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Luonto on meillä ihan takapihalla
Meillä Forssassa luonto on monipuolista, lähes luonnontilaisesta ihmisen voimakkaasti muokkaamaan. Ennen 
kaikkea Forssa on todellinen puistojen kaupunki. Tunnustuksena tästä Forssa sai ympäristöministeriön vuonna 
2015 myöntämän kansallisen kaupunkipuistostatuksen.

Luonto ja puistot vaikutt avat merkitt ävästi hyvinvointiimme. Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys elinympä-
ristössä vähentää sairastavuutt a ja lisää onnellisuutt a. Luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa 
liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia monella tapaa. Luonnosta saatavat positiiviset hyvinvointivaikutuk-
set ilmenevät nopeasti ja säilyvät pitkään.

Perinteisestikin suomalainen luonto ja ulkona liikkuminen ovat merkinneet 
suomalaisille paljon. Meidät on juostu, hiihdett y ja hypätt y maailmankartal-
le. Viime vuosikymmeninä yhteiskunnan muutokset ovat kuitenkin pikku-
hiljaa heikentäneet luontosuhdett amme, erityisesti näin on käynyt lasten 
ja nuorten kohdalla. Muut virikkeet ovat vallanneet alaa. E-urheilusta on 
tullut jääkiekkoa suositumpaa. 

Kaupunkien tiivistyminen ja kasvaminen on asett anut haasteita vihera-
lueiden rakentamiselle. Luonnontilaiset alueet vetäytyvät yhä kauemmas 
ihmisistä. Forssan keskustasta löytyy kuitenkin puistoja ja luonnontilaisia 
alueita, eikä lähimpään kansallispuistoon Tammelaan tai Forssan omalle 
virkistysalueelle Saaren kansanpuistoon ole pitkä matka.

Yhteys luontoon ja siellä harrastaminen koetaan kaupun-
gistumisesta huolimatta edelleen tärkeäksi ja se 
näkyy suomalaisten vapaa-ajan käytössä. Suuri osa 
suomalaisista pitää luontoa erittäin tärkeänä, ja 
enimmäkseen suomalaiset ovatkin jotain urbaanin 
ja luontoihmisen väliltä.

Oma suhteeni luontoon alkoi muovautumaan jo lap-
sena. Luontosuhteeseeni ovat vaikutt aneet partio-
toiminta, liikunnalliset harrastukset, koiran omis-
taminen ja viime vuosina kylmäuinti. Olen löytänyt 
luonnosta paikan missä voi hiljentyä ja rentoutua 
tai kilpailla ja kokeilla omia rajojaan.

Uskon, ett ä jokainen meistä voi löytää oman mie-
lekkään tavan kohdata luonto – liikkuen, rentou-
tuen tai vain nautt ien. 

Hyvää ja aurinkoista kesää!

Jari Kesäniemi
kaupunginjohtaja
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Ajankohtaista Forssassa Ajankohtaista Forssassa

Järkivihreän rakentamisen ilta

”Forssan mallin”
voittokulku jatkui

Tuettu työmatkaetu uudistuu

Frush kiihdyttää
kiertotaloutta

Elokuvatuotantoja Forssaan houkutteleva Forssa Film 
Offi ce -hanke on poikinut ensimmäisen koko illan elo-
kuvan. Ohjaaja Teemu Nikki tulee kuvaamaan Forssan 
seudulle Nimby-nimisen elokuvan. Tuotantoyhtiönä 
on It’s Alive Films. Nimby on lyhenne englanninkielisis-
tä sanoista ”Not in my back yard” eli ei minun takapi-
hallani. Elokuvan teemana on maahanmuutto ja siitä 
aiheutuneet levottomuudet.

Forssan malli, jossa väestöryhmien välisiä konfl ikteja 
puretaan yhteisösovittelun keinoin, voitti kansallisen ri-
koksentorjuntakilpailun 25.9.2018. Kansallisen kilpailun 
voiton myötä Forssan malli pääsi Euroopan rikostor-
juntaneuvoston (EUCPN) kilpailuun samalla teemalla, 
kilpailemaan 21 maan kanssa Euroopan rikoksentor-
juntakilpailun voitosta (ECPA). Forssan malli julistettiin 
kilpailun voittajaksi Itävallan Wienissä pidetyssä kilpai-
lussa 6.12.2018. Molempien kilpailujen raadit arvostivat 
Forssan mallissa kaupungin asukkaiden osallistamista 
paikallisten ongelmien ratkaisemiksi.

Aiemmasta työmatkalipusta poiketen palvelusete-
lin tukemana voi nyt kulkea Helsingin lisäksi myös 
muualle. Lipulla voi matkustaa sen voimassaoloai-
kana sillä matkaosuudella, jolle lippu on hankittu. 
Matkakortille ostetaan matkoja 44 matkan erissä ja 
matkat ovat voimassa yhden vuoden viimeisestä la-
tauksesta. Edun arvon on 25 prosenttia matkahuol-
lon ko. sarjalipun hinnasta ja sitä voi käyttää 20–120 
kilometrin pituisiin matkoihin. Palvelusetelikokeilu on 
voimassa vuoden 2020 loppuun asti, minkä jälkeen 
kokeilua on mahdollista jatkaa.

Kiertotalouden kasvuyritys - ja startup-tapahtuma 
FRUSH järjestetään jälleen Forssassa 18.–19.9.2019. 

– Tapahtuma kokoaa Hämeen ammattikorkeakoulun 
tiloihin kiertotaloutta toteuttavia yrityksiä ja toiminta-
malleja ympäri Suomen, kertoo Forssan Yrityskehitys 
Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen.  

FRUSH on suunniteltu kaikille aiheesta kiinnostuneille: 
kasvuhakuisille yrityksille, startupeille, rahoittajille, kun-
nille, alan opiskelijoille sekä tutkimuslaitoksille. 

– FRUSH on hyvä tapahtuma kiihdyttämään paitsi 

Palvelusetelituote käydään ostamassa Matkahuollon 
pisteestä Forssan linja-autoaseman kahviosta. Sarjalip-
pua ostettaessa allekirjoitetaan palveluseteli, jossa on 
kerrottu lippuun liittyvistä ohjeista ja ehdoista. Lippu 
on henkilökohtainen ja sitä ostettaessa täytyy todistaa 
henkilöllisyys passilla, poliisin myöntämällä henkilökor-
tilla tai ajokortilla. Palvelusetelin voi täyttää ja tulostaa 
etukäteen matkahuollon sivuilta. 

Lisätietoa: www.forssa.fi /asuminen-ja-ymparisto/
joukkoliikenne

Teemu Nikin ohjaama Nimby
kuvataan keväällä Forssassa

koko Suomen kiertotaloutta, niin myös tuomaan esil-
le näyttävämmin Forssan seudun ainutlaatuista osaa-
mista. Meidän on tärkeää pitää meteliä omasta osaa-
misestamme, lisätä näkyvyyttä ja nostaa profi iliamme 
biotalouden ja ympäristöalan huipputoimijana. 

Tutustu ohjelmaan osoitteessa frush.fi . Ständipaikko-
ja voi tiedustella osoitteesta info@frush.fi .

Lisätietoja: Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja 
Maria Jokinen 050 342 4902, yrityskehittäjä Timo 
Kärkkäinen 050 336 7872.

Forssa Film Offi ce käynnistyi viime kesänä. Sen tehtävä-
nä on luoda organisaatio, joka pystyy tuottamaan pal-
veluja erilaisille TV-sarjojen ja elokuvien kuvausryhmille 
sekä toimimaan linkkinä paikallisten palveluntarjoajien 
ja tuotantoyhtiöiden välillä. Forssa Film Offi ce palvelee 
tuotantoyhtiötä, markkinoi seutua kuvauspaikkana, tuo 
seudulle lisää näkyvyyttä ja samalla myös elinvoimaa.

Kansallisen voiton myötä yhteisösovittelu kirjataan val-
takunnalliseen turvallisuusstrategiaan. Malli on jatkossa 
toteutettavissa myös muissa EU-maissa. Forssan mal-
lille myönnetty palkintoraha oli 10. 000 euroa. Palkin-
toraha jaetaan Hämeen poliisilaitoksen ja Naapuruus-
sovittelun kesken. Hämeen poliisilaitos on päättänyt 
sijoittaa oman osuutensa voittorahoista ennalta estä-
vään toimintaan, jossa mukana ovat nuoret. 

Järkivihreän rakentamisen ilta järjestettiin Forssan 
kaupungintalolla 10. huhtikuuta. Illan aikana esiteltiin 
rakentamisen palveluja ja kaupungin edullisia ja luon-
nonläheisiä tontteja. Tämän kerran teemoina olivat uu-
den rakentaminen ja vanhan korjaaminen. Tapahtuma 
keräsi useita näytteilleasettajia sekä kävijöitä. Esitysten 

jälkeen vuorossa oli keskustelua ja tutustumista paikal-
la olevien rakentamiseen liittyvien yritysten esittelypis-
teisiin. Loimaan HT-Asennus Oy:n edustaja Toni Nur-
minen osallistui ensimmäistä kertaa tapahtumaan, ja 
odotti uteliaana mitä ilta toisi tullessaan.
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taiteen perusopetus 
forssassa
Hakuaika lukuvuodelle 2019-20 alkaa 15.4.

lisätiedot: www.forssa.fi /taiteen-perusopetus

Forssassa on mahdollista saada laajaa kuvataiteen 
ja musiikin sekä yleistä käsityön ja teatteritaiteen 
perusopetusta. Opetus on suunnattu ensisijaisesti 
lapsille ja nuorille, mutta aikuisille on opetusta myös 
käsityötaiteessa.

Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulu:
Kuvataidekoulussa opitaan käytt ämään monipuolisesti 

erilaisia välineitä ja materiaaleja, työskentelemään 

yhdessä sekä arvostamaan omia ja muiden oppilaiden 

töitä. Pitkäjänteisyys, kärsivällisyys, luovuus ja 

ongelmanratkaisukyky kehitt yvät työskentelyn aikana. 

Tiedustelut teija.lauronen@forssa.fi  

Lounais-Hämeen musiikkiopisto
Tullessasi musiikkiopistoon voit valita mieluisan noin 

kahdenkymmenen soitt imen joukosta. Soitt amaan opit 

omilla soitt otunneillasi, mutt a voit myös musisoida yhdessä 

muiden kanssa, laulaa kuorossa ja osallistua teoriatunneille. 

Musiikki antaa iloa ja elämyksiä, ja tekee hyvää aivoille! 

Tiedustelut terhi.karhumaki@forssa.fi  

Wahren-opisto
Käsityön taiteen perusopetus lapsille ja nuorille (pieni 

käsityökoulu) sekä aikuisille (kokeileva käsityö)

Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaalle 

kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. 

Opintojen tavoitt eena on innostaa oppilasta käsityön, 

kultt uurin ja muotoilun elinikäiseen harrastamiseen. 

Aikuiset opiskelijat kehitt ävät omaa ilmaisutapaansa, 

muotoiluajatt eluansa ja taiteellista työskentelyänsä.

Tiedustelut marja-leena.saari@forssa.fi 

Wahren-opisto
Teatt eritaiteen perusopetus

Opetuksen tehtävä on rohkaista jokaista oppijaa löytämään 

oma tapansa ilmaista itseään kokonaisvaltaisesti.  Teatt eri-

ilmaisun opiskelun avulla voi harjoitella eri tilanteita eri 

rooleissa ja oppia ymmärtämään eri näkökulmia.  Uusi ryhmä 

alkamassa yli 8 –vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat Forssan 

teatt eritalolla.

Tiedustelut eliisa.lintukorpi@forssa.fi  

Ajankohtaista Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Lounais-Hämeen Musiikkiopiston tiloista kantautuu iloinen naurun hykerrys. Alkamassa on neljän nuoren nai-

sen yhteissoittotreenit, joissa harjoitellaan tulevia esiintymisiä varten. Ensin on kuitenkin viritettävä soittimet 

ja vaihdettava pikaisesti viikon kuulumiset. 

Kun soitt imet ovat kunnossa, on aika ryh-

tyä viritt ämään itse yhtyett ä kevään mu-

siikkiesityksiä varten.  

– Treenaamme kerran viikossa, 

minkä lisäksi oppilaat harjoittelevat 

ahkerasti kotona. Vai mitä tytöt, Lou-

nais-Hämeen Musiikkiopiston opettaja 

Timo Oikkonen sanoo ja vilkaisee hy-

myillen oppilaisiinsa. 

Yhteissoiton lisäksi musiikkiopistos-

sa on tarjolla yksilö- ja teoriaopetusta. 

– Meillä voi suorittaa musiikin pe-

rusopinnot tai siihen liittyviä eri tasoja. 

Ja avoimella osastolla voi musisoida 

omaksi ilokseen. Musiikki on siitä hieno 

harrastus, että sen voi aloittaa minkä 

ikäisenä tahansa ja siitä voi tehdä juuri 

niin tavoitteellista, kuin itse haluaa. 

Koska musiikki ei ole koskaan vain 

soittotaidon ja nuottien hallitsemista, 

koulussa panostetaan myös esiintymi-

sen harjoitteluun. 

– Hyvästä esiintymistaidosta on 

hyötyä sekä lavalla että tulevaisuuden 

työelämässä. Säännöllinen harjoitte-

lu opettaa myös motoriikkaa ja kärsi-

vällisyyttä. Musiikki antaa paljon sekä 

soittajalle että kuulijalle.

YHTEISELLÄ SÄVELELLÄ

Mutt a mikä Lounais-Hämeen Musiikkiopis-

tossa on oppilaiden mielestä parasta? 

– Täällä saa kavereita, jotka tykkää-

vät myös musiikista. Yhdessä soittami-

nen on todella kivaa, Marta Tapio sanoo. 

Martan kanssa pianokvartetissa 

soittavat Anna Jalli sekä sisarukset 

Ilona ja Iiris Sjöman nyökyttelevät hy-

myillen vieressä. 

– Ja soittajaiset! On kivaa, että tääl-

lä järjestetään omia tilaisuuksia, joissa 

pääsee esiintymään, Ilona kertoo. 

– Kun harjoittelee kovasti jotain 

kappaletta, saa sen valmiiksi ja pääsee 

esittämään sen muille, niin se on aivan 

parasta, Iiris ja Anna päättävät. 

Musiikkiopiston sisäänpääsytestit 

järjestetään perinteisesti keväällä, mut-

ta opiston tarjontaan voi Timon mukaan 

tulla tutustumaan koska tahansa. 

– Jos musiikki yhtään kiinnostaa, 

niin kannattaa olla rohkeasti yhteydes-

sä joko kansliaan tai meihin opettajiin. 

Lainaamme tarvittaessa myös soitti-

mia, joten uuden harrastuksen aloitta-

minen ei jää siitä kiinni, Timo sanoo.

www.forssa.fi  
Sisäänpääsytestit: 27.–28. toukokuuta 

SOITTO RAIKAA

ja laulu kans!

Anna Jalli, Iiris ja Ilona Sjöman 
ja Marta Tapio harjoitt elevat 
yhteissoitt oa joka perjantai 
opett ajansa Timo Oikkosen 
johdolla.
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AsuminenTeksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Forssan kaupunginjohtajan huoneessa on innostunut tunnelma. Pöy-

tään on katettu kahvikupit sekä pieni lasillinen mehua. Järvenpäässä 

asuva Ahosen perhe on löytänyt unelmiensa tontin Forssasta ja he ovat 

nyt tulleet koko perheen voimin allekirjoittamaan kauppakirjoja.

Juha ja Tania Ahonen ovat ehtineet 

asua yhdessä Jyväskylässä, Helsin-

gissä sekä Järvenpäässä. Seuraavaksi 

pari ryhtyy rakentamaan pysyvää kotia 

Forssan Koijärvelle. 

– Poikamme Johan on nyt hie-

man yli vuoden ikäinen, joten oli aika 

miettiä, missä haluamme hänen kas-

vavan, Tania kertoo. 

Sopivan tontin etsiminen aloitet-

tiin jo viime vuoden puolella. Aluk-

si perhe kartoitti myytäviä tontteja 

lähinnä Uudeltamaalta, mutta kun 

eteen osui ilmoitus Forssan kaupun-

gin myymistä 100 euron tonteista, al-

koivat palaset loksahdella kohdilleen. 

– Tulimme Koijärvelle katsomaan 

tonttia ja se oli täydellinen. Tiesim-

me heti, että tänne haluamme perus-

taa kodin, Juha sanoo. 

LUONTO LÄHELLÄ 
SYDÄNTÄ

Forssassa ja Koijärvellä perhettä 

ihastutti sijainti, mutta ennen kaik-

kea luonnon läheisyys. 

– Olemme aina nauttineet luon-

nosta ja viettäneet paljon aikaa ret-

keillen sekä metsässä kävellen. Täällä 

voimme lähteä vaikka kotipihalta hiih-

tämään. Täältä on lyhyt matka myös 

isoihin kaupunkeihin, Tania innostuu. 

Uuden tontin etuna on myös 

koulun läheisyys. 

– Forssassa kaikki on todella lähel-

lä. Ja vaikka Koijärveltä ajaa parikym-

mentä minuuttia kaupungin keskus-

taan, niin ei se ole matka eikä mikään. 

Pääkaupunkiseudulla sama aika saat-

taa kulua muutaman kilometrin kulke-

miseen, Juha kertoo. 

– Forssasta löytyy kaikki tarvitta-

vat palvelut. Ja pienen lapsen kanssa 

pääsee varmasti nopeammin lääkäriin, 

kuin isoissa asutuskeskuksissa, Tania 

sanoo.

SUUNNITTEILLA 
EKOTALO

Kauppakirjojen allekirjoittamisen jäl-

keen Juha ja Tania voivat viimein aloit-

taa tulevan kotinsa suunnittelun toden 

teolla.  

– Haluamme rakentaa energiate-

hokkaan ja ekologisen talon. Kuulim-

me, että seudulla on paljon ympäris-

töalan ja kiertotalouden osaamista. 

On hienoa, että täällä jaetaan samat 

arvot, mitä me pidämme tärkeinä, Ta-

nia sanoo. 

– Ensin pitää kyllä selvitellä 

monia asioita, kuten lainsäädäntöä 

sekä käytäntöä. Ja hankkia raken-

nusmestari,  Juha toteaa.  

Edessä on si is vielä pitkä mat-

ka,  ennen kuin perhe voi  asettua 

uuteen koti insa Koijärven luonnon-

rauhaan. Perhe on kuitenkin va-

kuuttunut si itä,  että vaiva on sen 

arvoista. 

– Forssan seutu on todella kau-

nista ja mitä enemmän tutustumme 

kaupunkiin, sitä enemmän tämä tun-

tuu kodilta. Emme malta odottaa, 

että pääsemme muuttamaan Fors-

saan, Juha ja Tania sanovat. 

”TÄMÄ TUNTUU

kodilta”

Aki Härmä ja Jari Kesäniemi 
saivat ekologisesta rakenta-
misesta kiinnostuneen Ahosen 
perheen innostumaan kaupun-
gin järjestämästä Järkivihreän 
rakentamisen illasta. 
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Asuminen Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Siintääkö haaveissasi omakotitalo? Mutta tontti puuttuu? Nyt kannattaa olla hereillä, sillä Forssan kaupunki 

myy Koijärvellä, Matkussa ja Vieremässä sijaitsevia tontteja vielä tämän vuoden ajan 100 euron hinnalla. 

Aurinko paistaa kun ajamme Matkuntietä 

pitkin. Juuri ennen kylän keskustaa kään-

nymme hiekkatielle ja näemme punaisen 

maastoauton odott avan meitä – aivan ku-

ten puhelimessa sovimme. Autosta nousee 

hyväntuulinen mies, joka on lupautunut 

esitt elemään meille Forssan kaupungin 

100 euron tontt eja. 

– Tervetuloa, mukava tavata! Olitte 

kiinnostunut näistä Matkun tonteista? 

No tässähän näitä olisi, peräti kuusi 

kappaletta, Forssan kaupungingeo-

deetti Aki Härmä sanoo. 

Lähdemme tutkimaan tontt eja ja esit-

telykierroksen aikana Härmä innostuu ker-

tomaan alueen historiasta ja tontt ien tar-

joamista mahdollisuuksista. 

– Täällä on omaa rauhaa, mutt a kau-

pungin palvelut vain noin 20 minuutin ajo-

matkan päässä. Koijärven uudelle koululle 

ja lähikauppaan ei ole pitkä matka. Kyllä 

täällä kelpaisi asua. 

– Tontin voi ostaa myös mökkikäyt-

töön. Rakennuksen täytyy kuitenkin 

täyttää vakituisen asunnon kriteerit, 

mutta modernit vapaa-ajan asunnot-

han ovat nyt haluttuja, Härmä vinkkaa.

ON MISTÄ VALITA

Matkun lisäksi Forssan kaupungilla on 

kampanja-tontteja myynnissä Koijär-

vellä sekä Vieremässä. 

– Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa 

100 euron tontti -kampanjaa vielä tä-

män vuoden loppuun. Kiinnostuneita on 

ollut ihan mukavasti, mutta Vieremäs-

säkin on lähemmäs 50 tonttia, joten va-

linnanvaraa riittää, Härmä sanoo. 

Tontin ostaminen edellyttää, 

että rakentaminen aloitetaan kah-

den vuoden sisällä kauppakirjan al-

lekirjoittamisesta. 

– Tämä on todella hyvä tarjous, 

joten tutustumiskierrokselle kannat-

taa ainakin lähteä, jos omakotitalon 

rakentaminen on käynyt mielessä. 

Mutta mistä tonteista kiinnostu-

neiden kannattaa lähteä liikkeelle?  

– Kaikki 100 euron tontit löytyvät 

kaupungin omien tonttisivujen lisäksi 

myös Etuovi.comista. Niitä voi käydä itse 

tarkastelemassa paikan päällä tai sitten 

voi pyytää minut mukaan. Vastailen ky-

symyksiin parhaani mukaan ja esittelen 

tontteja mielelläni, Härmä hymyilee. 

www.forssa.fi/tontit

LÄHDETÄÄNKÖ

tontteja katsomaan?

Forssan kaupungin tonttikampan-
jassa on tarjolla upeita luonnonlä-
heisiä maaseutumaisemissa olevia 
tontteja 100 euron hintaan. Tontit 

sijaitsevat vehreillä Koijärven, Mat-
kun ja Vieremän alueilla. Kampanja 
on voimassa 31.12.2019 asti.

Uusia kasvojaTeksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Tarvitsetko apua rakennusvalvontaan tai ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä? Tiesithän, että löydät 

seudun kaikki tämän alan asiantuntijat nykyään saman katon alta Forssan kaupungintalolta? 

Forssan, Jokioisten, Tammelan, Ypäjän 

ja Humppilan rakennusvalvonta ja ym-

päristönsuojelu aloittivat vuoden alus-

ta yhteistyön. 

– Yhdistymisellä haluttiin tarjota 

Forssan ja sen ympäristökuntien asuk-

kaille entistä parempaa palvelua, Fors-

san kaupungin ympäristöpäällikkö Niina 
Salminen-Åberg sanoo.

 Nyt rakennus- ja ympäristöasiois-

sa seudun asukkaita palvelee yhdek-

sän hengen asiantuntijatiimi. 

– Lomat, sairaspoissaolot ja kent-

tätyöskentely tuottivat aiemmin omat 

hankaluutensa etenkin pienemmissä 

kunnissa, joissa työskenteli vain yksi 

rakennustarkastaja. Nyt voimme tuura-

ta ja tukea toisiamme tarpeen mukaan, 

Forssan kaupungin johtava rakennus-

tarkastaja Jukka Laaksonen kertoo. 

– Yhdistyminen helpottaa myös 

uudistusten omaksumista ja vahvistaa 

asiantuntemustamme. Lainsäädäntö 

ja säädökset ovat muuttuneet viime 

vuosina valtavasti. Nyt meidän ei tar-

vitse perehtyä kaikkeen aivan yksin, 

vaan voimme erikoistua hieman eri 

asioihin, Salminen-Åberg kertoo. 

SÄHKÖINEN 
LUPAMENETTELY 

TULOSSA

Vaikka yhteistyö aloitettiin nopealla 

aikataululla, ovat rakennus- ja ym-

päristönsuojeluyksikön palveluja 

tarvitsevat ympäryskuntien asuk-

kaat löytäneet hyvin tiensä Forssan 

kaupungintalolle.
– Etenkin suunnittelijat ovat ol-

leet tyytyväisiä. Nyt he voivat hoi-
taa yhden käyntikerran aikana asiat 
kuntoon eri kuntien asiantuntijoiden 
kanssa, Laaksonen sanoo.

– Ja vaikka Forssan kaupunki vas-

taa asiantuntijatehtävien hoidosta, säi-

lyy kunnissa omat lautakunnat ja jaok-

set, jotka tekevät päätökset isommissa 

kysymyksissä, Salminen-Åberg sanoo. 

Seuraavaksi rakennusvalvonta- 

ja ympäristönsuojeluyksikön on tar-

koitus ottaa käyttöön sähköiset asia-

kirjat ja arkistot. 

– Tämä helpottaa lupapiirustusten 

toimittamista. Samalla asiakas pystyy 

itse seuraamaan järjestelmästä, missä 

vaiheessa lupahakemus etenee. Toi-

vottavasti saamme tämän uudistuksen 

toteutettua vielä tämän vuoden aika-

na, Salminen-Åberg sanoo. 

– Ihan ensin meidän pitäisi kyllä 

keksiä joku ytimekäs ja kuvaava nimi 

tälle meidän uudelle yksiköllemme. 

Niin, että ihmiset tietäisivät paremmin, 

mitä me täällä teemme. Ehdotuksia 

otetaan vastaan, Laaksonen hymyilee. 

www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto

RAKENNUSVALVONTA
JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

seudullisiksi palveluiksi

Alhaalla vas : johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen, rakennustarkastaja Petri Vastamäki, 
Ylhäällä vas: rakennustarkastaja Marko Pääjärvi, tarkastusinsinööri Jari Salmisto. Ylhäältä alaspäin: ympäristötarkasta Henna Moisander,
lupasihteeri Arja Malin, lupasihteeri Hanna Visti, ympäristötarkastaja Erja Klemelä, ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg
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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!

MATKAILUNEUVONTA
 / TOURIST INFORMATION

Koulukatu 13, 30100 Forssa
p. 03 4141 5266 / matkailu@forssa.fi  / www.visitforssaregion.fi 

Matkailun infopiste palvelee kesäaikaan kauppatorilla ti-la / 
Tourist information open Tues-Sat.

i

Forssan kauppatori on
kesäaikaan 1.5.–31.8.2019
avoinna ti ja to klo 7–14
ja lauantaisin klo 7–15.

Forssan
Opaskartta
Citymap 2019



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, Galleria / 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



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

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

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 

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

43. NUORTEN TYÖPAJAN PAJAMYYMÄLÄ  / SHOP OF YOUTH WORKS-
HOP
Turuntie 1, puh. 050 544 0414. Käsityö- ja lahjatavaraa / Handicrafts and gifts

RONTTISMÄEN TEHTAALAISMUSEO /
RONTTISMÄKI FACTORY WORKERS’ MUSEUM
2. linja 5-7, puh. (03) 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 30.5. – 12.7. ma, ke, pe klo 12 - 19, ti, to 
klo 12 – 20 ja la - su klo 11 - 17. Vuosihuolto 13.7.-11.8. / 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 30.5. - 12.7. Mon, Wed, Fri: 12 - 19, Tues, 
Thu: 12 – 20 and Sat - Sun: 11 - 17, closed for maintenance 13.7.- 11.8. 

KESÄTAPAHTUMIA 2019 Summer events 2019

NÄYTTELYT Exhibitions

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

45. 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 klo 7 – 14, kesälauantaisin 1.5.-31.8. klo 7 – 15 / 
Market days Tuesday, Thursday and Saturday 7 – 14, on summertime during 1.5.-31.8. 
Saturday 7 - 15

FORSSAN KIRKKO / FORSSA CHURCH
Tiedustelut puh. (03) 414 51 / For inquiries tel. (03) 414 51 Avoinna 11.6. - 11.8. ti-pe 10 
-17, la 10 -16 ja su 12 -17 / Open 11.6. – 11.8. 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. ke-pe klo 10 - 16, la-su klo 12 – 16. Open Wed, Fri and Sun 12 – 16, during 15.6. 
– 15.8. Wed-Fri 10 – 16, Sat-Sun 12 – 16.

FORSSAN MUSEO / FORSSA MUSEUM
Wahreninkatu 12, puh. (03) 4141 5100. Avoinna ti – pe 10 - 16, la 10 -14 (kesä-elo-
kuussa klo 12 – 16) ja su 12 – 16. Perusnäyttely Kirjavan kankaan kaupunki ja vaihtuvia 
näyttelyitä / Open Tues – Fri 10 -16, Sat 10 -14 (during June - August 12 – 16) and Sun 
12 – 16. Exhibition ”City of Colourful Cloth” and changing exhibitions  

FORSSAN MUSEON GALLERIA /
EXHIBITION GALLERY OF FORSSA MUSEUM
Wahreninkatu 12, puh. 4141 5100. Avoinna ti-pe 10 – 16, la 10 – 14 
(kesä-elokuussa klo 12 - 16), su 12 – 16 /Open Tues-Fri 10 - 16, Sat 10 – 14 
(on summertime 12 – 16), Sun 12 - 16. Vaihtuvia näyttelyitä, vapaa pääsy / 
Changing exhibitions. Free entrance

30.4.–12.5. Forssan Lasten ja nuorten kuvataidekoulun kevätnäytt ely /
 Art school exhibition
14.5.–17.6. Tiina Karhu, Aet Ollisaar, Tuiti Paju: Tekoälytön – tekstiiliä /
 Textile art
19.6.–14.7. Hanna Järvenpää: Tekstiiliä ja valokuvaa / Textile and photos
16.7.–11.8. Kristina Seppänen: Raggirl and Flying Rockinghorse / Installations
13.8.–1.9. Päivi Keski-Pomppu: Mirage – korutaidett a / Jewellery art
2.9.–29.9. Leena Illukka, Silja Puranen, Virpi Vesanen-Laukkanen: Nyrjähdys,
 venähdys, murtuma – tilateoksia ja tekstiiliä /
 Installations and textile

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

23.4.-10.5.  Luova oppilas - perusopetuksen näytt ely /
 Exhibition of primary comprehensive
13.-29.5. Hei, kato mitä mä jo osaan! - varhaiskasvatuksen kevätnäytt ely /
 Spring exhibition of early childhood education
3.-21.6. Aila Rantasen ja Soile Kujalan yhteisnäytt ely / Art exhibition
1.7.-30.8. Pirkko Hammarberg, tekstiilitaiteilija (1932 – 2018) /
 Textile exhibition
2.-14.9. Satu Vaarulan ja Anne Immosen yhteisnäytt ely / Art exhibition
16.9.-6.10. Historia ja nykyaika -näytt ely / Exhibition of Roerich Society

>> 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
4.5.–7.9. Tori soimaan – musiikkitapahtumia kesälauantaisin kauppatorilla /
 Music events at Forssa market place
4.5. Kalamarkkinat Kehräämöalueella / Fish market at Spinning Mill area
11.5. Rompetori 20v. Pilvenmäellä / Flea market at the Pilvenmäki
 Trotting race centre
12.5. Äitienpäiväravit Pilvenmäellä / Trotting race at Pilvenmäki 
18.5. Forssan Kukkamarkkinat kauppatorilla / Flower market at
 Forssa market place
23.5. Kehräämön Ehtootorien Etkot / Spinning Mill Evening market
25.5.  X Unplugged – ilmaiskonsertti Yhtiönpuistossa / Open-air concert at
 Yhtiönpuisto park
18.–26.5. Forssa-viikko / Forssa Week with variety of smaller events
 around the city
26.5. Jumalanpalvelus kauppatorilla / Lutheran Service at Forssa market place
30.5. Helamarkkinat kauppatorilla / Spring Market at Forssa market place

KESÄKUU / JUNE
5.6. Nice Run -naisten liikuntatapahtuma / Women’s running event
5.-9.6. Tivoli Seiterä Prisman P-alueella / Seiterä Funfair at Prisma car park
8.6. Pumpulienkelitapahtuma / Pumpulienkeli event
8.6. Valtakunnallinen Avoimet kylät-päivä / National Open Village day
15.6. Forssan Suvi-ilta maratontapahtuma / Forssa Suvi-ilta, Summer Night
 Marathon event
15.-16.6. Heinämessut Kutomolla / Summer Fair in the Weaving Mill Area
19.6. Juhannusmarkkinat kauppatorilla / Summer Market at
 Forssa market place 
27.6.–25.7. Kehräämön ehtootorit to klo 17-20 / Spinning Mill Evening market
 on Thu: 17-20
28.–29.6. Musica Kalevi Aho –kamarimusiikkifestivaali Villaforssissa ja Työväen-
 talolla / Chamber music festival at Villaforss and Community house

HEINÄKUU / JULY
4.–6.7. Tyykiblues /Blues concerts
6.7. Palokunnanaukion konsertti / Summer concert
7.7. Hunnarin hapotus – koko perheen polkujuoksutapahtuma /
 Extreme running event
19.7. Kesämökkiläisravit Pilvenmäellä / Trotting race at Pilvenmäki 
21.7. Naisten Automobiiliajot 2019 Kehräämöalueella /
 Vintage Car Gathering at
 Spinning Mill area
28.7. Wanhan ajan lelumarkkinat Työväentalolla /
 Vintage Toy Market at Community House

ELOKUU / AUGUST
1.–3.8. Forssan Holjat –kaupunkifestivaali kauppatorilla /
 Music Festival at Forssa market place
4.8. Pick Nick –harrasteajoneuvotapahtuma Pilvenmäellä /
 Motor vehicle enthusiast event at the Pilvenmäki Trotting race centre
24.8 Monella tapaa tärkeä – vammaisten ohjelmallinen toripäivä /
 Event day for disabled at Forssa market place 
26.8.–1.9. XX Kansainväliset Mykkäelokuvafestivaalit /
 The 20th International Silent Film Festival

SYYSKUU / SEPTEMBER
1.9. Väärinpäinravit Pilvenmäellä / Trotting race at Pilvenmäki
13.9. Mahdollisuuksien tori Kehräämöalueella, Häme-päivä 2019 /
 The Market of Possibilities at Spinning Mill area
21.9. Tammavaltikka & Pilvenmäki Marathon –ravit Pilvenmäellä /
 Trotting race at Pilvenmäki 
22.9. Sprinttisuunnistuksen SM-kisat 2019 / Orienteering event

Asuuko teillä kotona tuleva Cristiano Ronaldo? Tai ehkä Lionel Messi? Forssan Jalkapalloklubi ry:n jalkapallo-

koulu tarjoaa tuleville futistähdille mahdollisuuden tutustua lajin saloihin leikin kautta.

Syöttö, harhautus ja laukaus. Forssan 

Jalkapalloklubi ry:n juniorijoukkueen 

treeneissä maaleja syntyy jatkuvalla 

syötöllä. Maalejakin useammin ken-

tällä nähdään kuitenkin leveitä hymy-

jä ja innostuneita ilmeitä. 

– Junnujen treeneissä ja kesän 

jalkapallokoulussa tärkeintä on, että 

kaikilla on hauskaa, Forssan Jalkapal-

loklubi ry:n Janne Eerikäinen sanoo. 

Kuhalan keinonurmella harjoitte-

lee tänään vuonna 2011 syntyneiden 

poikien joukkue. Eerikäisen mukaan 

suurin osa joukkueen pelaajista on 

aloittanut FJK:n jalkapallokoulussa.

– Jalkapallokoulu alkaa heti, kun 

koulut loppuvat. Harjoituksia on Fors-

sassa kolmesti viikossa ja Humppilassa 

ja Jokioisilla kahtena päivänä viikossa.  

Eerikäinen kertoo, että jalkapallokou-

lussa lajiin tutustutaan leikin kautta. 

– Parempi nimi olisi jalkapal-

loleikkikoulu. Pääpaino on leikkimi-

sessä, mutta toki pyrimme tutustu-

maan myös jalkapallon käytäntöihin 

ja sääntöihin. 

PUITTEET KUNNOSSA

Toisin kuin Eerikäisen junnuvuosina, jal-

kapalloa pääsee nykyään harrastamaan 

Forssan seudulla ympäri vuoden.

– Pääsemme harjoitt elemaan Eerikki-

lässä talvisin. Forssassa on nyt myös kei-

nonurmikentt iä, joten harjoitt eluolosuh-

teet ovat kunnossa, Eerikäinen kiitt elee. 

Mutt a mitä jalkapallokoulussa sitt en 

tehdään? Tätä on paras kysyä jalkapallo-

kouluun pari vuott a sitt en osallistuneilta 

Sulo Leinoselta ja Onni Rinteeltä. 

– Leikimme jäämiestä pallon 

kanssa ja pääsimme myös pelaamaan. 

Pelaaminen on parasta, Sulo kertoo. 

– Saimme myös vedellä laukauk-

sia edustuksen maalivahdille. Se oli 

todella kivaa, Onni sanoo. 

Sulon ja Onnin juostessa takaisin 

joukkuekavereidensa luokse, katsoo 

Eerikäinen tyytyväisenä poikien perään.

– Työskentelen koulussa ja olen iloi-

nen aina, kun näen lasten liikkuvan. Kaik-

kien lasten pitäisi kokeilla monia lajeja, 

jott a se oma jutt u löytyy. Ihan sama onko 

se jalkapallo, koripallo tai vaikka hiihto. 

Tärkeintä on, ett ä liikkuu ja se on hauskaa. 

Lisätiedot: Janne Eerikäinen
janne.eerikainen7@gmail.com,
puh. 045 1577 147
www.fj k.fi 

TERVETULOA

pelaamaan!

AjankohtaistaTeksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Sulo Leinosella ja Onni Rinteellä pysyy pal-
lo hallussa. Poikien mukaan jalkapallossa 
parasta ovat kaverit ja maalien tekeminen.
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Tapahtumia Tapahtumia

Lisätietoja tapahtumista
www.forssa.fi /tapahtumakalenteri
Pidätämme oikeudet muutoksiin

Seutukunnallinen
”Koulujen päättärit”
-tapahtuma
1.6.klo 19 -22 Kehräämön patoaukiolla (Wahreninkatu 12). 
Pääesiintyjänä Costee, lisäksi oheisohjelmaa.

FORSSA-VIIKKO

LAUANTAI 18.5.
• Kukkamarkkinat Forssan Kauppatori-

lla klo 9-15

• Tori soimaan -tapahtuma kauppatori-
lla klo 10-13

• Satutunti yli 3-vuotiaille Forssan kau-
punginkirjastossa klo 11

• MLL Ipanapäivä kirkkopuistossa ja 
Ronttismäen tehtaalaismuseolla klo 
10-12

• Luontomuseon ja Lounais-Hämeen 
lintuharrastajat ry:n koko perheen 
linturetki. Vetäjinä Reijo ja Ulla Lehto. 
Lähtö Luontomuseon pihasta (Wahre-
ninkatu 4) klo 12.

• Forssan Kaupunkiseikkailu. Lähtö 
Kuntoutumisasema OTE (Rajakatu 2) 
klo 14

MAANANTAI 20.5.
• Vanhan kaupungintalon avoimet ovet 

(Hämeentie 1). Historiatietoa ja tuo-
te-esittelyä klo 12-18

• Forssan Pappilassa (I Linja 2) avoimet 

ovet klo 14-18

TIISTAI 21.5.
• Vuositammen istutus ja Hyde Park 

-puhetapahtuma Yhtiönpuistossa klo 
18.

• Opastettu Yhtiönpuiston historiakä-
vely klo 13. Lähtö Forssan museolta.

• Forssan Vapaa-seurakunnan (ent. 
Kerhola) Hämeentie 15 avoimet ovet 
klo 10-17. Tietoa historiasta ja nykyi-
sestä toiminnasta. Kahvi ja leivon-
naistarjoilu

KESKIVIIKKO 22.5.
• Kalliomäen kirpputoripäivä klo 17-20. 

Säävaraus.

• Forssan Vapaa-seurakunnan (ent. 
Kerhola) Hämeentie 15 avoimet ovet 
klo 10-17. Tietoa historiasta ja nykyi-
sestä toiminnasta. Kahvi ja leivon-
naistarjoilu

• Forssa museum (Wahreninkatu 12): 
City of Colourful Cloth – guided mu-
seum tour in English at 2 PM

• SLEY Rukoushuoneen (Keskuskatu 9 ) 
Avoimet ovet klo 12-15. Kahvitarjoilu 

• Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n järjestä-

mä lastenkonsertti Feeniksissä klo 18

• Forssa Eläväksi ja Kauniiksi yhdis-
tyksen vuosikokous Brander-salissa 
(Wahreninkatu 4a) klo 18. Teema: 
Kulttuurimatkailun merkitys. Puhuja-
na Keijo Aho.

TORSTAI 23.5.
• Forssan Pappilassa (I Linja 2) avoimet 

ovet klo 14-18

• Kehräämön Ehtootorin etkot klo 17-
20. Kehräämön toimijat esittäytyvät.

• Forssan Vapaa-seurakunnan (ent. 
Kerhola) Hämeentie 15 avoimet ovet 
klo 10-17. Tietoa historiasta ja nykyi-
sestä toiminnasta. Kahvi ja leivon-

naistarjoilu

PERJANTAI 24.5.
• Opastettu Yhtiönpuiston historiakä-

vely klo 13. Lähtö Forssan museolta.

• Forssan Vapaa-seurakunnan (ent. 
Kerhola) Hämeentie 15 avoimet ovet 
klo 10-17. Tietoa historiasta ja nykyi-
sestä toiminnasta. Kahvi ja leivon-
naistarjoilu

• Vanhan kaupungintalon avoimet ovet 
(Hämeentie 1). Historiatietoa ja tuo-
te-esittelyä klo 12-18

LAUANTAI 25.5.
• X Unplugged -konsertti Yhtiönpuis-

tossa klo 12-19. Ohjelmassa myös 
epäviralliset piknik-kattauksen 
SM-kilpailut.

• Forssan Vapaa-seurakunnan (ent. 
Kerhola) Hämeentie 15 avoimet ovet 
klo 10-17. Tietoa historiasta ja nykyi-
sestä toiminnasta. Kahvi ja leivon-
naistarjoilu

• Tutustuminen Wiksbergin kartanon 
viljelypalstoille (Kuivakorventie) klo 
14.

FORSSA-PÄIVÄ 25.5.

Forssa Eläväksi ja Kauniiksi yhdistys tarjoaa 

torivieraillle 400 hillomunkkia klo 10 alkaen.

Juontajana Kirsi Lindholm

• 10.00 Forssan Kitarakopla

• 10.05 Forssa-päivän puhe, TEM:n ent.
kansliapäällikkö Erkki Virtanen

• 10.15 Forssan Kitarakopla

• 10.30 Vuoden 2019 Elävöittäjän ja 
kaunistajan palkitseminen

• 10.40 Wahren-opiston Pienen teatte-
rikoulun Karuselli-ryhmä

• 11.00 The Breeze

• 12.00 Tilaisuus päättyy

SUNNUNTAI 26.5.
• Forssan seurakunnan torijumalan-

palvelus kauppatorilla klo 10. Mukana 
kaupungin soittokunta. Sateen sattu-

essa kirkossa.

18.-26.5.

Yleisurheilukoulu
Forssan Salaman kesän 2019 yleisurheilukoulussa 

juostaan, hypätään ja heitetään, harjoitellaan eri 

yleisurheilulajeja sekä kehitetään ominaisuuksia 

monipuolisesti.

Toiminnassa edetään leikinomaisesti ja kilpailemaan 

kannustetaan, mutt a se ei ole pakollista.

Yleisurheilukoulu on tarkoitett u 5-8 -vuotiaille. 

9-16-vuotiaille löytyy harraste- ja kilparyhmät. 

Yleisurheilukoulu sekä harraste- ja kilparyhmät toimivat 

20.5. - 21.8.2019 Lamminrannan urheilukentällä.

Tiedustelut: Forssan Salaman toimisto p. 050 401 5203, 
www.forssansalama.fi , forssansalama@surffi  .net                                   

VESIPEUHUA
• Lasten päivä terapia-altaalla 18.5.2019 

• Puuhapäivät aaltoaltaalla 19.5.2019 ja kesäkuun viikonloput 

• Wibit-temppurata käytössä 30.5.-2.6. ja 12.-18.8.2019

• Lastenpäivä, puuhapäivät ja wibit-rata koko päivän/päivät

• Lasten uimakoulut kesä- ja heinäkuussa

Vesihelmi avoinna kesällä 30.5.-12.7.2019, ma, ke, pe 12-19, ti, to 12-

20, la, su 11-17 Vesihelmi suljett u vuosihuollon ajan 13.7. 11.8.2019

www.vesihelmi.fi 

kesäkuvis
Kesäkuvis on tarkoitettu 4-10-vuotiaille lapsille. 4-6 
-vuotiaat kokoontuvat klo 10-12, ja 7-10-vuotiaat 
klo 10-14 välisenä aikana. Päivän aikana piirretään, 
maalataan, muotoillaan, leikitään jne. Varaa myös 
omat eväät, sekä vaatteet mitkä saavat likaantua.

Kuvataidekurssille otetaan oppilaita 
ilmoittautumisjärjestyksessä 10 hlö/vko. Ohjaajina 
toimivat kuvataidekoulussa pitkään opiskelleet nuoret. 

Kurssiajat: 3.-7.6., 10.-14.6, 16.-20.6. ja 24.-28.6. 
Ilmoittautumiset www.forssa.fi /kuvataidekoulu 
Kurssimaksu 25€ tai 35 €/vko laskutetaan ennen 
kesäkuviksen alkua. Tiedustelut: puh. 050 564 0055 
tai teija.lauronen@forssa.fi                                                          

liikennepuisto
Lasten liikennepuisto (Eteläinen Puistokatu 33) 3.6. alkaen 

avoinna ma, ke, pe klo 10 – 16 sekä ti ja to klo 10 – 19

13.6. klo 16-19 ja 25.8. klo 10-14 Lasten Pick Nick

Liikennepuistoa voi varata myös aukioloaikojen ulkopuolella tou-

kokuusta alkaen esim. päiväkoti- tai alakouluryhmille sekä lasten 

syntymäpäiville. Tiedustelut ja varaukset Jaana Riitamaa p. 050 
3545 317.                                            

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 kisoihin voi 

ilmoitt autua paikan päällä. 

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

LASTEN KESÄLEIRIT
Päiväleirit 1-4 -luokkalaisille 

3.-7.6. ja 10.-14.6. klo 10-15 Kehräämön nuorisotila Kuu-

tamolla

Lasten kesäleirit Pikku-Liesjärven leirikeskuksessa

24.6.-26.6.2019 1-4-luokkalaisille

26.6.-28.6.2019 1-6 -luokkalaisille

1.7.-5.7.2019 3-6-luokkalaisille 

Leirien ilmoitt autumiskaavakkeet on jaett u koulujen 

kautt a. Vapaita paikkoja voit kysellä Kehräämön nuoriso-

tila Kuutamolta p. 03 4141 5513.

Sporttileiri
Forssan Naisvoimistelijoitt en Sportt ileiri

järjestetään Talsoilan koululla 7 – 12-vuotiaille tytöille ja pojille

I-leiri 3.-7.6.2019 ja II-leiri 10.-14.6.2019.

Valvott u leiriaika klo 9.30-15.30, ohjatt ua toimintaa klo 10-15.

Leiriviikon aikana pääpaino on monipuolisessa liikkumisessa, 

päivitt äin myös rauhoitutaan askartelun, piirtämisen ja maalaa-

misen merkeissä. Hinta 50 €, sisältää myös vakuutuksen. 

Lisätiedot ja ilmoitt autuminen:

forssannaisvoimistelijat.sportt isaitt i.com/ilmoitt autumiset/
Ilmoitt autumisaika 1.4.-31.5.2019.

Nuorisotoimen

retki Linnanmäelle
Helatorstaina 30.5.2019, 

seuraa ilmoituksia Forssan Lehdestä ja

www.forssa.fi /vapaa-aika-ja-matkailu/nuoriso/

LISÄKSI KOKO VIIKON AJAN:
• Forssan museon gallerian näyttely: 

Tiina Karhu, Aet Ollisaar, Tuiti Paju: 
Tekoälytön – tekstiiliä

• Vinkkelin näyttely: Varhaiskasvatuk-
sen kevätnäyttely - Hei, kato mitä mä 
jo osaan!

• Luontomuseon näyttely: HAMK – Muo-
vikaupunki

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakoulujen

Helminpäivän laulajaiset 
kauppatorilla  7.5.
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FORSSA KUTSUU

ulkoilemaan
Lähtisitkö uimaan Linikkalanlammille? Tai 

frisbeegolffaamaan Lamminmäelle? Vai 

ehkä eväsretkelle Salmistonmäen lintutor-

nille? Forssan kansallisessa kaupunkipuistos-

sa riittää tekemistä ja kokemista jokaiselle. 

Ja mikä parasta, Forssassa kaikki luontokoh-

teet ovat sopivan lähellä. 

Matkailu

Matkailu

Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Salmistonmäen lintutornille vievä polku mutkitt elee 

valkovuokkojen ja kevätt ädykkeiden täytt ämässä kal-

lioisessa maisemassa. Kaupunginpuutarhuri Leila 
Grönholmin mukaan Salmistonmäellä riitt ää ihastelta-

vaa läpi kesän. 

– Täällä viihtyy laaja kirjo kasvi- ja perhos-

lajeja. Alueelta voi bongata esimerkiksi kelta- ja 

ahomataran, särmäkuisman, ahosuolaheinän ja 

hopeahanhikin. Kesällä Salmistonmäen perinne-

maisemassa laiduntaa myös pieni lammaslauma, 

Grönholm kertoo. 

Monipuolisen kasviston lisäksi Salmistonmäki 

tunnetaan myös lintutornistaan ja Loimalammille 

avautuvasta maisemastaan. 

– Erään arvion mukaan täällä on tavattu yli 50 

eri lintulajia. Ja vaikka ei lintuja tuntisikaan, niin 

maisemat ovat kokemus jo itsessään. Forssassa 

on monia upeita luontokohteita ja tämä on yksi 

henkilökohtaisia suosikkejani. 

VIHREÄ, VEHREÄ KAUPUNKI

Ihasteltuamme lintutornista avautuvia maisemia, jääm-

me vielä hetkeksi nautt imaan keväisestä luonnosta tor-

nin juurella olevan piknikpöydän ääreen. 

– Toivon, että ihmiset ja etenkin lapsiperheet 

löytäisivät tänne paremmin. Meillä on upeita luonto-

kohteita kaupunki täynnä. Tännekin pääsee autolla 

ihan viereen, tai vaikka kävellen Viksbergistä lähtevää 

polkua pitkin, Grönholm sanoo. 

Grönholm tietää kokemuksesta, mistä puhuu. 

Ennen Forssaan asettumistaan hän on ehtinyt asua 

useammassa pikkukaupungissa sekä työskennellä 

muun muassa Helsingin kaupungin Staralla. 

– Forssa vei voiton vehreydellään. Täällä on kak-

sinkertainen määrä viheralueita muihin tämän ko-

koisiin kaupunkeihin nähden. Täällä kaikki on myös 

sopivan lähellä – sekä luonto, että palvelut. Nautin 

Forssasta ja sen luonnosta joka solullani.  

liveMusiikkia
17.5. klo 18 Muistojen Harmonikka goes Forssa Työväentalolla

19.5. klo 18  Kevätkonsertt i Kehrät väreissä Forssan 

Työväentalolla. Mukana myös Hannu Mäkelän orkesteri.

30.8. klo 19 Black Devils feat. Ile Kallio plays Hurriganes 

Kirkassilmäareenalla

forssan kaupunkiseikkailu
La 18.5. klo 14 Lähtöpiste ja maali: Kuntoutumisasema OTE 

Oy:n pihalla (Rajakatu 2).

Kaupunkiseikkailu Forssa on Amazing Race -tyylinen 

leikkimielinen seikkailu, jossa edetään 3-4 hengen 

joukkueissa juosten tai kävellen. Hupi- ja kilpasarja! 

Ilmoitt autumiset 3.5. mennessä www.forssa.fi /
kaupunkiseikkailu

Mahdollisuuksien 
tori &
häme-päivä 2019
13.9. klo 17-20 Kehräämön Piippuaukiolla. 

Pääesiintyjä on Jukka Poika n. klo 19.30. 

Tapahtuma on samalla myös Häme-päivä, 

joten ohjelmasta voi löytää pilkahduksia 

Forssan kultt uuriperinnöstä.

pilvenmäellä ravataan
12.5. klo 16 Äitienpäiväravit

7.6. klo 18 Terassin avajaisravit

19.7. klo 18 Kesämökkiläisravit

9.8. klo 12 Lounasravit

20.8. klo 18 Tiistairavit

1.9. klo 16 Väärinpäinravit

13.9. klo 12 Lounasravit

21.9. klo 19 Tammavaltikka & Pilvenmäki Maraton

Tapahtumia

Valijärven huvila ja uimaranta 2019

Melontaa Loimijoella

Forssan kaupungin omistama ja koijärveläisten talkoilla 

ylläpitämä virkistyspaikka on käytössä toukokuun alusta 

syyskuun loppuun. Alueella on yleinen uimaranta, jossa 

on pukukopit ja ulkokäymälät. Koirien uinti on mahdollista 

vain merkityllä alueella. Taaemmalla sijaitseva huvila sau-

noineen on vuokrauskäytössä, paitsi maanantaisin, jolloin 

on yleinen saunavuoro.

Huvilaa voivat vuokrata yhdistykset ja yksityiset. Ra-

kennus on omin voimin ja hankerahoituksen turvin kun-

nostettu toimivaksi ja ajanmukaiseksi. Vuorokausi alkaa 

klo 13 ja päättyy seuraavana päivänä samaan aikaan. Vuo-

rokausi maksaa 80 euroa. Huvilan varausten vastaanotto 

alkaa vuosittain varhain keväällä. Varaukset ja avainten 

luovutukset hoitaa Koijärven Pietilän kaupalla Tarja Pietilä. 

Tämän kesäkauden vuorokaudet ovat jo varatut satunnai-

sia syksyn päiviä lukuun ottamatta. 

Maanantaisaunaan pääsee klo 16-20. Hinta on 3 eu-

roa/hlö, ja se maksetaan huvilan kahvipöydän lippaaseen.  

htt ps://www.facebook.com/valijarvitoimikunta
htt ps://koijarvenalueenkylat.fi 

Ti 4.6 ja 9.7 klo 18 Tiistaimelonta Loimijoella, Forssan kan-

sallisessa kaupunkipuistossa.

Kesto n. 2h. Hinta 32€/hlö.  

Retkillä melotaan lähtökohtaisesti kaksipaikkaisissa avo- eli 

intiaanikanooteissa. Retken aluksi opastetaan melonnan pe-

rusteet, joten aikaisempaa kokemusta melonnasta ei edellyte-

tä, mutt a osallistujalla tulee olla perusuimataito. Hinta sisältää 

opastuksen, kanootin ja kelluntaliivin. 

Retkelle tulee ilmoitt autua etukäteen

soitt amalla p. 050 5454722 / Jouni

tai sähköpostilla erarenki@gmail.com.

Paikkoja rajoitetusti.
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Matkailu

Kuva Tanja Härmä, Forssan museo

Puuhaa perheen pienimmille, joogaa, musiikkia sekä 

paljon muuta. Ronttismäen tehtaalaismuseon kesä 

on täynnä toinen toistaan kiehtovampia tapahtumia. 

Ja mikä parasta, kaikki tehtaalaismuseon pihapiiris-

sä järjestetyt tapahtumat ovat maksuttomia. Idyllisen 

Kalliomäen 2. linjalla sijaitseva tehtaalaismuseo on 

kokemus jo itsessään. Kolme asuinrakennusta piha-

piireineen esittelevät tehtaalaisten elämää 1870-lu-

vulta aina 1930-luvulle asti. Tervetuloa tutustumaan! 

Kuluvana vuonna Forssan kansainväliset mykkäelo-

kuvafestivaalit viettävät 20-vuotista taivaltaan (26.8. 

–1.9.). Juhlavuoden kunniaksi Forssan Mykkäeloku-

vafestivaalit palaa 1920-luvun vauhdikkaisiin tun-

nelmiin. 1920-luku muistetaan historian kirjoissa 

iloisena vuosikymmenenä. Suuri sota oli ohi ja kan-

sakunnat katsoivat kukin tahoillaan tulevaisuuteen. 

Tämä näkyi myös elokuvissa, joista tuli yhä rohkeam-

pia ja arvaamattomampia. Iloisen vuosikymmenen 

alku onnistuikin synnyttämään kaksi täysin uutta 

elokuvatyyppiä: gangsteri- ja fl apperielokuvat.  

RONTTISMÄELLÄ

FORSSAN
KANSAINVÄLISET
MYKKÄELOKUVA-
FESTIVAALIT 2019

tapahtuu

Gangstereita
ja flappereita

RONTTISMÄEN TEHTAALAISMUSEON
KESÄ 2019 

La 18.5. klo 10–12  Ipanapäivä: MLL Forssa, Forssan museo

    ja Forssan seurakunta

Ke 5.6. klo 18   Eläinpäivä: Elsa Hietala, amanuenssi

    Maatalousmuseo Sarka

Ke 12.6. klo 17   Yleisöopastus

Ke 26.6. klo 18   Tehtaalaisjooga: Mirja Luuppala

Su 30.6. klo 13   Yleisöopastus

Ke 3.7.  klo 18   Tehtaalaisjooga: Mirja Luuppala

Ke 10.7. klo 17–19  Koko Suomi maalaa: Kuvataiteen päivä

Su 14.7. klo 13   Yleisöopastus

Ke 17.7. klo 18   Yhteislauluilta: Forssan mieskuoro

Ke 24.7. klo 18   Tehtaalaisjooga: Ritva Simola

Ke 31.7. klo 18   Tehtaalaisjooga: Ritva Simola

Ke 7.8. klo 18   Tehtaalaisjooga: Mirja Luuppala

Su 11.8. klo 12   Kalliomäen tarinoita: Kalliomäen

    omakotiyhdistys

FESTIVAALIT 2019 

Flappereita kunnioitetaan neljällä elokuvalla, joissa esiintyvät ai-

kakautensa kirkkaimmat tähdet Clara Bow, Louise Brooks, Phyllis 

Haver ja koko fl apper-buumin luonut polkkatukka Colleen Moore. 

Heidän teoksistaan merkitt ävimmäksi nousee Mooren Pieni 

syntinen (Synthetic Sin, 1929), jonka uunituore restaurointi oli Le 

Giornate del Cinema Muto -festivaalin vuoden 2014 kohokohtia.

Gangsterielokuvista nähdään Alamaailma (Underworld, 1927) 

ja Lon Chaneyn tähditt ämä Yhteiskunnan vihollinen (The Penalty, 

1920). Konnia nähdään myös perinteikkäässä lastenohjelmistos-

samme, jossa Roscoe Arbuckle ja kumppanit yritt ävät saada rois-

toja käpälälautaan.

Festivaalit huipentuvat 1.9. klo 15:00 järjestett ävään 20-vuotis 

juhlanäytökseen urheilutalo Feeniksissä. Tällöin valkokankaalle näh-

dään koko perheelle sopivan Harold Lloyd -komedian Keltanokka 

(The Freshman, 1925). Elokuvan säestyksestä vastaa Helsingin po-

liisisoitt okunnan 45 hengen orkesteri kapellimestarinaan Heikki Elo.

Aikaisempien vuosien tapaan kaikki festivaaliviikonloppuna 
nähtävät näytökset säestetään elävällä musiikilla. 

www.forssasilentmovie.com

Avoinna tilauksesta ja tapahtumien yhteydessä.

Osoite: 2. Linja 5-7, Forssa

Lisätietoa tapahtumista www.forssanmuseo.fi

Matkailu
Teksti Johanna Hento kuva Taija PiikkiläMatkailu

Tiesitkö, että suunnistuksen SM-sprintit kisataan tänä kesänä Forssassa? Tai, että Pick-Nickin lisäksi näyttäviä harras-

teautoja voi bongata katukuvasta jo heinäkuussa, kun Naisten Automobiiliajot saapuvat Forssaan? Näistä ja monista 

muista mielenkiintoisista tapahtumista ja nähtävyyksistä saat lisää tietoa Forssan seudun matkailuneuvonnasta. 

Kevätaurinko luo lämmittäviä sätei-

tään Forssan matkailusihteeri Mari 
Noromies-Wahlin työhuoneeseen. 

Kesään on vielä hetki aikaa, mutta jo 

haastattelun aikana saapuvien säh-

köpostien määrästä voi päätellä, että 

Forssan seudulle on tulossa tapahtu-

marikas vuosi. 

– Forssan seudulla riittää tapah-

tumia ja tekemistä jokaiselle. Hakka-

peliittatapahtuma, Holjat markkinat, 

Heinämessut ja muut isommat tapah-

tumat keskittyvät kesään, mutta ta-

pahtumakalenterista löytyy tekemis-

tä ympäri vuoden, Mari kertoo.

Perinteisten tapahtumien lisäksi 

Forssan katukuvaan saadaan syys-

kuussa aivan uudenlaista säpinää, 

kun kaupungissa järjestetään suun-

nistuksen SM-sprintit. 

– Toivon, että paikkakuntalaiset 

lähtevät runsain joukoin nauttimaan 

kisoista ja niiden tunnelmasta. Haas-

tan myös yrittäjät ottamaan kaiken irti 

näistä tapahtumista. Matkailijat tuo-

vat seudulle vuosittain 25–27 miljoo-

naa euroa, joten nyt kannattaa miettiä 

aukioloaikoja ja erikoistarjouksia. 

DIGISSÄ JA TORILLA

Tapahtumakalenterin kokoamisen ohella 

Marin toimistossa mietitään jatkuvasti, 

miten Forssan seudulle saataisiin hou-

kuteltua enemmän matkailijoita. 

– Olemme kehittäneet markkinoin-

nin kärkiä yhdessä paikallisten yrittäji-

en kanssa. Forssan seudun matkailu on 

kevään aikana saanut uuden visuaali-

sen ilmeen, jonka pohjalta myös koti-

sivut uudistetaan. Tavoitteena on ottaa 

myös sosiaalinen media paremmin hal-

tuun, Mari kertoo. 

Mari muistuttaa, että digitaalisuu-

teen panostaminen ei tarkoita, että 

kaikki matkailuneuvonnan palvelut löy-

tyisivät jatkossa vain verkosta. Matkai-

lijanopasta ja kesän menovinkkejä voi 

edelleen poiketa kyselemään kauppato-

rilla sijaitsevasta kesäinfopisteestä. 

KAUPUNKI

täynnä tapahtumia

– Matkailuneuvonnan kesätyön-

tekijä jalkautuu tänä vuonna seudun 

tapahtumiin ja matkailukohteisiin ra-

portoiden niistä sosiaaliseen mediaan. 

Henkilökohtaista asiakasneuvontaa on 

saatavissa hieman rajoitetummin edel-

lisiin vuosiin verrattuna, mutta esitteitä 

voi hakea samoissa tiloissa sijaitsevan 

Kotipizzan aukioloaikojen puitteissa. 

TÄYTÄ KESÄPASSI JA 
VOITA JOPO!  

Nappaa kesäpassi mukaasi ja lähde kier-

tämän seutukuntamme upeita kohteita! 

Keräämällä neljä leimaa osallistut loka-

kuun alussa suoritett avaan arvontaan, 

jossa voit voitt aa erikoisteipatun Visit 

Forssaregion Jopon sekä muita tuotepal-

kintoja. Passin ja tarkemmat ohjeet löydät 

Forssan seudun Matkailijan Oppaasta. 

Opasta on jaossa seudun matkailukoh-

teissa, kunnantaloilla sekä kauppatorin ja 

matkailuneuvonnan infopisteissä.

 MATKAILUNEUVONTA /
 TOURIST INFORMATION

Koulukatu 13, 30100 Forssa
p. 03 4141 5266 / matkailu@forssa.fi  / www.visitforssaregion.fi 

Matkailun infopiste palvelee kesäaikaan kauppatorilla ti-la.

i

Forssan kauppatori on
kesäaikaan 1.5.–31.8.2019
avoinna ti ja to klo 7–14
ja lauantaisin klo 7–15.
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Jos Koijärven lintutornille haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Ja varmasti positiivisella tavalla, sillä aluetta 

on kunnostettu viime vuosina hartiavoimin. Viime kesänä vietetyt tornin avajaiset saavat jatkoa tänä vuonna, 

kun tornin läheisyyteen rakennettu kota vihitään käyttöön. 

Koijärven lintutornin juurella sijaitsevasta 

kodasta kuuluu tasainen naputus. Saa-

puessamme lähemmäs ääni lakkaa ja ovi-

aukosta ilmestyy rempseä hymy.  

– Tervetuloa! Teen tässä vielä vii-

meistelyjä, mutta kohta päästään pais-

tamaan makkaraa. Voitte käydä sillä 

välin tutustumassa lintutorniin, Jouko 

Alhainen sanoo. 

Tornin ja sen ympäristön kunnos-

taminen on toteutettu Koijärven Alueet 

Kylät ry:n toimesta. Torniin kanssam-

me kiipeää hankkeen projektipäällikkö 

Tomi Helin. 

– Kunnostustyöt on toteutettu han-

kerahan ja talkoiden avulla. Talkootyö-

tunteja on kertynyt jo yli 1500. Ilman 

paikallisten mittavaa panostusta tämä ei 

olisi onnistunut, Helin kiittelee. 

Helinin opastuksella bongaamme 

tornista käsin kurjen, ruskosuohaukan 

sekä pohjantikan. Runsaan lintulajiston 

lisäksi järven ympäristössä elää myös 

monia muita eläimiä.

– Alueesta on aiemmin puhuttu 

Koijärven lintutornina, mutta osuvam-

pi nimi on luontotorni. Täällä luonto on 

läsnä niin monella tavalla, Helin sanoo. 

KOKO PERHEEN 
RETKIKOHDE

Makkaran herkullinen tuoksu leijailee tor-

niin ja Alhainen kehott aa meitä siirtymään 

kodan puolelle. Kahvia nautt iessa pääsem-

me kuulemaan tornin historiasta. 

– Aloitin ensimmäisen tornin raken-

tamisen vuonna 1977. Sittemmin tornia 

on uusittu useampaan otteeseen. On 

ollut hienoa huomata, että tornille on 

edelleen kysyntää. Viime lauantainakin 

täällä kävi yli 25 retkeilijää, Alhainen 

sanoo tyytyväisenä. 

– Jouko on palkattu kunnostustöi-

hin hankerahan voimin, mutta epäilen 

vahvasti, että hänellä on mennyt työ- 

ja talkootunnit sekaisin jo aikaa sitten, 

Helin naurahtaa. 

Talkoiden tavoitt eena on ollut houku-

tella alueelle lintubongarien lisäksi myös 

enemmän lapsiperheitä. 

– Kun saamme kodan ja kuivakäy-

mälän viimeisteltyä, polut paranneltua 

ja piknikpöydän paikoilleen, niin tänne 

on helppo tulla myös pienempien lasten 

kanssa, Alhainen toteaa.    

– Tämä on oiva kohde myös virkis-

tyspäivien ja muiden ryhmäretkien pi-

tämiseen. Eikä tänne aja kuin noin 20 

minuuttia Forssan keskustasta. Perille 

löytää kun laittaa navigaattoriin osoit-

teeksi Urjalantie 25 ja seuraa siitä läh-

teviä opasteita, Helin sanoo. i

TALKOOTYÖN
voimannäyte

Luonto Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Jouko Alhaisen ja Tomi He-
linin mukaan parasta ret-
keilyssä on kunnon eväät. 
Uuden kodan suojissa kel-
paa paistaa makkaraa tai 
keitt ää nokipannukahvit. 
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Yhteistyössä Forssan ammatti-instituutti

Forssan Torikeskukseen avautui viime joulukuussa uusi kahvila. Kyseessä ei ole kuitenkaan mikä tahansa kah-

vila, vaan Forssan ammatti-instituutin osuuskunta Loimi-Akselin ylläpitämä Fönsteri. Nuorten pyörittämä 

kahvila on näyteikkuna opiskelulle, mutta myös paikka, jonne paikallisten toivotaan tulevan viettämään aikaa. 

Fönsteria on ollut ideoimassa ja pystytt ä-

mässä 12 merkonomiopiskelijaa sekä da-

tanomiksi keväällä valmistuva Eetu Mah-
la. Nett isivuista ja sosiaalisesta mediasta 

vastannut Eetu kuvaa projektia opett avak-

si ja mielenkiintoiseksi. 

– Ei täällä ihan joka päivä perus-

teta kahviloita. Lähdin mukaan, sillä 

ajattelin, että tästä saa hyvää koke-

musta tulevaisuutta ajatellen. Teke-

mistä on riittänyt, mutta tylsää ei ole 

ollut, Eetu sanoo. 

Eetu kertoo oppineensa projektissa 

enemmän, kuin mitä koskaan voisi op-

pia pelkästään oppitunneilla istumalla. 

– Yllätyin siitä, miten paljon työtä 

piti tehdä jo ennen kuin kahvila saatiin 

avattua. Lupien hankkimiseen, mark-

kinointiin ja remontointiin kului paljon 

aikaa, mutta samalla ne opettivat pal-

jon yritysmaailmasta. On pitänyt myös 

oppia oikeasti tekemään tiiminä töitä ja 

huomioimaan toisten mielipiteet. 

Vaikka Fönsterin avaaminen oli iso 

ponnistus, on työtä riittänyt myös kah-

vilan avauduttua. 

– Kahvilassa on päivittäin toistu-

via perustehtäviä, kuten tarjottavien 

esille laittamista, siivoamista ja va-

rastojen täydentämistä. Sen lisäksi 

pitää koko ajan miettiä, miten toimin-

taa voidaan kehittää ja markkinoida 

entistä paremmin.

TYÖSSÄ OPITTUA

Koska Eetu ja muut Fönsterin perusta-

neet opiskelijat ovat valmistuneet tai val-

mistuvat kesällä, on kahvilassa käynnissä 

uusien opiskelijoiden perehdytt äminen. 

Tänään työskentelyvuorossa ovat Emilia 
Säteri ja Essi Kantola. 

– Koululta kysyttiin halukkaita mu-

kaan Fönsterin toimintaan. Parasta tässä 

on, että pääsee oikeasti tekemään asioi-

ta. Ja pääsee kohtaamaan ihmisiä, Emilia 

sanoo. 

Nuoret naiset kertovat oppineensa 

Fönsterissä paljon asiakaspalvelusta. 

Samalla he ovat päässeet ideoimaan 

kahvilan kehittämistä.   

– Olemme suunnitelleet kahvipas-

sin lanseeraamista. Haluaisimme myös 

päivittää työasuja ja suunnitella kah-

vilaan omat näyttävät työpaidat, Essi 

Kantola kertoo. 

Kahvilan kehittämiseen on saatu 

vinkkejä myös paikallisilta yrittäjiltä, jot-

ka ovat vierailleet Fönsterissä pitämässä 

opiskelijoille luentoja. 

– Aiemmin tänä vuonna saimme 

arvokasta tietoa markkinoinnista ja 

seuraavaksi pääsemme kuulemaan 

leipomoalan ammattilaisen ajatuksia, 

Emilia sanoo. 

TILAA TAPAHTUMILLE

Mutt a koska Fönsteriin kannatt aa piipah-

taa kahville? Onko kahvila auki vain koulu-

päivän puitt eissa?

– Fönsteri on auki arkisin aamu-

kymmenestä iltakahdeksaan. Kahvilaa 

voi vuokrata yksityistilaisuuksiin, kuten 

syntymäpäiviin ja kokouksiin. Fönste-

ri on auki myös kesällä, sillä yksilöllisen 

opetuksen myötä opintoja voi suorittaa 

myös kesällä, Essi kertoo. 

– Lasten syntymäpäiväjuhlat ovat 

olleet todella suosittuja. Järjestäm-

me tarjoilut ja ohjelmaa, eikä asiak-

kaan tarvitse huolehtia siivouksesta, 

Emilia kertoo. 

Yritykset ja muut toimijat voi-

vat vuokrata Fönsteristä myös sho-

wroom-tilan viikoksi tai pariksi, 

jossa he voivat esitellä omia palve-

lujaan ja tuotteitaan. 

– Meillä on tarjota näyteikkuna 

ja hyvää näkyvyyttä aivan kaupungin 

keskustassa, tytöt sanovat ja kiirehti-

vät palvelemaan juuri sisään astuvaa 

asiakasta.  

Kahvilatoiminnan mahdollista-

vat yhteistyökumppanit Lounaismaan 

Osuuspankki sekä Loimi-Hämeen Jä-

tehuolto Oy. Myös Forssan kaupunki on 

osallistunut Fönsterin toimintaan palk-

kaamalla työntekijän.

– Fönsterissä tehdään yhteistyötä 

koko oppilaitoksen voimin. Esimerkik-

si osa tarjottavista tulee elintarvike- ja 

ravintola-alalta. Kosmetologiopiskelijat 

ovat myös olleet tekemässä kynsien lak-

kauksia asiakkaille, ammatillinen ohjaaja 

Laura Flankkumäki sanoo. 

Tieto- ja viestintätekniikan opis-

kelijat puolestaan ovat tehneet kotisi-

vut, somemarkkinointia ja perehtyneet 

tietoturvaan. Rakennusalan opiskelijat 

ovat valmistaneet upeita sisustus-

tuotteita ja suunnitteilla on keramiik-

ka-alan tuotemyyntiä, opettaja Karita 
Stenfors-Selkälä kertoo.

Fönsteri auki ma-pe klo 10–20

www.olohuonefonsteri.wordpress.com

NÄYTEIKKUNA

opiskelulle

Ensio Selkälä ja Jaakko 
Koski ovat tutt u näky Föns-
terissä. Tiskin takana va-
kioasiakkaita palvelemassa 
kahvilan perustamisessa 
mukana ollut Eetu Mahla. 
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TSEKKAA TAPAHTUMAT, AUKIOLOAJAT JA IKÄRAJAT KOTISIVUILTA!

•relax•drink•sing•dance•

MEILLÄ KANTIKSET OVAT 
KINGEJÄ! Liity ilmaiseksi 
kotisivuillamme!

@ravintolastatus

KAUPUNG
IN

KUUMIN

YÖKERHO

Wahreninkatu 4A, Forssa
www.ravintolastatus.fi

Wahren-opiston mökki
Opiston mökillä Tammelassa Pyhäjärven rannalla on jo 
liki sadan vuoden ajan saunottu, nautittu kesästä sekä 
järjestetty tilaisuuksia erilaisille ryhmille. Opiston sauna 
lämpiää kesällä joka keskiviikko ja lauantai. 
Yleiset saunavuorot:
Keskiviikkoisin klo 17–20
Lauantaisin klo 16–19

Saunojilta peritään kannatusmaksu 3 euroa aikuiselta,
1 euro lapsilta. 

Saunan ja huvilan vuokraus: Jari Saarinen 0505955386
Huvilan vuokra kesällä 2019 280 euroa (la-su). 
Löydät meidät myös Facebookista Opiston saunan 
ystävät -sivulta.  

Miltä kuulostaisi päivä inspiroivassa erämaatunnelmassa? Ja päälle rentoutumista hieronnassa ja kehonhuol-

lossa? Loimunalle sekä Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskus yhdistivät voimansa ja tarjoavat nyt sekä miel-

tä että kehoa hellivää hyvinvointipalvelua.  

Osaatko pysähtyä hetkeksi ja rauhoitt ua? 

Tiedätkö, mitä työntekijöillesi kuuluu? Näitä 

kysymyksiä pohditaan Loimunallen ja Kuto-

mon Fysioterapia ja Liikuntakeskuksen jär-

jestämissä virkistyspäivissä.  

– Nyky-yhteiskunta ja työelämä ovat 

todella hektisiä. Ihmiset eivät osaa enää 

rentoutua. Halusimme tarjota tähän apua. 

Virkistyspäivien lisäksi järjestämme myös 

yksilöllistä valmennusta, Loimunallen yrit-

täjä Joni Hernberg sanoo. 

– Kunnosta huolehtiminen ei tarkoita, 

ett ä ihminen oikeasti voisi hyvin. Todellinen 

hyvinvointi syntyy, kun huomioimme sekä 

henkisen ett ä fyysisen puolen, Kutomon 

Fysioterapia ja Liikuntakeskuksen yritt äjä 

Minna Pentt ilä kertoo. 

Ja missä olisi parempi hiljentyä ja voi-

maantua, kuin loimunuotion äärellä? 

– Metsässä titt elit unohtuvat ja meillä 

on lupa laskea arjen taakat. Parhaat kes-

kustelut syntyvät nokipannukahvien äärel-

lä, kun toimitusjohtaja ja työntekijä ovatkin 

yhtäkkiä samalla tasolla, Hernberg sanoo. 

– Työntekijöiden jaksaminen on suo-

raan verrannollinen yrityksen tulokseen. On 

tärkeää pitää työntekijöistä huolta, mutt a 

aivan yhtä oleellista on huolehtia omasta 

hyvinvoinnista. Kun yritt äjä ei voi hyvin, se 

heijastuu koko yritykseen, Pentt ilä toteaa. 

AITOA LÄSNÄOLOA

Mutta mitä kaikkea kahden hyvinvoin-

tiyrittäjän järjestämä virkistyspäivä 

sitten sisältää? 

– Pakett i voidaan räätälöidä täysin 

asiakkaan toiveiden mukaan. Yleensä 

päivä lähtee käyntiin niin, ett ä kokoon-

numme yhdessä Kutomolla, mistä matka 

jatkuu Tammelaan Kiimalammin laavulle, 

Hernberg sanoo. 

Hernbergin ja Pentt ilän mukaan yri-

tysten virkistyspäivät ovat usein liian 

täynnä ohjelmaa, jolloin rentoutuminen 

ja yhdessäolo helposti kärsivät. Omassa 

palvelussaan he ovat halunneet panos-

taa aitoon läsnäoloon. 

– Seinäkiipeily, keilaus ja muut akti-

viteetit ovat kivoja tapoja viett ää päivää. 

Turhan usein työntekijät ryhtyvät kuitenkin 

kilpailemaan keskenään ja virkistyspäivän 

idea ikään kuin katoaa, Pentt ilä sanoo. 

– Luonnossa ei tarvitse koko ajan teh-

dä jotain. Voimme vain olla, juoda kahvia, 

jutella niitä näitä ja kuunnella lintujen lau-

lua. Voimme myös järjestää laavulle ruokai-

lun sekä lämmitt ää savusaunan. Lämpimät 

löylyt ja pulahdus metsälampeen virkistä-

vät kummasti, Hernberg sanoo. 

Työporukan yhteisen päivän kruu-

naa hemmotteluhetki Kutomon kristalli-

kruunujen alla.  

– Valitt avana on hieronta, kehonhuoltoa 

tai ryhmärentoutusta. Lopuksi herkutellaan 

vielä tuoreilla hedelmillä, Pentt ilä kertoo. 

LUPA LASKEA

arjen taakat

Yhteistyössä Forssan ammatti-instituuttiYhteistyössä Loimunalle & Kutomon Fysioterapia ja liikuntakeskus

Kuva Lassi Puhtimäki

Loimunallen yritt äjä Joni 
Hernbergin mukaan par-
haat ideat ja keskustelut 
syntyvät usein luonnossa.  
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LemmikkipuatiLemmikkipuati
VORSSAN

• Ruuat ja tarvikkeet koirille,    
   kissoille, jyrsijöille, kaloille,  
   linnuille ja matelijoille. 

• Kaloja, jyrsijöitä ja lintuja.

Kaikille eläinystäville, tervetuloa!

Kauppakatu 12, 30100 Forssa, puh. 044 420 4876
Avoinna ma-pe 10-17 , la  10-14   


