TERVETULOA FORSSAN

KEHRÄÄMoLLE!

FORSSAN MUSEO 1

Forssan luontomuseolla 4

toimii entisessä puuvillamakasiinissa, joka
on Kehräämöalueen vanhimpia rakennuksia
(rak.1849). Museon perusnäyttely Kirjavan
kankaan kaupunki kertoo tehdaskylän ja
sitä ympäröivän seudun tarinaa hauskasti ja
kauniisti. Lapsiystävällinen näyttely antaa hyvän
johdannon Forssaan ja kestää useammankin
katsomisen. Museo on esteetön.

voit tutustua Suojassa-perusnäyttelyn
johdattamana Lounais-Hämeen alueen
luontoon sekä luonnonsuojelutyöhön. Pysyvän
perusnäyttelyn lisäksi tarjolla on vaihtuvia
näyttelyitä. Museo on esteetön. Vapaa pääsy.

Forssan museo, Wahreninkatu 12,
p. 03 4141 5100
ti-pe 10-16; la 10-14 kesällä 12-16); su 12-16
www.forssanmuseo.fi

Forssan luontomuseo, Wahreninkatu 4, A-rappu
p. 044 272 9002
15.6.-15.8. avoinna ke-pe 10-16, la-su 12-16,
muulloin ke, pe ja su 12-16
www.luontomuseo.fi

ravintola status
Ruotsalaissyntyinen Axel Wilhelm
Wahren (1814-1885) perusti
Forssan kehräämön vuonna 1847.
Kehräämön ympärille kasvoi
vähitellen tehdasyhdyskunta.
Kehräämötoiminta loppui
1980-luvun alussa, jolloin kaupunki
osti alueen ja kunnosti rakennukset
kulttuurikäyttöön. Nykyään
Kehräämö on vilkas kulttuurikeskus
ja sympaattinen vierailukohde
matkailijalle.
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Kaupungin kuumin yökerho Status villitsee
bilekansaa vuonna 1883 rakennetun
puusepänverstaan tiiliseinien suojissa. Ulkoa
löytyy ympärivuotinen terassi, jonka alla virtaa
Loimijoki.
Entisestä karhekehräämöstä
(rak. 1874, laajennettu 1960) löytyvät

Forssan kaupunginkirjasto 2
ja nÄyttelytila Vinkkeli, 3
Luontomuseo ja Kahvila Kirjava. Kirjastossa
voit mm. lukea lehtiä ja verkkolehtiä tai
käyttää nettikoneita. Kirjastossa on langaton
verkkoyhteys. Tietoa kirjaston tapahtumista
löydät nettisivuilta. Näyttelytila Vinkkelissä
kirjastotalon 2. kerroksessa on vaihtuvia
taidenäyttelyitä.

Kirjasto ja Näyttelytila Vinkkeli, Wahreninkatu
4, p. 03 4141 5405
ma-to 11-19, pe ja aatot 11-17, la 10-14
(30.9.-1.5., ei kesälauantait)
www.lounakirjastot.fi/forssa ja
www.forssa.fi/kulttuuri

Ravintola Status, Wahreninkatu 4A
www.ravintolastatus.fi

Hushallska
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on viehättävä sisustus- ja lahjatavaraliike
Kehräämöalueen portilla. Myymälä sijaitsee
yhdessä ns. Wahrenin pytingeistä, joita
rakennettiin työväen asuintaloiksi kehräämölle
johtavan puistokadun varteen vuonna 1848.
Pytinkien yhteishuoneisiin majoittui tehtaan
nuorta työväkeä, jota piti kurissa topakka
sööterska.
Hushållska Sisustusliike,
Wahreninkatu 2, p. 03 435 7093
Auki ti-pe 10.00-17.30 ja la 10-14
www.hushallska.fi
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Piipputerassi palvelee Kehräämöalueen
sydämessä kesäaikaan päivittäin klo 11.00 (su.
12.00) alkaen. Tarjoilemme ruoka-annoksia,
leivonnaisia ja raikkaita juomia sekä paikallista
jäätelöä iloisella ja rempseällä tyylillä. Ryhmille
(20-150 hlö) järjestyy tarjoilut viereisen
Tilausravintola Vanhan Värjärin puolelta, joka
palvelee ympäri vuoden.
Piipputerassi &
Vanha Värjäri,
Wahreninkatu 11
p. 050-5272037
info@piipputerassi.fi
www.vanhavarjari.fi
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”Entäs sitten Forssan ihana puisto - Ihan kuin
paradiisi se on. Käännät silmäs minne käännät,
et tottakaan tapaa muuta kuin ihmiskäden
tekemää somuutta”
(Tampereen Sanomat 1879).
Vanhojen lehmusten, tammien ja
vuorijalavien katveessa voit aistia 1800-luvun
tunnelmaa. Puiston kupeessa on leikkipuisto,
tenniskenttä sekä laidoilla Forssa-yhtiön
johtajien asuinrakennuksia ja tehtaankoulu.
Yhtiönpuisto on Forssan kansallisen
kaupunkipuiston sydän. Puistoon on vapaa
pääsy.

patsas
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Forssan keilailuharrastuksella on pitkät
perinteet, sillä Kehräämöalueen kupeessa
sijaitsevassa puistossa oli keilarata jo
1850-luvulla. Nykyinen keilahalli on
historiallisen kehräämön alakerrassa.
Punatiilinen vanha tehdasmiljöö ja vieressä
kohiseva koski luovat leppoisat puitteet keilojen
kaatoon.
Forssan keilahalli, Wahreninkatu 11
p. 03 422 6262
ma-to 10-21.00; pe 10-23.00;
la 11-23.00; su 11-16
hohtokeilailu pe-la 19-23
www.bowling4you.fi/forssa
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www.wahren-keskus.fi
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