15 Mies, joka ei 
osannut sanoa ei (Risto Jarva 1975) 
Elävien kuvien teatterissa

29.5 - 30.6. Valokuvaamo Hellas 100 
vuotta - näyttely Vinkkelissä

10.6. Valtakunnallinen Avoimet kylät 
–päivä seudun kylissä                           

15.6. Forssan kansallinen 
kaupunkipuistojuhla kauppatorilla

30.6.-1.7. Musica Kalevi Aho - 
kamarimusiikkifestivaali

5.-6.8. klo 15 Ulvova mylläri (Jaakko 
Pakkasvirta 1982) Elävien kuvien 
teatterissa, perustuu Arto Paasilinnan 
samannimiseen romaaniin

2.9. Mahdollisuuksien tori 
Kehräämöllä

9.-10.9. klo 15 Tulitikkutehtaan 
tyttö (Aki Kaurismäki 1990) Elävien 
kuvien teatterissa

12.09. klo 18 Kirjaston 
kirjallisuusillan vieraana Kaari Utrio

7.-8.10. klo 15 Pelikaanimies (Liisa 
Helminen 2004) Elävien kuvien 
teatterissa, perustuu Leena Krohnin 
romaaniin Ihmisen vaatteissa

10.10. klo 18 Kirjavinkkausilta 
kaupunginkirjastolla

14.10. alkaen Axel ja Emiliet –
näytelmä Forssan Teatterissa

17.10.2017 klo 18 Kirjaston 
kirjallisuusillan vieraana Sirpa 
Kähkönen

24.10. klo 18 Kirjastokino: Tulitikkuja 
lainaamassa Brander-salissa

4.-5.11. klo 15 Laulu koti-ikävästä 
(Mika Ronkainen 2013) Elävien kuvien 
teatterissa

14.11. klo 18 Kirjaston kirjallisuusillan 
vieraana Matti Rönkä

31.8. Finlandia elokuva RSO:n 
säestämänä Urheilutalo Feeniksissä

23.10. - 5.1.2018 Kymmenen pientä 
tarinaa Piipunjuurelta -näyttely 
Vinkkelissä

21.11. klo 18 Kirjastokino : Rautatie 
Brander-salissa

3.12. klo 11 Kirjastokino : Joulupukki 
ja noitarumpu Brander-salissa

6.12. klo 14 Itsenäisyyspäivän juhla 
Feeniksissä

100-VUOTIAS SUOMI
NÄKYY JA KUULUU
MYKKÄELOKUVA-
FESTIVAALEILLA
Suomen satavuotisen itsenäisyyden ja 

Elävienkuvien Teatterin 110 vuotisen 

taipaleen kunniaksi Forssan Mykkäelo-

kuvafestivaalit ottaa ohjelmaansa Suo-

meen liittyvät elokuvat. Elävienkuvien 

teatterissa esitettävät fi lmit käsittele-

vät kotimaisia elokuvia ja suomalaisia 

elokuvantekijöitä maailmalla. Festivaali 

huipentuu 31. elokuuta urheilutalo Fee-

niksissä pidettävään Finlandia-eloku-

van erikoisnäytökseen. 

– Ainutlaatuisen elokuvaelämyksen 

saapuu säestämään säännöllisesti Suo-

mea ja maailmaa kiertävä Radion sin-

foniaorkesteri, festivaalijohtaja Ville 

Koivisto kertoo. 

Erkki Karun ja Eero Leväluoman ohjaa-

ma kuuteen osaan jaettu elokuva esit-

telee Suomen metsäteollisuutta, Hel-

sinkiä, urheiluelämää, viheriäitä niittyjä 

ja peltoja, armeijaa sekä koskia.

– Kansainvälistäkin suosiota saavutta-

nut teos on viehättävä kuvaus Suomen 

itsenäisyyden alkuvuosista. 

Elokuvan musiikista vastaa Radion sin-

foniaorkesterin kapellimestari Kalle 

Kuusava. Radion sinfoniaorkesteri on 

vuonna 1927 perustettu Yleisradion or-

kesteri, jonka tavoitteena on tuottaa ja 

edistää kotimaista musiikkikulttuuria. 

– Luvassa on huikea elokuvakokemus 

loistavien muusikoiden tahdittamana, 

Koivisto sanoo. 

RSO:n lisäksi tapahtumaa tukevat: Forssan kaupunki, 
Forssan Lehti, Mykkäelokuvayhdistys, Yleisradio, Lou-
naismaan Osuuspankki, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, 
Sähkömatti Oy, Lounea Oy, Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti sekä Helsingin Juhlaviikot.

Ajankohtaista Forssassa
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Ojalanmäen ensimmäiset tontit tulivat myyntiin 

2015. Huhtikuussa 2017 myyntiin tuli uusi rypäs 

kaavoitettuja tontteja, joissa on valmiiksi raken-

nettu kunnallistekniikka. Ojalanmäen tonttien 

koot ovat vajaasta 1000 neliöstä 1500 neliöön. 

Ojalanmäen uusi tonttialue on maastoltaan 

hyvin vaihtelevaista ja monipuolista. Tonttien 

maa-aines on hiesua, savea tai moreenia. Tontit 

ovat pääosin metsäisiä tontteja ja rajallisesti pel-

toalueella. Mutta peltomaan tonteissakin on metsä 

lähellä ja eikä voida puhua tylsästä tasamaasta.

– Tontin valintaan kannattaa perehtyä, sillä 

Ojalanmäen alueellakin on vaihtelua esimerkiksi 

pohjaveden suhteen. Se vaikuttaa lämmitysmuo-

don valintaan, sillä pohjavesialueelle ei voi tehdä 

energiakaivoja, toteaa Forssan kaupungin raken-

nustarkastaja JUKKA LAAKSONEN.

– Me autamme kyllä tontin valinnassa ja läh-

demme vaikka paikan päälle niitä kanssanne kat-

somaan, lupaa kaupungingeodeetti AKI HÄRMÄ.

Ojalanmäestä on keskustan palveluihin mat-

kaa reilu kaksi kilometriä. Lähimpään alakouluun 

Heikalle on kevyenliikenteenväyliä pitkin matkaa 

myös noin kaksi kilometriä. 

Uuden kodin rakentaminen alkaa tontista. Kun sopiva tontt i sopivalta paikalta on löytynyt, voi 
alkaa talon suunnitt elu. Forssan kaupungilla on myynnissä satakunta omakotitontt ia, joista 34 
on juuri myyntiin tulleita Ojalanmäen tontt eja. Forssan kaupungin ammatt ilaiset autt avat ja 
neuvovat oikean tontin valinnassa ja opastavat rakentamisessa.

SITTEN TALO
Ensin tontti,

Rakentajan ilta
Rakennustarkastaja Jukka Laaksonen ja kaupungingeo-

deetti Aki Härmä esittelivät kaupungin tonttitarjontaa 

ja rakentamisen palveluja huhtikuussa kaupungintalol-

la järjestetyssä Järkivihreän Forssan rakentajan tont-

ti-illassa. Mukana oli myös paljon paikallisia yrityksiä 

esittelemässä talopaketteja, rahoitusta ja monia muita 

rakentamisen ratkaisuja.

Illan aikana kuultiin nykyaikaisista lämmitysratkai-

suista ja uusista innovaatioista, kuten vaahtolasin käy-

töstä rakentamisessa. 

– Oman kodin rakentaminen on elämän suurin in-

vestointi, joten siihen kannattaa paneutua huolella, 

tekninen johtaja Antti Heinilä kiteytti rakentamisen il-

lan annin. 

Jokaiselle jotain
Forssassa on vapaita ja heti rakennusvalmiita omakoti-

tontteja eri puolilla kaupunkia. Eniten vapaita tontteja 

on uuden Ojalanmäen alueen lisäksi Mäkilamminpuis-

ton ja Kuuston alueilla. 

Kuusto on suosittu ja viihtyisä omakotialue vain ly-

hyen matkan päästä keskustan palveluista. Alueen ton-

tit Klemelänkadun, Ahjopolun ja Alasinpolun varrella 

sijaitsevat lähellä Kaukjärveä rauhallisella ja puistomai-

sessa ympäristössä.

Mäkilamminpuisto on ympäristönsä puolesta ihan-

teellinen lapsiperheille. Vehreä puutarhatonttialueen 

ehdotonta plussaa ovat aivan vieressä sijaitsevat Viere-

män koulu, uimaranta ja kuntorata. Kevyenliikenteen-

väyliä pitkin pääsee turvallisesti keskustaan saakka.

Tutustu tonttitarjontaan osoitteessa www.forssa.fi /tontit

Rakenna Forssaan Teksti: Johanna Talikainen, Valokuva: Johanna Talikainen, Mallinnos: Forssan Kaupunki
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Kaisa Lepola
SDP

Emmi Lintonen
SDP

Ilkka Joenpalo
SDP

Janne Vuorenmaa
SDP

Tarja
Rajahalme-
Tahvanainen

SDP

Vesa Niininen
SDP

Matti Uutela
SDP

Eino Järvinen
SDP

Ritva Aho
SDP

Saara Jokinen
SDP

Jouni Mäkelä
SDP

Pasi Vikman
SDP

Tomi Karlsson
SDP

Kaija-Leena Niemi
SDP

Mika Penttilä
KOKOOMUS

Sanni Grahn-
Laasonen

KOKOOMUS

Minna Penttilä
KOKOOMUS

Jouko Haonperä
KOKOOMUS

Lotta Saarenmaa
KOKOOMUS

Jarkko Männistö
KOKOOMUS

Jaana Lähteenkorva
KOKOOMUS

Turkka Mali
KOKOOMUS

Ossi Stenholm
KOKOOMUS

Merja Augustin
KOKOOMUS

Sirkka-Liisa Anttila
KESKUSTA

Johanna Häggmann
KESKUSTA

Timo Norri
KESKUSTA

Pentti Mansikkamäki
KESKUSTA

Irmeli Vinnikainen
KESKUSTA

Arto Heino
KESKUSTA

Marjut Kallioinen
KESKUSTA

Tapio Virtanen
VASEMMISTOLIITTO

Janne Nieminen
VASEMMISTOLIITTO

Suvi Aaltonen
VASEMMISTOLIITTO

Manu Mäkinen
VASEMMISTOLIITTO

Risto Aaltonen
VASEMMISTOLIITTO

Sirkka-Liisa Ilvonen
VASEMMISTOLIITTO

Matti Luostarinen
PERUSSUOMALAISET

Pia Kuparinen
PERUSSUOMALAISET

Sami Mattila
PERUSSUOMALAISET

Maija Kranni
VIHREÄT

Merja Isotalo
VIHREÄT

Pekka Murtolahti
KRISTILLISET

UUSI
VALTUUSTO

2017-2021

Forssan uusi valtuusto esitt elyssä
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Vesa Niininen, sd.
1. Hyvä Forssa on rauhallinen ja ihmislähtöinen, lap-

siperheiden ja nuorten tarpeet huomioiva. Sellai-
nen, mikä tarjoaa mahdollisuuksia.

2. Hyvillä poliittisilla päätöksillä. 

3. Positiivisin mielin. Neljässä vuodessa on saata-
va jotain aikaiseksi, mutta rauhallisesti lähdetään 
liikkeelle.

Jarkko Männistö, kok.
1. Forssa on jo nyt hyvä paikka asua ja kasvattaa 

lapsia ja myös yrittää. Mutta kuten koti, myös 
kotikaupunki tarvitsee huoltoa ja ylläpitoa. Fors-
san elinvoiman lisäämiseksi meidän tulisi pyrkiä 
poistamaan yritystoiminnan esteitä ja tehdä yrit-
tämisestä muutenkin houkuttelevaa. Vireä elin-
keinoelämä tuottaa kaupungille verotuloja, joilla 
voidaan sitten rahoittaa kuntalaisille hyvät palvelut 
ja viihtyisä elinympäristö.

2. Menestys syntyy siitä, että tekee oikeita asioita 
riittävän paljon. Hyvää Forssaa tehdään siis teke-
mällä fi ksuja päätöksiä. Mikään yksittäinen päätös 
ei mullista maailmaa, mutta hiljalleen tulokset 
alkavat näkyä. Käytännössä tämä edellyttää, että 
yhteistyö valtuustossa toimii yli puoluerajojen ja 
valtuutetut muistavat, että meillä on sama pää-
määrä, Forssan etu.

3. Todella hyvällä mielellä. Vaalikampanja oli hieno 
kokemus ja tietysti läpimeno kruunasi sen. Odotan 
mielenkiinnolla, että pääsen tutustumaan toisiin 
valtuutettuihin ja valtuutetun työhön.

Pia Kuparinen, ps.
1. Elinvoimainen, turvallinen ja lapsiystävällinen, jos-

sa palvelut ovat lähellä asukasta.

2. Kaikessa päätöksenteossa on Forssan asukkaiden 
etu oltava ensisijainen  – järkeviä päätöksiä, rajal-
lisia resursseja ei  riitä tuhlattavaksi asioihin, jotka 
eivät palvele  kuntalaisia. Ulkopuoliset turvalli-
suusuhat on minimoitava.

3. Nöyränä mutta määrätietoisena, äänestäjieni tah-
toa kunnioittaen.

Manu Mäkinen, vas.
1. Hyvä Forssa on oikeudenmukainen 

ja turvallinen. Heikossa asemas-
sa olevista pidetään huolta ja 
varmistetaan, että kaikilla on 
mahdollisuus elää hyvää 
elämää Forssassa. Hyvässä 
Forssassa tiedetään, että 
huolenpito ei ole hyysää-
mistä. Hyvä Forssa on 
yhtenäinen.

2. Hyvä Forssa rakenne-
taan maltilla. Päätökset 
on tehtävä yhteistyössä 
ja tietoon perustuen. 
Mutuilulla ei ole pää-
töksenteossa sijaa, mut-
ta se ei tarkoita, etteikö 
omia arvoja pidä puo-
lustaa. Uskon, että kaikki 
valtuutetut haluavat ajaa 

Forssa on saanut uudet edustajat kaupunginvaltuustoon. Kysyimme kesäkuun alussa 
luott amustehtävänsä aloitt avilta uusilta valtuutetuilta mitä he ovat mieltä kotikaupungis-
taan ja millä ajatuksilla he lähtevät tekemään työtä yhteisen hyvän eteen.

FORSSA
1. Millainen on hyvä Forssa?

2. Miten hyvää Forssaa tehdään?
3. Millä fi iliksillä lähdet luottamustehtävääsi?

Forssan ja forssalaisten etua. Paras jälki syntyy 
ottamalla kaikki näkemykset huomioon. Se 
tulee muistaa myös asioita valmisteltaessa.  
Toivon, että ihmiset rohkeasti tulevat jutte-
lemaan ja lähettävät viestejä kaikista mah-
dollisista asioista, joihin valtuutettuna voin 
vaikuttaa. 

3. Fiilikset on hyvät. Meni pari päivää sisäistää 
se, mihin on ryhtynyt ja että ihmisten luot-
tamus minuun riitti valtuustopaikkaan. Aion 
seistä sanojeni takana ja pitää ihan jokaisen 
forssalaisen puolia. Tämä on varmasti jännit-
tävä vaihe elämässäni.

Maija Kranni, vihr.
1. Hyvä Forssa on vetovoimainen, yrittäjämyö-

tämielinen ja järkivihreä. Hyvässä Forssassa 
tasa-arvo toteutuu kaikessa päätöksenteossa 
ja ympäristöasiat asetetaan arvojärjestyksessä 
etusijalle.

2. Hyvää Forssaa tehdään yhteistyöllä. Seudul-
linen yhteistyö lisää koko Forssan seudun 
houkuttelevuutta. Hyvää Forssaa rakennetaan 
nuorten ehdoilla - nuorille hyvä kaupunki on 
hyvä kaupunki kaikille. 

3. Olen todella kiitollinen saamastani luotta-
muksesta ja aion olla sen arvoinen. Fiilikset 
ovat todella hyvät ja odotan valtavalla innolla 
tulevaa valtuustokautta.

Irmeli Vinnikainen, kesk.
1. Hyvä Forssa on paikka missä palvelut lähellä, 

parkkipaikoista ei tarvitse maksaa, vaan selvi-
tään parkkikiekoilla. Autoille löytyy parkkipai-
kat läheltä palveluita. Pieni kompakti kau-
punki. Kaupungissa on hyvät ja monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet.

2. Säilytetään ja ollaan ylpeitä kaupunkimme 
historiasta, mutta se ei saa olla esteenä kau-
pungin kehittymiselle ja uudistamiselle.

3. Avoimin mielin. Kuunnellen mitä kaupunki-
laisilla on sanottavaa ja toimien yhteistyössä 
hyvien asioiden eteen yli puoluerajojen.

on hyvä paikka

Uudet valtuutetut Teksti: Johanna Talikainen, Valokuva: Kalle Lahtinen
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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 2017

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

Matkailun infopiste kesäaikaan torilla /
Tourist information available at Forssa market 
place during the summer months.

i

                                                                                                                        

                                                                                                                               

 

    Asiakaspalvelu 029 70200 100 
Vikapäivystys 24h (03) 4126 717 

verkkopalvelut@fvp.fi 

www.fvp.fi 

       Asiakaspalvelu 029 70200 120 
sahkonmyynti@fore24.fi 

www.fore24.fi 

          

                            



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 Luonnonhistoriallinen museo /
   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. Terveyskeskus / Health centre

31. Työvalmennuskeskus Aktiivi /
 Working and Rehabilitation center

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

33. Tölön koulu / Tölö Primary Comprehensive School

34. Uimarannat / Public beaches

35. Urheilutalo Feeniks / Feeniks Sport Centre

36. Vanhusten palvelukeskus Heikanrinne / Elderly care home

37. Vanhusten palvelukeskus Rimpikoto / Elderly care home

38. Vanhusten palvelukeskus Retonkihovi / Elderly care home

39. Vanhusten palvelukeskus Tyykihovi / Elderly care home

40. Vieremän koulu / Vieremä Primary Comprehensive School

41. Viihdeuimala Vesihelmi / Spa Vesihelmi

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



5690-12214

CARDP RO T E C TOR
B L A C K

CA

Secrid-turvalompakko on
rahalahjan paras kaveri!

S id t l kk

UUTUUSVÄRIT NYT MEILTÄ!

29,90€

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

Kehräämöalue | Wahreninkatu 13 | puh. 050 4087 412 | www.sigrid.fi
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KEHRÄÄMÖALUE, WAHREN-KESKUS /
SPINNING MILL AREA, WAHREN CENTRE
Wahreninkatu, Wahren-opisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, keilahalli, kirjasto, kuvataide-
koulu, museot, musiikkiopisto, nuorisotoimi, näyttelytila Vinkkeli, Yhtiönpuisto rakennuk-
sineen. / Institute of Adult Education, HAMK University of Applied Sciences, bowling hall, 
library, Art School for children, museums, Music School for children, Municipal services for 
youngsters, Vinkkeli Exhibition Centre, Yhtiönpuisto – park with associated buildings

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

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

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

RONTTISMÄEN TEHTAALAISMUSEO /
RONTTISMÄKI FACTORY WORKERS’ MUSEUM
2. linja 5-7, puh. (03) 4141 5837. 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 2017 Summer events 2017

NÄYTTELYT Exhibitions

NÄHTÄVYYDET JA KÄYNTIKOHTEET
Sights and attractions

FINLAYSONIN TEHTAANMYYMÄLÄ / FINLAYSON FACTORY SHOP
Puuvillakatu 4, puh. 0400 479 235  

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 12.6.-14.8. ti-pe 10-17, 
la 10-16 ja su 12-17 / Open 12.6.-14.8. Tues-Fri 10-17, Sat 10-16, Sun 12-17

FORSSAN LUONNONHISTORIALLINEN MUSEO /
FORSSA MUSEUM OF NATURAL HISTORY
Wahreninkatu 4, puh. (03) 4354 949. Avoinna ke, pe ja su klo 13-17, kesällä 15.6.-15.8. ti-
la 11-17, su 12-17. Vaihtuvia näyttelyitä / Open Wed, Fri and Sun 13-17, during 15.6.-15.8. 
Tues-Sat 11-17, Sun 12-17. Changing exhibitions

FORSSAN MUSEO / FORSSA MUSEUM
Wahreninkatu 12, puh. (03) 4141 5840. 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   

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

FORSSAN MUSEON AULAGALLERIA /
EXHIBITION GALLERY OF FORSSA MUSEUM
Wahreninkatu 12, puh. 4141 5838. Avoinna ti-pe 10-16, la 10-14, su 12-16. Vapaa pääsy /
Open Tues-Fri 10-16, Sat 10-14, Sun 12-16. Free entrance

9.-28.5. Forssan kuvataidekoulun näyttely / Student exhibition
30.5.-22.6. Filttifl ikat – Filttiä fi inisti ja villaa villisti / Textile exhibition   
27.6.-30.7. Kalsola, Laitonen, Leppämäki, Aho ja Kemppi: VERES / Art exhibition
1.-27.8. Irma Heiskanen ja Pirkko Lammenoja: Esiäitien elämänvoiman juurilla 
29.8.-24.9. Laura Hapon valokuvateossarja ”Raja!” / Photography exhibition 
26.9.-29.10. Pasi Vainionpään keraamisia veistoksia / Ceramic sculptures 

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

3.-27.5.   Forssan varhaiskasvatuksen kevätnäyttely /
 Spring exhibition of early childhood education
29.5.-30.6. Valokuvaamo Hellas 100 vuotta / Photography exhibition
3.-28.7. Forssan Seudun Kamerat ry:n juhlanäyttely /
 Photography jubilee exhibition 
1.8.-2.9.  Mitä mukanasi kannat – Luovan tilkkuilun ryhmä Neuliaiset /
 Quilt exhibition
4.-30.9.  Forssan Filatelistikerhon juhlanäyttely / Philatelistic jubilee exhibition

PILVENMÄEN RAVIT / TROTTING RACES AT PILVENMÄKI TROTTING RACE CENTRE Puh. 010 422 1490
Ravipäivät / Trotting races: 2.6., 9.6., 11.7., 23.7., 11.9. ja 8.10. T4-ravit, 2.8. T65 -ravit, 30.9. T76-ravit & Tammavaltikka & Pilvenmäki Maraton, 19.11., 2.12. ja 18.12 T4-ravit
Lounasravit: 5.5., 25.8. ja 27.10.

Thu: 10-21 and Sat-Sun:
12-20 and Sat-Sun: 11-17,

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

>> 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.forssanseutu.fi 

TOUKOKUU / MAY
6.5.-9.9.  Tori soimaan – musiikkitapahtumia kesälauantaisin kauppatorilla /
  Music events at Forssa market place on summer Saturdays
12.-21.5.  Forssa-viikko / 
  Forssa Week with variety of smaller events around the city
13.5.  Torikauden avaus kauppatorilla / Opening of the market season
18.5.  Kehräämön ehtootori / Spinning Mill Evening market
20.5.  Unplugged – ilmaiskonsertti Yhtiönpuistossa /
  Open-air concert at Yhtiönpuisto park
20.5.  Fight Night Forssa – kansainvälinen nyrkkeilyilta jäähallissa /
  Boxing event at Hockey arena 
25.5.  Forssan Helamarkkinat kauppatorilla/ Spring market at Forssa market place
27.5.  Forssan Kukkamarkkinat kauppatorilla / Flower market at Forssa market place
28.5.  Jumalanpalvelus kauppatorilla / Lutheran Service at Forssa market place

KESÄKUU / JUNE
3.6.  Pumpulienkelitapahtuma / Pumpulienkeli event
5.6.  Nice Run -naisten liikuntatapahtuma / Nice Run –women’s running event
10.6.  Valtakunnallinen Avoimet kylät –päivä (Kojo, Matku, Peräjoki) /
  National Open Village day
15.6.  Kansallisen kaupunkipuiston 2v.-juhla kauppatorilla /
  Jubileum of Forssa National Urban Park at Forssa market place
17.6.  Forssan Suvi-ilta maratontapahtuma / Summer Night Marathon event 
21.6.  Juhannusmarkkinat kauppatorilla / Midsummer Market at Forssa market place
29.6.-27.7. Kehräämön ehtootorit to klo 17-20 / Spinning Mill Evening market on Thu: 17-20
30.6.-1.7.  Musica Kalevi Aho –kamarimusiikkifestivaali Villaforssissa ja Työväentalolla / 
  Chamber music festival at Villaforss and Community hall

 HEINÄKUU / JULY
1.7.  Järvisählyn MM-kisat Saaren kansanpuistossa /
  Water Hockey World Championship at Saari folk park
1.-2.7.  Heinämessut Kutomolla / Summer Fair in the Weaving Mill Area
8.7.  Palokunnanaukion konsertti / Summer concert
8.-9.7.  Ratavenekilpailut Saaren kansanpuistossa / Power Boat Race at Saari folk park
9.7.  Hunnarin hapotus –polkujuoksutapahtuma / Extreme running event
29.7.  Autokeidas SM Endurokilpailut / National Enduro Race
30.7.  Sunday Custom Life Outdoor Show – harrasteajoneuvonäyttely Kehräämön 
  Patoaukiolla / Custom-made vehicles in the Spinning Mill Area
30.7.  Wanhan ajan lelumarkkinat Työväentalolla /
  Vintage Toy Market at Community House

ELOKUU / AUGUST
3.-5.8.  Forssan Holjat –kaupunkifestivaali kauppatorilla/
  Music Festival at the market place
6.8.  Pick Nick –harrasteajoneuvotapahtuma Pilvenmäellä /
  Motor vehicle enthusiast event at the Pilvenmäki Trotting race centre 
21.-27.8.  XVIII Kansainväliset Mykkäelokuvafestivaalit /
  The 18th International Silent Film Festival
26.8.  Tyykiblues Työväentalon Musiikkisalissa / Blues concert at Community House
31.8.  Finlandia-elokuva RSO:n säestämänä urheilutalo Feeniksissä / Radio Symphony
  orchestra accompanies Finlandia silent movie at Feeniks Sport Centre

SYYSKUU / SEPTEMBER
2.9.  II Deep Blue Cotton City –blueskonsertti, Lepistönkatu 18 / Blues concert
30.9.  Oktoberfest



TAPAHTUMIA
Kesän

Toukokuu
13.5.   Kauppatorin kesäkauden avaus

17.5.  Musiikkiopiston kevätkonsertti klo 19  
  Työväentalon musiikkisalissa

18.5.   Kehräämön Ehtootori klo 17-20

20.5.   Fight Night Forssa –nyrkkeilyilta  
  jäähallissa                                                                           

25.5.   Helamarkkinat klo 10-18   
  kauppatorilla 

25.5.   Lamminranta tutuksi – koko
  perheen liikuntailtapäivä ja   
  PihaPeliPäivä klo 13-16

25.5.   Reformaatio 500 v. –   
  ulkoilmajumalanpalvelus Saaren  
  kansanpuistossa                                                  

27.5.   Forssan Kukkamarkkinat klo 9-15  
  kauppatorilla                                                                      

28.5.   Jumalanpalvelus klo 10 kauppatorilla                                                                                          

Kesäkuu
3.6.   Pumpulienkelitapahtuma   
  Kehrääjätyttöpatsaalla                                                                    
5.6.   Nice Run –naisten liikuntatapahtuma  
  alkaen klo 17.30 Yhtiönpuistossa
7-.11.6.  Tivoli Seiterä, Prisman parkkialue                                                      
17.6.   Forssan Suvi-ilta maratontapahtuma                                                                                          
21.6.   Juhannusmarkkinat klo 9-18   
  kauppatorilla 
21.6.   Kuuman pyöräily 30 km – lähtö klo 18  
  kirjastolta                                                                                                 
29.6.-27.7.  Kehräämön Ehtootorit torstaisin
  klo 17-20                                                                                                                     

Heinäkuu
1.7.   Järvisählyn MM-kisat Saaren   
  kansanpuistossa                                                                          
1.-2.7.   Heinämessut Kutomoalueella
8.7.   Palokunnanaukion konsertti                      
9.7.   Hunnarin hapotus –   
  polkujuoksutapahtuma                                                                                                          
29.7.   Autokeidas SM Endurokilpailut                                                                                                     
30.7.   Wanhan ajan Lelumarkkinat klo 9-15  
  Työväentalolla                                                            
30.7.   Sunday Custom Life Outdoor Show – 
  harrasteajoneuvonäyttely Kehräämön  
  Piippuaukiolla         

Elokuu
3.-5.8.   Forssan Holjat –kaupunkifestivaali  
  kauppatorilla                                                                
6.8.   Pick Nick – harraste-   
  ajoneuvotapahtuma Pilvenmäellä                                                                                        
12.8.   Monella tapaa tärkeä –seudullinen  
  vammaistapahtumapäivä klo 10  
  kauppatorilla                                                                
21.-27.8.  XVIII Kansainväliset    
  Mykkäelokuvafestivaalit                                                                  
26.8.   Lasten ilmaiskonsertti: Hevisaurus
  klo 10 kauppatorilla                                                                                    
26.8.   TyykiBlues Työväentalon   
  Musiikkisalissa

Syyskuu
2.9.   II Deep Blue Cotton City Blues- 
  konsertti Lepistönkatu 18-hallissa                                    
3.9.   Patikkaretki klo 13-15 Saaren   
  kansanpuistossa ja Kaukolanharjun  
  näkötornille        
30.9.   T76-ravit & Tammavaltikka &   
  Pilvenmäki maraton                                                                
30.9.   Forssan Oktoberfest: Popeda  

FORSSA-VIIKKO
15.-20.5.

Maanantai 15.5.
• 10.00 ja 15.00 Loimi-Hämeen 

Jätehuollon avoimet ovet - 
opastetut kierrokset.

• 13.00 Forssa 170 vuotta - tam-
men istutus Yhtiönpuistossa 
Tapahtumassa mukana: Forssa Eläväksi ja 
Kauniiksi yhdistys, Forssan kaupunki, Puu-
tarhakeskus Jaakkola ja Lounais-Hämeen 
musiikkiopiston soittajat.

• 18.00 Elokuvanäytös ”Mies, joka 
rakasti järjestystä” Elävienkuvien 
Teatterissa. Osa Forssan Seudun 
Mielenterveysseuran Mental Health 
Art Week 2017 –ohjelmistoa.

Tiistai 16.5.
• 18.00 Atte Jääskeläisen luento 

Mediakohun kohteena. HAMK, 
Iso Auditorio. Osa Lounais-Hä-
meen Kotiseutu- ja Museoyhdistyk-
sen Suomi100 –luentosarjaa. Vapaa 
pääsy.

Keskiviikko 17.5.
• 10.00 – 12.00 Musiikkia ja kah-

via toimiston avoimilla tunneilla 
(Rautatienkatu 12). Osa Forssan 
Seudun Mielenterveysseuran Mental 
Health Art Week 2017 –ohjelmistoa.

• 13.00 Iloista iltapäivää Tyykissä: 
Musiikkitapahtuma ja kahvitar-
joilu Palvelukeskus Tyykihovissa. 
Osa Forssan Seudun Mielenterveys-
seuran Mental Health Art Week 2017 
–ohjelmistoa.

• 14.00 – 17.00 Hotelli Maakun-
nan avoimet ovet

• 18.00 Puolustusvoimien Va-

rusmiessoittokunnan konsertti 
Forssan kirkossa. Esiintymässä 
myös Elli ja Seppo Lukander. 
Järjestäjänä: Hml:n Seudun Lotta-
perinneyhdistyksen L-H alaosasto. 
Käsiohjelma 10€. 

Torstai 18.5.
• 16.00 – 18.00 Wiksbergin karta-

non viljelypalstat ry:n palstoihin 
tutustuminen (Kuivakorventie)

• 17.00 – 19.00 Kehruukuppila 
Forssan museolla.

• 17.00 – 20.00 Kehräämön Eh-
tootori. 

Perjantai 19.5.
• 13.00 Picnic-retki Nummiläh-

teelle. Kokoontuminen Lammin-
rannan matonpesupaikalla.  Osa 
Forssan Seudun Mielenterveysseuran 
Mental Health Art Week 2017 –oh-
jelmistoa.

• 13.00 ja 17.00 Outi Silfveniuksen 
opastama: Kierros Kutomolla. 
Ennakkoilmoittautuminen Fors-
san museolle. Kierros on mak-
suton!

Lauantai 20.5.
FORSSA-PÄIVÄN OHJELMA KAUPPA-
TORILLA
• 10.00 Lounais-Hämeen musiikkiopis-

ton harmonikansoittajat

• 10.05 Forssa-päivän puhe, sivistysjoh-
taja Jarmo Pynnönen

• 10.10  Lounais-Hämeen musiikkiopis-
ton harmonikansoittajat

• 10.20 Forssan Vuoden 2017 elävöittäjän 
ja kaunistajan palkitseminen

• 10.30 Tarinoita Vorssan murteella, Kirsi 
Lindholm

• 10.40 Taikuri-Makke

• 11.00 Sanna Pietiäinen yhtyeineen

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

Tapahtuman juontaa Kirsi Lindholm

FORSSA-PÄIVÄNÄ
• 10.00 – 13.00 MLL:n ja Forssan muse-

on Ipanapäivä Kirkonmäellä ja Ronttis-
mäen tehtaalaismuseolla. Vapaa pääsy.

• 13.00 Forssan historiakierros Kehrää-
möalueella. Ennakkoilmoittautumisen 
Forssa Eläväksi ja Kauniiksi yhdistyksen sekä 
Lottaperinneyhdistyksen kojulla. Oppaana: 
Mari Noromies-Wahl. Opastus on maksuton!

• 12.00 – 19.00 Unplugged –
ilmaiskonsertti Yhtiönpuistossa. Järjes-
täjänä Forssan Kulttuuri-Axel ry ja Wah-
ren-keskus.

• 13.00 Suomen Luonnon päivän ret-
ki Salmistonmäelle. Kokoontuminen 
Loimalammin Salmistonmäellä. Ota 
omat eväät mukaan! Osa Forssan Seudun 
Mielenterveysseuran Mental Health Art Week 
2017 –ohjelmistoa.

Hämeen
Luontokeskuksessa

• 20.5. klo 10-16 Linnunpönttötalkoot
• 17.6. klo 13-14.30 Luonnonkukkaretki
• 6.7. klo 18 Yhteislaulutilaisuus

• elokuussa Lepakkoluento / -retki

Luontokeskuksen näyttelyt

• 1.6.-29.6. Itsenäinen luonto –luontokuva-
näyttely - Marko Miettunen, Arttu Nurmi ja 
Seppo Rokkanen

• 29.4.-28.6.  Camera Poetica: Suhisevat 
Koivut  - Valokuvien ja runojen pareja 
teoksesta Suhisevat koivut, jonka innoitta-

jana on Suomen kansallispuu rauduskoivu  
- Kuvat: József Timár

• 1.-30.7. Metsän syleilyssä                            
- Saija Ranta ja Heidi Piippo- grafi ikkaa, 
veistoksia ja keramiikkaa

• 1.-30.7. Vuoden luontokuvat 2016
• 1.8.-10.9. Juhlavuoden luontovalokuva-

näyttely - Heikki Mikkola
• 13.9.-22.10. Luonnon luomaa – lasten 

juhlavuoden näyttely                             - 
Alakoululaisten toteuttama taidenäyttely

Kesän tapahtumia
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Museokortti •museot.fi

Liikunnallinen Lehtimäen perhe viihtyy 
Forssassa. Perheen iloisten ja energis-
ten tytt öjen mielestä kaupunki on juuri 
sopivan kokoinen paikka, jossa teke-
mistä riitt ää. 

Paljon liikkuvalle ja harrastavalle Lehtimäen perheelle on tär-
keää, että palvelut ovat lähellä. Vanhempien lisäksi perhee-
seen kuuluvat 11-vuotias Amanda, vuotta nuorempi Miranda, 
8-vuotias Mandi ja perheen nykyinen kuopus 6-vuotias Vendi. 
Kesällä perheeseen syntyy viides lapsi.

– Forssassa kaikki on lähellä. Neljän lapsen kanssa kalen-
teri täyttyy tehokkaasti ja lyhyitä välimatkoja arvostaa ihan eri 
tavalla, perheen isä MIKKO LEHTIMÄKI sanoo.

– Tämä on kivan kokoinen paikka asua. Forssassa ei ole 
liikaa ihmisiä, eikä liian vähän. Ihmisiä on juuri sopivasti, 
10-vuotias Miranda kertoo muiden tyttöjen säestäessä. 

Perheen nuorimmainen aloittelee koulutietä Axelin Eska-
rissa ja siirtyy tulevana syksynä isosiskojensa tapaan Heikan 
koululle. Tyttöjen mielestä parasta koulussa ovat kaverit ja 
hyvät opettajat. Vanhemmat kehuvat myös koulun sijaintia ja 
loistavia puitteita. 

– Heikan koululla on panostettu muun muassa piha-aluee-
seen, joka on erittäin hyvässä kunnossa. Koulu tarjoaa lapsille 
monipuolisesti eri aktiviteetteja ja mahdollisuuden liikkua, per-
heen äiti SUSANNE LEHTIMÄKI sanoo.

Liikkuva perhe
Perheen vapaa-aika pyörii tiiviisti liikunnan ja harrastusten 
ympärillä. Tyttöjen treenit sekä peli- ja kisamatkat täyttävät 
myös viikonloput. 

– Forssa sijaitsee isojen kaupunkien keskellä. Tästä on näp-
pärä lähteä esimerkiksi Tampereelle, jossa olemme käyneet vii-
me aikoina melko tiheään kisoissa, Mikko kertoo. 

Perheen lapset harrastavat tällä hetkellä koripalloa, ringet-
teä ja yleisurheilua. Läheltä löytyvät yleisurheilukenttä, jäähalli 
ja liikuntasalit helpottavat kiireistä arkea.

– Forssa on mukavan kokoinen kaupunki ja isommat tytöt 
voivat kulkea treeneihin jo itsenäisesti pyöräillen. Tämä vähen-
tää kuljettamista huomattavasti, Mikko sanoo.

Lasten lisäksi myös perheen vanhemmat ovat ahkeria kun-
toilemaan. Vesihelmestä on tullut liikuntaa rakastavan perheen 
ehdoton suosikkipaikka Forssassa.

– Treenaamme Mikon kanssa molemmat Vesihelmessä ja 
tytöt käyvät siellä paljon uimassa kavereidensa kanssa, Susan-
ne kertoo. 

Nykyisten liikuntalajien lisäksi perheen lapset ovat kokeil-
leet myös muita kaupungista löytyviä harrastusmahdollisuuk-
sia. 

– Tytöt ovat kokeilleet esimerkiksi kuvaamataidon kou-
lua ja pitivät siitä kovasti. Kaikkea ei voi kuitenkaan harrastaa, 
vaikka kuinka haluaisi. Aika ei yksinkertaisesti riitä, Susanne 
naurahtaa. 

Kiire on lapsiperheissä tutt u ilmiö. Läheltä löytyvät koulut ja muut palvelut helpott avat ruuhkavuosia 
huomatt avasti. Tiiviissä kaupunkikeskuksessa matka kotoa kouluun ja harrastuksiin vie parhaimmillaan 
vain viisi minuutt ia. 

LÄHELLÄ
Kaikki sopivan

Lapsiperheen Forssa Teksti: Johanna Hento, Valokuva: Kalle Lahtinen
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Jari Kesäniemi asuu vaimonsa, 15-vuotiaan tytt ä-
rensä ja 13-vuotiaan poikansa kanssa Kaarinassa, 
jossa lasten harrastukset määräävät vielä tois-
taiseksi kodin paikan. Osan aikaa Kesäniemi asuu 
kuitenkin myös Forssassa. 

JARI KESÄNIEMI aloitti Forssan kaupunginjoh-

tajan maaliskuun alusta. Forssaan hän tuli Kos-

ken kunnanjohtajan paikalta, jota edelsi Auran 

kunnanjohtajuus ja Kosken sosiaalijohtajan ja 

hallintojohtajan työt. Ura kunnallishallinnossa 

alkoi julkishallinnon merkonomin ja yhteiskun-

tatieteiden maisterin tutkintojen siivittämänä. 

– Opiskelin yliopistossa valtio-oppia ja sosi-

aalityötä, josta jälkimmäinen valmisti myös am-

mattiin. Sitä työtä olen tehnyt niin kentällä kuin 

hallinnossakin, ja se on tuonut hyvän perspektii-

vin kunnan tehtäviin ja haasteisiin. 

– Uskon, että minulla on melko kokonaisval-

tainen kuva kunnan tehtäväkentäs-

tä. Pienissä kunnissa työskennelles-

sä syyt ja seuraukset tulevat hyvin 

selväksi ja samalla oppii tarkaksi 

rahankäyttäjäksi. 

Forssassa Kesäniemi aloittaa työt erityinen 

kolmen kärki mielessään. Asukasluku on saatava 

kasvuun, elinkeinopalvelut lentoon ja kaupunki-

keskusta entistä tehokkaammaksi ja tiiviimmäk-

si.

Hyvää pöhinää
Kesäniemi on havainnut heti ensimmäisten työ-

viikkojen aikana hyvää positiivista pöhinää. Esi-

merkiksi yritystonttikauppoja on vireillä useam-

pia.

– Uskon vilpittömästi, että kaupungilla ja 

koko seudulla on mahdollisuuksia vaikka mihin. 

Tarvitaan vain selkeitä linjauksia, yhteinen sävel 

ja pitkäjänteisyyttä. Meidän tekemisessä pitää 

olla selkeä jatkumo, sitä yrittäjät jopa vaativat 

meiltä. 

– Meille on tärkeämpää saada paljon pk-yri-

tyksiä sijoittumaan tänne sen sijaan, että odo-

tamme jotain yhtä tai kahta suurta työnantajaa. 

Pienet yritykset sitoutuvat paremmin ja arvosta-

vat niitä asioita, joita me pystymme tarjoamaan. 

Uusi johtaja on varmasti törmännyt jo kai-

kenlaisiin odotuksiin ja toiveisiin. Tuleeko niistä 

paineita?

– Ei tämä ole mikään yhden mie-

hen show. Uskon demokratiaan ja 

yhdessä tekemiseen. Ja paras tapa 

johtaa, on toimia edessä esimerkki-

nä. Aina tarvitaan myös vähän ravistelua ja siihen 

uusi tekijä on paras, sillä hän näkee asiat eri nä-

kökulmasta. 

– Mutta mikä sitten askarruttaakin, niin ot-

takaa yhteyttä! Asiat hoidetaan yhdessä ja avoi-

mesti. 

Forssan uusi kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi uskoo, ett ä paras tapa aloitt aa työnteko on 
puhtaalta pöydältä ilman turhia kytkyjä. Hän uskoo myös, ett ä paras tapa johtaa on toimia 
itse esimerkkinä. Kaupunkilaisia hän kehott aa ott amaan reippaasti yhteytt ä.

UUSI JOHTAJA
Kaupungilla on

Koko seudulla on 
mahdollisuuksia 

vaikka mihin!

Uusia tekijöitä Teksti: Johanna Talikainen, Valokuva: Kalle Lahtinen
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Pertt i Kokkinen luovutt aa rakennus-
tarkastajan työt Jukka Laaksoselle. 
Jatkossa Kokkinen aikoo keskitt yä 
viett ämään eläkepäiviä perheen ja 
lastenlasten kanssa. 

Forssa tarjoaa uusia tuulia ja haastei-

ta kaupungin rakennustarkastajana 

aloittaneelle JUKKA LAAKSOSELLE. 

Laaksonen aloitti rakennustarkasta-

jan uransa Ypäjältä, missä hän ehti 

työskennellä kahdeksan vuotta. Ennen 

Forssaan siirtymistä hän toimi Tamme-

lan rakennustarkastajana viisi vuotta. 

– Perusvalvonta on samanlaista 

kaikkialla, mutta ympäristö on erilai-

nen. Ypäjä on perinteinen maaseutu-

pitäjä, kun taas Tammelassa vesistöt 

vaikuttavat hyvin suuresti rakentami-

seen. Forssa puolestaan on isompi kes-

kus, jossa kyse on enemmän tiiviistä 

kaupunkirakentamisesta, Laaksonen 

kertoo. 

Forssan seutu ja sen ihmiset ovat 

ehtineet tulla tutuiksi Laaksoselle. 

Eläkkeelle jäävä rakennustarkasta-

ja PERTTI KOKKINEN näkee tämän 

Laaksosen vahvuutena.

– Tämä työ on asiakaspalvelua ja 

rakennustarkastajat työskentelevät 

ensisijaisesti kaupungin asukkaita ja 

yrittäjiä varten. Hyvillä mielin jätän 

paikkani Jukalle, sillä hän on työs-

kennellyt näissä hommissa 15 vuo-

den ajan ja tiedän, että hänellä on 

erinomaiset valmiudet työhön. 

Maailma muuttuu jatkuvasti ja 

lait ja asetukset sen mukana. Tämä 

tuo omat haasteensa myös raken-

nusvalvontaan. Toisinaan raken-

nustarkastajalta vaaditaan myös 

kärsivällisyyttä ja kuuntelemisen 

taitoa. 

– Monta erikoista tapahtumaa 

on tullut koettua vuosien varrella. 

Niistä saisi koottua kirjan, jos kaikki 

olisi kirjannut ylös. Välillä on tullut 

kohdattua haastaviakin tapauksia, 

mutta hyvillä mielin tässä ollaan. 

Asiat riitelevät, eivät ihmiset, Kok-

kinen toteaa. 

Kiitos ja kuulemisiin
Kokkinen aloitti kaupungin palve-

luksessa vuonna 1990. Ennen viral-

lista eläkkeelle jäämistään hänelle 

ehtii tulla 27 vuotta täyteen Forssan 

kaupungin palveluksessa. 

– Pertti on jättänyt vahvan poh-

jan, mistä työtä on hyvä jatkaa. Us-

kon, että suuntaviivat muotoutuvat 

omalla kohdallani, kun pääsen vä-

hitellen sisään uuteen työympäris-

töön. Ei tässä mitään suuria muu-

toksia ole kuitenkaan suunnitteilla, 

Laaksonen sanoo.

– Kokemus opettaa. Ei saa liikaa 

miettiä, miten muut ovat hoitaneet 

asioita. Tärkeintä on, että työsken-

telee omalla tyylillä, Kokkinen tote-

aa. 

Kokkinen kiittelee myös kau-

punkia, sen viranhaltijoita sekä ra-

kennusvalvonnan yksikköä. Töissä 

on aina ollut hyvä yhteishenki. 

– Yhdessä on tehty, tuettu toi-

siamme ja saatu siitä jaksamista. 

Tähän porukkaan on uuden raken-

nustarkastajan helppo tulla mu-

kaan. Olemme sopineet, että tar-

peen vaatiessa Jukka voi myös kysyä 

minulta apua. Ei tässä tuppisuiksi 

ruveta eläköitymisen myötä, Kokki-

nen naurahtaa. 

Forssa sai huhtikuussa uuden rakennustarkastajan Pertt i Kokkisen siirtyessä viett ämään ansaitt uja eläkepäiviä. 
Kaupungin rakennustarkastajana aloitt anut Jukka Laaksonen ryhtyy toimeen luott avaisin mielin. Kokkisen jätt ä-
mä vankka perustus helpott aa uuteen työympäristöön siirtymistä. 

RAKENNUKSILLA
Vahdinvaihto

Uusia tekijöitä Teksti: Johanna Hento, Valokuva: Kalle Lahtinen
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Erärenki Jouni Palèn tutustutt aa ih-
misiä Forssaan vesiltä käsin. Jokea 
pitkin meloessa kaupungin kauneu-
den huomaa ihan uudella tavalla. 

Ajatus puistojen ympärille kehitetyistä tuotepake-

teista sai alkunsa, kun kaupunginpuutarhuri LEILA 

GRÖNHOLM ja matkailusihteeri MARI NORO-

MIES-WAHL alkoivat miettiä, miten kansallista 

kaupunkipuistoa voitaisiin tuoda paremmin esille. 

Ajatus kaupungin ja yritysten välisestä yhteistyös-

tä herätti välitöntä innostusta paikallisten yrittäji-

en keskuudessa. 

– Tämä on aivan loistava idea. Ei tarvinnut 

kauan miettiä, kun kysyttiin mukaan. Forssassa on 

paljon nähtävää, mitä itse ei paikkakuntalaisena 

aina huomaa, JAANA VIRTANEN Jokioisten Lei-

västä sanoo. 

Yrittäjien toiveena on, että lähiseudun ihmiset 

innostuisivat nauttimaan kaupungista ja sen puis-

toista. Tavoitteena on saada ihmiset liikkeelle ja 

huomaamaan, että lähellä on kaikkea kaunista.

– Odotan, että tänne rantautuisi pikkuhiljaa 

sama kulttuuri, kuin länsinaapurissa on. Ruotsalai-

set osaavat hyödyntää puistoja olohuoneenaan ja 

käyttävät samalla paikallisia palveluita aktiivisesti, 

PEKKO KOIVISTO Antin Konditoriasta sanoo. 

Kansallisessa kaupunkipuistossa yh-

distyvät luonto ja kulttuuririkas ympä-

ristö. Toiveena on, että ihmiset heräisi-

vät olemaan ylpeitä Forssasta.

– Kansallinen kaupunkipuisto nimitys 

on hieno kunnianosoitus Forssalle. Tämä on kaunis 

kaupunki, eikä täällä tarvitse lähteä kauas voidak-

seen nauttia luonnosta. Forssassa luonto on aina 

lähellä, Erärengin yrittäjä JOUNI PALÈN toteaa. 

Puistoon ja piknikille
Luonto on läsnä myös kaupungin palveluissa, kun 

kymmenkunta seudun yrittäjää on ideoinut erilai-

sia tuotteita kansallisen kaupunkipuiston ympäril-

le. Jokioisten Leivässä puistot on innostuttu tuo-

maan osaksi kahvilaa.

– Forssan myymälän kahvitusnurkkaus tuu-

nataan puistomaiseen tunnelmaan. Seinälle tee-

tetään iso mustavalkoinen kuva Ankkalammista, 

jolloin asiakkaat voivat tuntea kahvittelevansa 

puistossa, vaikka olisivatkin sisällä. 

Myymälästä on mahdollista tilata myös tunnel-

maan sopiva kahvitus kukkineen ja herkkuineen. 

Kahvitus sopii hyvin esimerkiksi merkkipäivän 

viettoon tai pieneen arkipäivän hemmotteluun.

– Meiltä saa myös pulla- tai puistopatonkipus-

sin mukaan, jos haluaa lähteä puistoon syömään. 

Pussin kyljessä on lyhyt esittely kaupunkipuistosta. 

Antin Konditoriassa ajatukset ovat myös pyö-

rineet puistossa pidettävän eväsretken ympärillä. 

– Kesä, jäätelö ja puistot kuuluvat yhteen. 

Kahvilastamme voi noutaa jäätelöpaketin, joka on 

helppo ottaa mukaan puistopiknikille. Paketin mu-

kana tulee kylmälaukku, jossa jäätelöt säilyvät ko-

vimmillakin helteillä. Kokonaisuuteen kuuluu myös 

kipot ja lusikat, Koivisto kertoo. 

Elämyksiä Loimijoella
Kaupunkipuistosta voi nauttia myös vesitse. Tam-

melalainen Erärenki tarjoaa mahdollisuuden ihas-

tella Forssaa Loimijokea pitkin melomalla. 

– Kehräämöltä voi lähteä melomaan kohti Ku-

tomoa tai Salmistonmäen luonnonsuojelualuetta. 

Siellä näkötornille poiketessa avautuu hieno nä-

kymä arvokkaasta lintulajistostaan tunnetulle Loi-

malammille, Erärengin yrittäjä 

Jouni Palèn maalailee. 

Jokea pitkin meloessa kau-

punki näyttäytyy aivan uudella 

tavalla. Kanootti tuo mukaan 

oman tunnelmansa moottori-

veneellä liikkumiseen verrattuna. 

– Vanhat punatiiliset rakennukset ja Koskisilta 

ovat äärettömän kauniita katsella joelta käsin. Ka-

nootin hiljaisessa vauhdissa kaupungin kauneuden 

pystyy aistimaan aivan eri tavalla.  

Kanootilla voi liikkua keskustan alueella tai 

tehdä pidemmän retken Tammelan suuntaan. Jo-

kea pitkin pääsee myös Vieremän myllyn alueelle 

ihastelemaan koskea ja sen pauhua. 

– Toivoisin, että ihmiset innostuisivat lähte-

mään joelle ja näkisivät Forssan kauneuden.  

Forssassa on kehitelty uusia tapoja hyödyntää kansallista kaupunkipuistoa. Kymmenkun-
ta paikallista yritt äjää on ideoinut pieniä puistoihin sopivia pakett eja. Puistoihin liitt yvien 
tuott eiden ja palveluiden toivotaan lisäävän Forssan vetovoimaa niin turistien kuin pai-
kallisten keskuudessa.

Ilo irti Tämä on aivan 
loistava idea!

Koko yrittäjälista:

Jokioisten Leipä, Ravintola Vispilä, Antin Konditoria, 

Terassiravintola Iso Piippu ja Ravintola Vanha Värjäri, 

Hotelli Maakunta ja Taidehalli, Scandic Forssa, Fors-

san Salama, Erärenki ja Vihreät Tassut

Kansallinen kaupunkipuisto Teksti: Johanna Hento, Valokuva: Kalle Tulander
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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 5.6.-9.8.2017 
Lamminrannan urheilukentällä. 

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

VESIPEUHUA
Lasten kesäliikuntakerho Vesihelmessä arkipäivisin klo 12-
14 Vesihelmessä 5-30.6.2017. 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 €.

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 oma eväät ja vaatteet, jotka saavat 
likaantua. Oppilaita kuvataidekurssille, jonka ohjaajina 
toimivat kuvataidekoulussa pitkään opiskelleet nuoret, 
otetaan 10 kpl/vko ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kurssiajat: 5.-9.6., 12.-16.6., 19.-22.6. ja 26.-
30.6. Ilmoittautuminen ke 24.5. klo 17-18.30 
kuvataidekoululla. Maksu 25 € tai 35 €/vko maksetaan 
ilmoittautuessa. Vapaaksi jääneitä paikkoja voi kysellä 
p. 03 4141 5499 tai teija.lauronen@forssa.fi .                                                              

LIIKENNEPUISTO
Lasten liikennepuisto (Eteläinen Puistokatu 33) on avoinna 
5.6.- 31.7. ma-pe klo 9-15 ja torstai-iltaisin klo 18-20. 
Liikennepuisto on avoinna ryhmille jo toukokuussa sopimuksen 
mukaan, hinta 25 €/h.

Tiedustelut: Jaana Riitamaa p. 050 354 5317

                                                           

LEPPIS
Lasten luontokerho Leppis 5-11 –vuotiaille 5.7., 12.7. 
ja 26.7. klo 13-15 Hämeen luontokeskuksessa.
www.luontoon.fi /hame                                                         

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
Jokioisten kunnan Pikku - Liesjärven leirikeskuksessa 
3. – 7.-luokkalaisille 26. - 30.6. ja 3.-7.7. 
Ilmoittautumiskaavakkeet on jaettu koulujen kautta. 

Lisätietoja ja vapaita paikkoja voit kysellä Kuutamolta 2.6. 
asti klo 13 jälk. 03 4141 5513 tai myöhemmin kesäkuussa 
Jaana Riitamaalta p. 050 3545317.

FORSSA TUTUKSI 
-PÄIVÄLEIRIT
1. – 4.-luokkalaisille Forssa tutuksi –päiväleirit  5.-
9.6. ja 12.-16.6 klo 10 – 15 Kehräämön kerhotiloissa.                                                                                                            
Ilmoittautumiskaavakkeet on jaettu koulujen kautta. 
Vapaita paikkoja voit kysellä Kuutamolta 2.6 asti klo 13 
jälk. 03 4141 5513

JALKAPALLOKOULU
Forssan jalkapalloklubi Ry järjestää jalkapallokoulun 
Forssassa 4-7 -vuotiaille tytöille ja pojille. Jalkapallokoulu 
pidetään 6.6.-8.7.2017 välisenä aikana tiistaisin, torstaisin 
ja perjantaisin klo 17:00-18:00 jäähallin kentällä. Lisäksi 
8.7.2017 jalkapallokoululaisille järjestetään pelipäivä Forssan 
urheilukentällä. Jalkapallokoulun hinta on 100 euroa, 
maksu sisältää pallon, paidan, vakuutuksen ja ohjauksen. 
Ilmoittautumiset 29.5.2017 mennessä. 

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

KUVATAIDEKOULU
Forssan kuvataidekoulu on visuaalisen taiteen 
perusopetusta antava oppilaitos 4-18 –vuotiaille 
lapsille ja nuorille. Tätäkin nuoremmat lapset voivat 
osallistua opetukseen yhdessä aikuisen kanssa.
Hakuaika 19.4.-31.5.2017. Lisätietoja ja ohjeet löydät 
www.forssa.fi /kuvataidekoulu tai ota yhteyttä 
p. 03-4141 5499 tai teija.lauronen@forssa.fi 

MUSIIKKIOPISTO
Lounais-Hämeen musiikkiopiston laajan oppimäärän 
mukainen musiikin perus- ja musiikkiopistotason 
opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille 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 ja hakemukset: 
www.forssa.fi /musiikkiopisto

TAPAHTUMIA LAPSILLE JA 
NUORILLE:
25.5. Retki Linnanmäelle Ilmoittautumiset Nuorten työpajalle 
ma 22.5.2017 mennessä 03 4141 5512. Paikkoja rajoitetusti. 

3.6. Koulujen päättärit –tapahtuma Forssan torilla klo 18 – 
22.30 Illan juontajana sekä esiintyjänä Marko Simi, TPL, Gyro, 
AaHoo & Vainokoira ja pääesiintyjänä Lucas. Tapahtuma 
järjestetään seutukunnallisesti.

26.8. Hevisaurus –ilmaiskonsertti lapsille kauppatorilla

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

Lasten Forssa
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