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Pääkirjoitus

Tulevaisuuden Forssa
Forssaan on laskeutunut kaunis syksy. Sosiaalinen media on täyttynyt toinen toistaan upeammista jokivarren kuvista, joista aidosti näkyy, kuinka kaunis kotikaupunki meillä on.
Tulevaisuuden Forssaa rakennetaan eteenpäin, uusien alkujen äärelle, kuten jokaista alkavaa
syksyä. Tulevaisuudessa olemme lasten, ikäihmisten, yritysten, peruspalveluiden ja kaikkien
asukkaittemme Forssa. Olemme kestävän kehityksen edelläkävijä, kaupunkipuistokaupunki, jossa on puhdasta, sekä turvallista asua ja elää arkeaan ihan jokaisen.
Lehdessä esitellään uusia seutumme tärkeitä työntekijöitä. Uudet johtajat FSHKY:ssä ja Forssa-asunnoissa ovat tulleet Forssaan tärkeään ihmisten arjen palveluiden tehtäviin. Asunto ja onnistunut asuminen on jokaiselle ihmiselle elinehto. Tässä tarvitaan sosiaalista
isännöintiä ja vahvaa tukea myös
myö asuntoyhtiöltä, jotta tukea tarvitsevat ihmiset
onnistuvat entistä paremmin
paremm asumisessa ja asunnon säilyttämisessä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut ovat olleet murroksessa
ter
viimeisten vvuosien aikana valtakunnan päätöksistä johtuen. Toimivat
Toimiva sotepalvelut ovat seudun elinehto. Niiden kehittämisessä
ämisess tarvittaisiin kipeästi lopulliset valtakunnalliset linjauks
linjaukset, jotta tulevaisuuden rakentamisessa olisi lain
edellyttämä runko loppuun asti vietynä. Johtajat ovat siis
molemmissa
molemmiss tehtävissä paljon vartijoina, niin talouden ja
inhimillisyyden
inhimillisyyd näkökulmasta. Forssassa jokaiselle asunnottomalle tule
tulee tarjota asunto ja jokaiselle sairaalle tulee löytyä apua. Tervetuloa
Forssaan Katariina Korhonen ja Seppo
Te
Hakamäki.
Tulevaisuuden
Tulevaisuud Forssa meidän on ihan itse rakennettava. Ja
jotta me pärjäämme,
se vaatii nykyaikaista ajattelua, entistä
pä
isommin ja laajemmalle. Alueet, pendelöinti, etätyöt, digitalisaatio, luo
luonnon arvostus ja läheisyys asumisessa kasvavat.
Tavoitteet iihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi elävät joka
päivä tod
todeksi ja teoiksi ihmisten arjessa ja kaupungin toiminnassa.
minnas Työpaikkakehitys tukee tätä kaikkea, koska se
kasvussa ja työttömyys on onneksemme
on selkeässä
se
lähtenyt roimaan laskuun.
läh
Uskotaan itseemme ja tehdään yhdessä tulevaisuuden Forssa.
Kaunista syksyä,
Kaisa Lepola
Kaupunginhallituksen pj.
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Forssan yhteislyseolle
kuvataidepainotteinen opintolinja

Forssan Nuorisovaltuuston Iida Lehtonen (vas.),
Sami Norr ja Sara Mäki
kampanjoivat kesätyön
puolesta.

Forssan yhteislyseossa alkaa syksyllä 2019 kuvataideja muotoilulinja, joka mahdollistaa entistä suuremman taide- ja muotoilukurssien opiskelun. Linjalla
opiskelija voi valita yhteensä 11 kurssia kuvataidetta
lukion tarjonnasta ja 3–6 kurssia keramiikan muotoilua Forssan-ammatti-instituutin puolelta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus sisällyttää ja hyväksilukea
lukio-opintoihin kursseja Forssan kuvataidekoulusta.
Kuvataide- ja muotoilulinjalle haetaan yhteishaus-

sa ilman pääsykoetta. Linjalle otetaan 20 opiskelijaa.
Valintaperuste on sama kuin yhteislyseolle, eli peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo.
Opiskelijan materiaalit sekä lyseolla ja ammattikoululla suoritettavat opinnot ovat ilmaisia. Kuvataidekoulun hinnoitteluna on normaali lukukausimaksu.
Linja tarjoaa hyvän pohjan taideyliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin pyrkiville.
forssan-yhteislyseo.onedu.fi/web/

Nuorten Työpaja
25 vuotta
Vuonna 1994 Forssassa toimintansa aloittanut
Nuorten Työpaja on auttanut historiansa aikana
useita paikallisia nuoria työllistymään. Ensi helmikuussa toiminnalle tulee 25 vuotta täyteen.

Työpajan toiminta on poikkeuksellista, sillä emme
käytä yhteiskunnan rahaa niin paljon kuin muut vastaavat toimijat Suomessa. Toiminta tuottaa hyvin pitkälti sen, minkä kuluttaakin.

– Aloitimme nuorten työpajatoiminnan ensimmäisten joukossa Suomessa. Autamme ihmisiä
löytämään ponnahduslaudan työelämään, Forssan kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö
Tapio Virtanen kertoo.

Pian eläkkeelle jäävän Virtasen mukaan parasta
työpajatoiminnassa ovat ne hetket, kun näkee ihmisten pääsevän kiinni työelämään.

Nuorten Työpaja työllistää Forssassa vuosittain
noin 60 henkeä. Tehtävät työt koostuvat itse tehtyjen tuotteiden valmistuksesta, alihankintaurakoista
sekä erilaisten palveluiden tuottamisesta.

#meetöihin työllistää nuoria
Forssan nuorisovaltuusto on käynnistänyt #meetöihin-kesätyökampanjan.
Viidestä
nuoresta
koostuvan työryhmän tarkoituksena on edistää
paikallisten nuorten kesätöiden saantia.
– Kesätöitä voi olla vaikea löytää ilman suhteita tai aiempaa työkokemusta. Haluamme tarjota
nuorille vielä yhden väylän, josta kesätyöpaikkaa
voi etsiä, Forssan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sami Norr kertoo.
Tiedot #meetöihin-kampanjan avoimista kesätyöpaikoista asetetaan kaikkien nähtäväksi
Ohjaamo Forssan tiloihin. Työryhmä aikoo myös
hyödyntää somen voimaa sekä käydä kouluilla
kertomassa kampanjasta.
– Tällä hetkellä kontaktoimme yrityksiä ja suun-

nittelemme markkinointia. Vuodenvaihteen jälkeen
kampanja on tarkoitus saada kunnolla käyntiin, nuorisovaltuuston jäsen Elle Luukkala sanoo.
Kampanjan avainsanoiksi on nostettu #helppous,
#kannustus ja #rohkeus.
– Toivottavasti saamme sekä nuoret että yritykset innostumaan kampanjasta. Tavoitteena
on tehdä tästä pysyvä osa nuorisovaltuuston
toimintaa, joka jatkuu myös nykyisen nuorisovaltuuston jättäytyessä sivuun, Norr ja Luukkala
toteavat yhdessä.
Facebook:
Forssan nuvan #meetöihin -kesätyökampanja
Nettisivut: www.meetoihin2019.wordpress.com

– Pajalla korjataan ja myydään esimerkiksi polkupyöriä, huonekaluja sekä vaatteita. Forssassa Nuorten

– Teemme koko ajan suunnitelmia sen eteen,
että toiminta säilyy tehokkaana myös jatkossa. Ensin on kuitenkin aika juhlia Nuorten Työpajan tähänastista taivalta ja saavutuksia. Juhlavalmistelut on
jo aloitettu, Virtanen hymyilee.
Kehräämön nuorisotila Kuutamo,
Wahreninkatu 11 G, 30100 Forssa

”Forssan malli” voitti
rikoksentorjuntakilpailun
”Forssan malli” perustuu Forssan kaupungin perustamaan poikkihallinnolliseen moniammatilllisen verkostotiimin yhteistyössä luomaan ratkaisuun. Mallia
olivat poliisin lisäksi kehittämässä kaupungin, vastaanottokeskuksen, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, koulujen sekä Naapurisovittelun keskuksen edustajat. Hämeen poliisi voitti valtakunnallisen
rikoksentorjuntakilpailun tällä Forssassa kehitellyllä
mallilla, jossa väestöryhmien välisiä konflikteja puretaan yhteisösovittelun keinoin. Yhteisösovittelu oli

Forssan kaupungin vastaus väkivaltaisiin yhteydenottoihin paikallisten nuorten sekä vastaanottokeskuksen asukkaiden välillä syksyllä 2016.
Kilpailun raati arvosti Forssan mallissa kaupungin
asukkaiden osallistamista paikallisen ongelman
ratkaisemiseksi. Rikoksentorjunnan lisäksi Forssan
mallissa korostui mahdollisuus hyvien väestösuhteiden edistämiseen. Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA)
joulukuussa Itävallassa.
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Tekstit Johanna Talikainen Kuvat Taija Piikkilä

Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Ajankohtaista

FRUSH KIINNOSTI MYÖS

kansainvälisesti
Forssan Kehräämöllä järjestetty kiertotalouden kasvuyritys- ja startup-tapahtuma FRUSH keräsi toisena vuotenaan ennätysyleisön. Syyskuinen
tapahtuma veti paikalle ensimmäisenä
päivänä yli 300 kävijää ja toisena päivänä noin 200 kävijää.
– Tavoitteenamme oli saada paikalle
250 kävijää molemmille päiville ja tavoite siis saavutettiin. Merkittävää oli kansainvälisten vieraiden osuus, joita oli 53.

VIISIVUOTIAAT OPPIVAT

arjen taitoja

Forssassa alkoi syksyllä viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen maksuton kokeilu. Viskariksi nimetyssä toiminnassa
harjoitellaan muun muassa yhdessä tekemistä sekä tunteiden ilmaisua.
Viskari-toiminnan ansiosta vuonna 2013
syntyneet lapset saavat Forssassa 20 varhaiskasvatuksen viikkotuntia maksutta. Kokeilun piiriin kuuluu noin 150 lasta.
– Valtakunnallisen kokeilun tavoitteena
on kasvattaa viisivuotiaiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja vaikka meillä
on Forssassa jo muutoinkin valtakunnallista
korkeammat osallistumisasteet, olemme
iloisia, että kokeilun myötä lähes koko viisivuotiaiden ikäluokka on varhaiskasvatuksen piirissä. Korkeaa osallistumisprosenttia
on tarkoituksenmukaista tavoitella, koska
viimeaikaiset tutkimustiedot ovat vahvistaneet käsitystä varhaiskasvatuksen tuomista positiivisista vaikutuksista koko koulupolkuun, Forssan kaupungin kasvatus- ja
opetuspäällikkö Tiina Kemppainen kertoo.
Viskarissa lapset harjoittelevat kaiken
kaikkiaan ikätasolleen sopivia taitoja. Tarkoituksena on erityisesti vahvistaa lasten
oman arjen omatoimisuutta esimerkiksi pukeutumisessa ja ruokailutilanteissa.
– Sen sijaan, että aikuinen toisi lounaan valmiina, lapsi saa itse hakea ruoan

ja maidon sekä voidella leivän. Samalla hän
oppii itse miettimään, paljonko hän jaksaa
tänään syödä, Forssan kaupungin johtava
konsultoiva erityslastentarhaopettaja Aila
Sulonen sanoo.
Arjen taitojen lisäksi viisivuotiaiden
pedagogiikassa painotetaan omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisua sekä toisten
kanssa toimimista.
– Opettelemme kohtaamaan erilaisissa
sosiaalisissa tilanteissa syntyviä tunteita.
Leikkitilanteissa voi esimerkiksi syntyä tilanteita, joissa lasten täytyy käsitellä pettymystään ja suhtautumistaan kaveriin, kun
vaikkapa suosikkilelu on jo toisen käytössä
tai jos peliin ei mahdu enää lisää osallistujia.
Tunteita saa ja pitää voida tuoda esille, mutta kaverit huomioivilla tavoilla.

VALMIINA KOULUTIELLE
Viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen kokeilu
on osa valtakunnallista hanketta, jossa on
Forssan lisäksi mukana 18 kuntaa.
– Kokeilun yhteydessä kehitetään viisi-

vuotiaiden pedagogiikkaa. Tavoitteena on
kohdistaa huomio aiempaa jäntevämmin
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen rajanpintaan. Kun lapsi on vahvempi arjen perustaidoissa ja osaa toimia osana ryhmää,
on esi- ja alkuopetuksessa lujempi perusta
siirtyä akateemisten taitojen, kuten esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen, Kemppainen sanoo.
Forssassa on jo useamman vuoden
ajan tehty töitä lapsiystävällisen kunnan
eteen ja kokeiluun hakeutuminen olikin
luonnollinen jatkumo lasten ja lapsiperheiden huomioimiselle.
– LastenForssan mukaisesti lasten
osallisuutta edistetään kokeilun sisältöjä
suunniteltaessa. Viisivuotiaat osaavat kyllä
jo kertoa, millaisia satuja he haluavat lukea
tai itselleen luettavan tai mitä he toivovat
ulkoilulta, Sulonen havainnollistaa.
– Tällä hetkellä ajatuksena on hakea
kokeilulle jatkoa vielä toiseksi vuodeksi.
Lapsiin panostaminen on vähän kuin pistäisi rahaa pankkiin, Kemppainen ja Sulonen
toteavat yhdessä.

Saimme aikaiseksi paljon uusia kontakteja
paikallisten yrittäjien ja kansainvälisten
vierailijoiden välillä sekä varsin potentiaalisia uusia kansainvälisiä bisnesmahdollisuuksia, hehkuttaa Forssan Yrityskehitys
Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen.
Tapahtuma sai kävijöiltä paljon ylistystä. Erityistä kiitosta on saanut ajankohtainen ja monipuolinen ohjelma.
Tapahtuma järjestetään jälleen ensi
vuonna samana ajankohtana eli 18.-19.9.2019.

Työryhmä kokoontuu heti tuoreeltaan
käymään läpi saatua palautetta ja sen
pohjalta aloitetaan välittömästi ensi
vuoden tapahtuman suunnittelu.
FRUSH kokoaa yhteen kiertotaloutta
toteuttavia yrityksiä ja toimintamalleja
ympäri Suomen. Tapahtuma on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille:
kasvuhakuisille yrityksille, startupeille,
rahoittajille, kunnille, alan opiskelijoille
sekä tutkimuslaitoksille. www.frush.ﬁ

Kuvassa vasemmalta Frushackin voittajat Maija Kranni ja
Ebba Ervasti, heidän
takanaan
Forssan
kaupunginvaltuuston pj. Mika Penttilä,
Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen ja
Forssan kaupungin
tekninen johtaja
Antti Heinilä.

KESTÄVÄ KEHITYS

tuli museoon

Kiertotalouden kasvuyritys- ja startup-tapahtuma FRUSHin kävijöillä oli mahdollisuus tutustua Forssan museoon kestävän
kehityksen näkökulmasta. Teemakierroksena takana oli kolme Hamkin kestävän
kehityksen opiskelijaa.
– Punaisena lankana oli tekstiili. Se
miten tekstiili on muuttunut eri aikoina
ja toisaalta, miten aika on muuttanut
tekstiiliä, kertovat Leenamaija Vatti-

nen, Katri Valtonen ja Krista Heikkilä.
Kestävän kehityksen museokierros oli
osa hamkilaisten kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksen opintoja.
– Tämä avarsi myös meidän käsitystämme kestävästä kehityksestä.
Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä
kehitys ovat yhtä tärkeitä ihmisen toimintaa ohjaavia tekijöitä kuin taloudellinen ja ekologinenkin.

– Projektista mukaan jäi myös hyvää esiintymiskokemusta.
Museon
projektikoordinaattori
Kristiina Huttunen on iloinen yhteistyöstä ja toivoo sen jatkuvan.
– Teemakierros toi meille paljon uusia näkökulmia. Kestävä kehitys on todella isosti esillä muiden Pohjoismaiden
tekstiilimuseoissa. Ehkä se ujuttuu nyt
lujemmin myös meille.
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Forssassa on hyödynnetty
melko vähän työllistämistukimahdollisuuksia. Forssan
työllisyyspalveluista voi kysyä myös muita joustavia
työllistämisen vaihtoehtoja.
Forssan Työllisyyspalveluiden Jaakko Leskinen ja Forssan Yrityskehityksen Maria
Jokinen tekevät yhteistyötä,
että seudun työnantajilla olisi
osaavaa työvoimaa ja työntekijöillä töitä.

Teksti Johanna Talikainen kuva Taija Piikkilä

Ajankohtaista

TÖITÄ ON.

Onko
tekijöitä?
Forssan seudun työllisyystilanne on kääntynyt työntekijöiden näkökulmasta voiton puolelle. Töitä on tarjolla
reilusti, jollain aloilla on selvästi jo työvoimapulaa. Korkeiden työttömyyslukujen jälkeen ihmeteelläänkin
nyt, mistä paikallisiin yrityksiin saadaan lisää tekijöitä.
Forssan Yrityskehityksen toimitusjohtaja Maria Jokinen tuumaa, että dilemma
on varsin hassu. Työttömyysprosentti on
alle 10 ja kuitenkin väestökatsaus näyttää,
että ihmisiä muuttaa koko ajan pois.
– Olemme tottuneet hokemaan
ja uskomaan, että asukkaitakin saadaan, jos töitä vaan on tarjolla. Se ei
kuitenkaan pidä paikkansa tällaisessa
noususuhdanteessa, kun töitä on tarjolla joka kaupungissa.
– Nyt viimeistään pitäisi kiinnittää huomiota imagokysymyksiin, maineeseen ja vetovoimaan. Se koskee
niin kuntia kuin yrityksiäkin. Meidän
pitää pystyä tarjoamaan jotain niin
erikoisen hyvää, että olemme kiinnostavia ja haluttavia työpaikkana ja
asuinpaikkana, Jokinen sanoo.
Pääkaupunkiseudulla on totuttu
jo elämään pitkään sen asian kanssa, että työntekijöistä pitää kilpailla.
Nyt asian kanssa joutuvat painimaan
myös forssalaiset.
– Yrityksissä on nähty, että parhaat
tyypit ovat jo töissä. Seuraavaksi alkaa
pyöriä töistä töihin markkinat. Vetovoimaisin yritys saa parhaat tyypit.

MITÄ TYÖTÄ TARJOLLA?
OIKEA AIKA VERKOTTUA
Elokuussa 2018 Hämeessä oli eniten tarjolla seuraavia tehtäviä. Työpaikoista 88 % oli yrityksissä.
• puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät (229)
• myyntiedustajat (214)
• myyjät (191)
• talonrakentajat (121)
• rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät (93)
• toimisto- ja laitossiivoojat (89)
• lähihoitajat (87) ja
• rakennusalan avustavat työntekijät (80).

Viidennes työttömyydestä on sulanut
pois viimeisen puolentoista vuoden
aikana. Forssan kaupungin työllisyyspalveluiden päällikön Jaakko Leskisen mukaan Forssassa ollaan nyt
todella lähellä rakennetyöttömyyden
rajaa. Se tarkoittaa, että osaavaa ja
täystyökykyistä työvoimaa ei rekistereistä enää ensi vuonna löydy.

Työttömyys on vähentynyt ja
työpaikat lisääntyneet Kanta-Hämeen kunnista voimakkaimmin juuri
Forssassa.
– Jos työllisyys kehittyy tätä
vauhtia, yritysten kasvun esteeksi tulee osaavan työvoiman saaminen. Tai
ainakin sen osaavan työvoiman löytämiseen kuluva aika viivästyttää kasvua, Leskinen toteaa.
– Yritykset voivat jatkossakin
harkita osatyökykyisen työvoiman
rekrytointia. Nuorten kiinnittäminen
yrityksen kulttuuriin kehittymään
voi olla myös mahdollisuus. Asenne
ratkaisee.
Oma koulutus on yksi hyväksi
koettu keino osaavan työvoiman varmistamiseksi. Maria Jokinen muistuttaa, että myös yrityksillä on vastuu
imagon rakentamisesta ja työvoiman
hankkimisesta.
– Nyt kannattaa rakentaa hyviä
suhteita oppilaitoksiin päin. Esimerkiksi opinnäytetyöntekijän ja harjoittelijan saaminen yritykseen on hyväksi havaittu keino sitouttaa taloon.
Työnantajille ja yrityksille ollaan
suunnittelemassa myös yhteistä yhden askeleen palvelua, jossa mukana
olisivat Forssan Yrityskehitys, Työllisyyspalvelut, TE-palvelut, Hamk, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
ja seudun kunnat. – Yhteistyö korostuu myös silloin, kun on haasteena
saada osaavaa työvoimaa. Ei vain silloin, kun ihmisiä pitäisi saada töihin.
Meillä on jo näyttöä siitä, että hyvällä
ja tiiviillä yhteistyöllä olemme onnistuneet parantamaan työllisyyttä.

PARHAAT TYÖPAIKAT
FORSSASSA
Forssan Yrityskehityksessä on käynnissä
hanke, jolla forssalaisista yrityksistä tehdään Suomen parhaita työpaikkoja.
– Tämä on mahdollisuus nyt parantaa omaa työnantajakuvaansa ja valmentautua Suomen parhaaksi työnantajaksi.
Tarjoamme yritysjohtajille sparrausta,
koulutusta ja vuoropuhelua työntekijöiden kanssa, Maria Jokinen kertoo.
– Työhyvinvointi on monen asian
kokonaisuus, joka kuitenkin vaikuttaa
merkittävästi yrityksen tulokseen ja menestykseen. Esimerkiksi kasvua ei tehdä
yrityksissä, jossa työntekijät eivät viihdy.
Tutkimuksen mukaan Suomen
parhaissa työpaikoissa tehdään kolme
kertaa parempaa tulosta verrokkiryhmiin verrattuna.
– Toinen näkökulma asiaan on varmistaa, että täältä esimerkiksi korkeakouluihin opiskelevaan lähtevät nuoret
palaisivat myös takaisin. Meidän on
tavoitettava nämä nuoret ja tarjottava
heille houkuttelevia työpaikkoja omalla
kotiseudullaan. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan myös seudulle muuttavien palvelujen kehittämisellä.
– Meillä pitää olla tarjota tänne
muuttaville hyvät palvelut, jossa etsitään
ratkaisut asumisen, päivähoidon, puolison työpaikan ja vaikka harrastustenkin
osalta. Tieto, mitä meillä on tarjota seutumme palveluista, on hyvinkin olennaista. Tähän haetaan parannuksia muun
muassa muuttajapalvelua kehittämällä.
Lisätietoja www.työvoitto.ﬁ, www.fyk.ﬁ
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Teksti Johanna Talikainen

SATA UUTTA STARTUPPIA

kolmessa vuodessa
Forssan seudulle halutaan tehdä 100 uutta start up -yritystä tai ideaa vuoteen 2021 mennessä. Se tehdään
lyömällä päät yhteen uudenlaisessa kiihdyttämössä, jossa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen.
Ennustetaan, että robotisaatio, keinoäly, automatisaatio ja digitaaliset
alustat tekevät useimmista tämän päivän ammateista ja työpaikoista turhia.
Miltä tulevaisuus näyttää yritysten ja
työntekijöiden näkökulmasta?
– Meillä on paljon myös muita trendejä edessämme, kuten globalisaatio,
väestörakenteen muutos, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos. Forssan
seudulle se voi tarkoittaa myös negatiivista väestökehitystä ja työvoimapulaa, maalailee Forssan Yrityskehityksen toimitusjohtaja Maria Jokinen.
Näitä skenaarioita silmällä pitäen
Forssan seudulla käynnistyy uudenlainen yrityskiihdyttämötoiminta.
– Meidän on varmistettava innovatiivinen tulevaisuuden toiminta, jolla lisätään seudullista veto- ja pitovoimaa.
Se tehdään tuottamalla väylä toisen ja
kolmannen asteen koulutuksesta yrittäjyyteen.

– Vahvan teollisen perinteen rinnalle tarvitaan myös uudenlaista palveluyrittämistä. Meillä on jo nyt useita briljantteja kasvuyrityksiä, joiden ympärille
voidaan rakentaa positiivista seutuimagoa, Jokinen sanoo.

KÄRKI UUSISSA
AMMATEISSA
Tulevaisuuden ammatteja voivat olla
esimerkiksi etäavustaja, liikennetiedon analyytikko, robottityönjohtaja,
3D –mallintaja, kyberturvakonsultti tai
kiertotalouden ja kestävän kehityksen
suunnittelija.
– Yrityskiihdyttämön kärki on näissä
uusissa ammateissa. Vastuullisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat vahvasti
mukana, Maria Jokinen kertoo.
Seudun yrityselämä otetaan mukaan kiihdyttämön toimintaan tunnustelemaan, mitä on tulevaisuuden

yrittäjyys sekä generoimaan ideoita
opiskelijoiden käyttöön.
– Toimivat yritykset muodostavat
yritysryppäitä, joita sparrataan kiihdyttämössä ja päinvastoin. Yksi toimintamalli
voi olla, että toimiva yritys irrottaa osan
tuotekehityksestään sellaisen tuotteen
markkinoille saattamiseen, joka ei suoranaisesti palvele emoyritystä.
– Kiihdyttämön tehtävänä on lisätä
toimivien yritysten kasvuhalukkuutta
ja toisaalta luoda kokonaan uutta yrittäjyyttä ja uudenlaisia yrityksiä tulevaisuuden tarpeisiin.
Kiihdyttämön suunnittelussa on ollut
tiiviisti mukana Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hevosopisto ja elinkeinoelämän
edustajia. Konseptia hiotaan edelleen ja
uusia yhteistyökumppaneita sekä ideoita
otetaan mielellään mukaan.
Lisätietoja www.fyk.ﬁ/hankkeet

Teksti Johanna Hento kuva Riku Tuominen
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AKTIIVISESTI

työelämään
Työvalmennuskeskus Aktiivin tiloissa on iloinen tohina päällä heti aamusta. Hyväntuulisuuteen on aihetta,
sillä töitä riittää kaikille ja jokaisen työpanosta arvostetaan tasapuolisesti. Tanja Varpiolle ja Sari Mäkiselle
Aktiivissa tärkeintä on yhdessä tekeminen sekä ohjaajilta saatu tuki ja kannustus.
Tanja Varpio ja Sari Mäkinen elävät
jännittäviä hetkiä Työvalmennuskeskus Aktiivissa. Ammatillisen tutkinnon
suorittaminen on molemmilla naisilla jo
loppusuoralla ja haaveissa siintää työpaikan löytäminen.
– Työskentelen tex vexin myymälässä ja opiskelen samalla merkonomin
tutkintoa. Täällä ollessani olen saanut
paljon lisää itseluottamusta ja innostunut asiakaspalvelusta. Haluaisin työllistyä kaupan alalle, Tanja kertoo.
Sekä Tanja että laitoshuoltajan ammattitutkintoa suorittava Sari kertovat
saaneensa Aktiivista hyvää kokemusta
tulevaisuutta ja työllistymistä ajatellen.
– Olen päässyt Aktiivin kautta kokeilemaan työntekoa myös muualla. Olen
luonnostani kova jännittämään, mutta
harjoittelun avulla tilanne on helpottanut. Kynnys palata työelämään ei ole

enää niin iso, Sari iloitsee.
Käytännön kokemuksen ja uuden
oppimisen lisäksi naiset arvostavat
myös Aktiivin ohjaajilta saamaansa tukea ja ymmärrystä.
– Täällä on töissä aivan mahtavia ja
auttavaisia tyyppejä. He potkivat meitä
hellästi eteenpäin, vaikka välillä on vaikeitakin hetkiä. Se jos mikä kannustaa
pyrkimään eteenpäin, Tanja ja Sari toteavat.

OMILLA EHDOILLA
Työllistettävien ja uudelleenkouluttautuvien lisäksi Aktiivissa on sosiaalista
työtoimintaa myös kehitysvammaisille.
–
Järjestämme
työllistämistä
edistäviä ja arjenhallintaa tukevia palveluja hyvin erilaisille yksilöille ja ryhmille. Täällä käy päivittäin lähes sata

henkeä, ohjaaja Kati Tiilikkala kertoo.
Työvalmennuskeskuksessa
kuntouttavaa toimintaa tehdään jokaisen
oman jaksamisen ja kykyjen mukaan.
– Osan kohdalla tämä voi tarkoittaa
vain yhtä päivää viikossa, kun taas pidempään mukana olleet voivat osallistua jopa
neljänä päivänä viikossa. Päivän pituus
vaihtelee neljästä kuuteen tuntiin, Aktiivin
ohjaaja Merja Thomsson havainnollistaa.
Työnteko Aktiivissa on pitkälti
erilaisia alihankinta-, kokoonpanoja pakkaustöitä.
– Ensisijainen tehtävämme on kuitenkin tuoda työllistettävien ihmisten
päivään rytmiä ja sisältöä. Suurimmalle
osalle tärkeintä on saada kokea itsensä
tarpeelliseksi. Kun tämä saavutetaan,
voidaan lähteä miettimään seuraavaa
askelta, Kati ja Merja sanovat.
www.forssa.ﬁ

Laitoshoitajan tutkintoa
suorittava Sari Mäkinen on
saanut Työvalmennuskeskus Aktiivista paljon lisää
itseluottamusta.
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KUVATAIDETTA

laajasti
ja kestävästi
Forssan kuvataidekoulussa siirrytään yleisestä laajan taiteenopetuksen opetussuunnitelmaan. Se tarkoittaa
Forssan seudun lapsille ja nuorille yhä enemmän tunteja taiteen parissa sekä vuorovaikutteista oman työn
arviointia. Samassa yhteydessä kuviskoulu hakee yhä vahvemmin kestävän kehityksen profiilia.

Jos aikaisemmin Forssan kuvataidekoulun oppilaat opiskelivat koko taiteen perusopinnon kokonaisuudessa 1000 tuntia,
nyt tutkinto pitää sisällään 1300 opetustuntia. Vuositasolla se tarkoittaa neljän
opetusviikon lisäystä.
Teija Lauronen uskoo, että laajemmasta taiteen perustutkinnosta
on yhä enemmän hyötyä nuoren jatko-opinnoissa.
– Laajat taiteen perusopinnot luetaan hyväksi, kun nuori hakee taideoppilaitoksiin opiskelemaan. Toki taiteen
opiskelusta on hyötyä aivan kaikessa
jatko-opiskelussa ja elämäntaidoissa.
Se tukee luovaa ongelmanratkaisua,
joka on yhä enemmän tärkeä tulevaisuuden taito.
– Meillä tehdään myös pitkiä projekteja, jotka opettavat keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä.

YHÄ KESTÄVÄMMIN
Kuvataidekoulu haluaa jatkossa proﬁloitua yhä enemmän myös kestävän kehityksen oppilaitoksena.
– Me haluamme toimia Forssan seudun Järkivihreä -elinkeinostrategian mukaisesti. Meille järkivihreys on toimintatapa, johon kuuluu ympäristöystävällisyyden
lisäksi ekologinen, taloudellinen sekä kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus, Lauronen kertoo.
Käytännössä kestävä kehitys ja järkivihreys näkyy muun muassa kierrätysmateriaalien hyödyntämisenä ja entistä
monipuolisempana materiaalien elinkaariajatteluna.
– Ensimmäisenä meidän on saatava
oma kierrätys kuntoon. Sen organisoimiseen olemme saamassa apua Hamkin kestävän kehityksen opiskelijoilta.
– Lajittelun ja toimintatapojen pitää
olla niin selkeitä ja yksinkertaisia, että jokainen oppilas ja opettaja ymmärtää ne

ja ottaa sujuvasti osaksi työskentelyä.
Esimerkiksi mobiilipeli tai vastaava voisi
olla keino, jolla kierrätys ja lajittelu olisivat
helppo saada jokaisen haltuun.
Kun lajittelu ja kierrätys on saatu kuntoon, siirrytään energian säästämiseen ja
kestävään työvälineistä huolehtimiseen.

HARVINAINEN
PIKKUKAUPUNGIN
KOULU
Teija Lauronen uskoo, että kuvataidekoulun selkeä proﬁlointi kestävään kehitykseen ja laajaan perusopetukseen on koko
kaupungille merkittävä status.
– Me olemme jo valmiiksi vähän harvinainen kuvataidekoulu, sillä laajalla opetussuunnitelmalla opetetaan pääsääntöisesti
vain suurimmissa kaupungeissa. Kun muutimme uusiin tiloihin Kehräämölle, olimme
jo silloin hyvin lähellä valmiutta opettaa laajan opintosuunnitelman mukaan.
– Laaja opintosuunnitelma ja siitä saatava tutkintotodistus on meidän oppilaille
ja koko kaupungille iso juttu. Siitä kannattaa
olla ihan aiheesta ylpeä.
Laajaan opintosuunnitelmaan siirrytään kolmen siirtymävuoden aikana. Kuvataidekoulussa opiskelee noin 300 lasta ja
nuorta, joista kaksi kolmannesta on forssalaisia ja loput ympäristökuntalaisia.
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Tuire Humalainen ja Mari
Hakala viettävät kahvitauot usein oppimistehtävistä
keskustellen. Välillä tehtävien aiheita pääsevät pohtimaan myös Niittyvillan
muut työntekijät.

LISÄOSAAMISTA

oppisopimuksella
Ei enää ikinä opiskelua. Näin ajatteli lähihoitajaksi kouluttautunut Mari saadessaan opintonsa valmiiksi. Mieli kuitenkin muuttui, kun Marin työpaikalla Niittyvillan asumisyksikössä tarjoutui mahdollisuus
jatkaa opiskelua työn ohella. Nyt Mari ja hänen työkaverinsa Tuire suorittavat molemmat jo toista tutkintoa oppisopimuksella.
Niittyvillan tehostetunpalveluasumisen yksikössä on lämmin tunnelma.
Kahvitauolle poikenneet Mari Hakala
ja Tuire Humalainen keskustelevat
koulutehtävistään niin innoissaan,
että edes ikkunaan voimakkaasti ropiseva syyssade ei saa naisten huomiota herpaantumaan.
– Aloitimme opinnot elokuun lopussa ja intoa riittää. Perheenäitinä

perinteinen päiväopiskelu ei oikein
houkutellut, mutta oppisopimuksessa työnteko ja koulunkäynti yhdistyvät tehokkaasti, Mari sanoo.
– Valmistuin kehitysvammaistenhoitajaksi vuonna 1990 ja olen
työskennellyt täällä jo yli 23 vuotta.
Ala kuitenkin kehittyy nopeasti ja
koin, että nyt olisi hyvä hetki hankkia taas lisäosaamista, Tuire kertoo.

Käytännön työn lisäksi Mari ja Tuire
opiskelevat itsenäisesti teoriaa ja suorittavat erilaisia oppimistehtäviä.
– Käymme koulussa keskimäärin yhden tai kaksi päivää kuukaudessa. Tunnit sisältävät paljon
erilaisia oppimisvierailuja sekä
avointa keskustelua. Niistä on hyvä
ammentaa lisää osaamista, naiset
kertovat yhdessä.

JOUSTAVASTI
ERIKOISTUTKINTO
Marin ja Tuiren suorittama Kuntoutus-,
tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinto on tuore lisäys Forssan
ammatti-instituutin tarjontaan. Tutkinnosta voi valmistua joko työvalmentajaksi tai vammaisalan erityisohjaajaksi.
– Tutkinto sisältää paljon esimerkiksi mielenterveysalan opintoja. Se on
hyvä, sillä esimerkiksi lähihoitajan tutkinnossa näihin asioihin ei perehdytty
kovin syvällisesti, Mari sanoo.
– Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet myös kehitysvammaisten parissa. On tärkeää,
että osaamme räätälöidä heille suunnattavia palveluja entistä paremmin,
Tuire täydentää.
Naisten mielestä joustavuus on
tärkeä tekijä myös oppisopimuksella
opiskeltaessa.
– Aikataulut ja näyttötutkinnot suunnitellaan koulussa jokaisen elämäntilan-

teeseen ja tavoitteisiin sopiviksi. Aloitimme opinnot samaan aikaan, mutta minun
on tarkoitus saada opinnot suoritettua
vuoden 2019 loppuun mennessä. Tuiren
taas on määrä valmistua vuoden 2020
keväällä, Mari sanoo.
– Mari hyväksiluki osan opinnoistaan. Minä taas haluan alkuun päästyäni suorittaa kaikki mahdolliset tutkinnon osat, Tuire naurahtaa.

LISÄÄ OSAAMISTA
TALOON
Niittyvillassa on hyödynnetty oppisopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia jo
usean vuoden ajan.
– Meille on ensiarvoisen tärkeää,
että hoitajamme ovat osaavia ja kouluttautuneita. Jos työntekijällä on kiinnostusta perehtyä näihin asioihin paremmin, niin on meidän etumme tukea
häntä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän asumispalvelujen esimies
Hannele Oksanen toteaa.

Oksasen mukaan kehitysvammapuoli on ollut viime aikoina isojen muutosten
alla, joten osaamisen päivittämiselle on
tarvetta.
– Esimerkiksi autismityö on mennyt huimasti eteenpäin viime vuosikymmeninä. Näihin asioihin erikoistuminen on tärkeää myös asukkaidemme
kannalta.
Oppisopimuksella opiskelu on tuonut Niittyvillan työyhteisöön myös uusia piristäviä tuulia.
– Opiskelusta ammennetut uudet
näkökulmat ja osaaminen näkyvät innostuksena koko työyhteisössä. Joidenkin kohdalla oppisopimus on myös
toiminut väylänä vakituiseen työsuhteeseen, Oksanen kertoo.
Lisätietoja oppisopimuksella oppimisesta:
Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä
Anni Hult, opettaja
anni.hult@lhkk.ﬁ, 040 3474 089
Katja Hakkarainen, opettaja
katja.hakkarainen@lhkk.ﬁ, 050 5372443
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FORSSALAISELLA OSAAMISELLA

maailmalle

Kauppakassistasi löytyvistä tuotteista suuri osa on todennäköisesti pakattu forssalaisen Jomet Oy:n valmistamilla koneilla. Tai jos olet tilannut jotain Amazonin tai Clas Ohlsonin verkkokaupasta, ne on lähetetty
luultavasti niin ikään Jometin valmistamien ratkaisujen avulla.
Jomet Oy:n kädenjälki näkyy lähes
jokaisen suomalaisen arjessa. Reilu vuosi sitten forssalaistunut Jomet
toimittaa erilaisia robotiikka- ja automaatioratkaisuja teollisuuden tarpeisiin.
– Suuri osa päivittäistavarakaupoissa myytävistä valmiiksi pakatuista
tuotteista on meidän toimittamillamme koneilla tehty, Jomet Oy:n toimitusjohtaja Aki Savonen kertoo.
Paikallisista yrityksistä Jometin
valmistamia ratkaisuja käyttävät esimerkiksi Atria ja Saint-Gobain.
– Meillä on isoja asiakkaita myös
Suomessa, mutta yli 60 prosenttia
tuotannostamme suuntautuu vientiin.
Valtaosa asiakkaistamme toimii elintarviketeollisuudessa, mutta valmistamme myös logistiikkaratkaisuja moniin eri tarpeisiin.
Mutta miten Jomet on onnistunut
saamaan asiakkaakseen verkkokauppa

Amazonin kaltaisia suuyrityksiä?
– Pystymme räätälöimään ratkaisut erikseen jokaisen asiakkaan kohdalla. Emme toimita pelkästään mitä
asiakas tarvitsee, vaan tasan sen mitä
hän haluaa. Tässä erotumme monista
kilpailijoista.

HURJAA KASVUA
Joustavien ratkaisujen lisäksi Savonen
nostaa Jometin vahvuudeksi ammattitaitoisen henkilökunnan.
– Meillä on täällä hieno ja pätevä henkilökunta. Olemme rakentaneet
osaamista seudulle jo yli 40 vuoden
ajan, eikä vastaavaa löydy muualta. Ei
nyt, eikä tulevaisuudessa, Savonen sanoo.
Forssan seudulle sitoutumisesta
kertoo myös reilu vuosi sitten tapahtunut muutto uusiin toimitiloihin.
– Vanhoissa tiloissamme Jokioisilla

alkoi tulla seinät vastaan. Uudessa teollisuushallissa on enemmän neliöitä ja
se soveltuu muutenkin paremmin tuotannollemme.
Viimeiset vuodet ovat olleet Jometilla hurjan kasvun aikaa, mikä näkyy
myös rekrytoinnissa.
– Olemme viidessä vuodessa lähes
tuplanneet myyntimme ja työntekijämäärämme on kasvanut 35 prosenttia.
Liikevaihtomme on tällä hetkellä yli 10
miljoonaa euroa.
Kovasta nousukiidosta huolimatta
Savonen muistuttaa, että jalat täytyy
pitää tiukasti maassa.
– Tämä ala on todella suhdanneriippuvainen. Jatkuva kehittyminen sekä
muutoskyvyn säilyttäminen ovat meidän toiminnassamme kaiken a ja o. Tuleva vuosi kuitenkin näyttää hyvältä, joten oikeaan suuntaan ollaan menossa.
www.jomet.ﬁ

Liikuntamahdollisuuksia
Mäkilamminpuiston 18-väyläinen frisbeegolfrata, opastetut ulkoilureitit ja laavu tarjoavat oivat puitteet syksyn
ulkoilulle. Talvella Forssasta löytyy kaupungin ylläpitämiä valaistuja latuja 13,5 kilometrin verran sekä maastolatuja 23 kilometriä. Koulujen ja puistojen yhteydessä on kymmenen jääkenttää, minkä lisäksi luistelemaan
pääsee myös jäähallin yleisöluistelussa. Listaukset ja kartat hiihtoladuista ja jääkentistä löytyy Liikuntatoimen
nettisivuilta. Sivuja seuraamalla pysyy selvillä myös latujen kunnossapidosta.

puistojuoksut

iltapäivätanssit

Forssan Salaman järjestämä puistojuoksu
on iloinen kuntolenkki joko juosten
tai kävellen mukavassa seurassa.
Puistojuoksuissa on mahdollista juosta
1 kierros (5,8 km) tai 2 kierrosta (11,2
km). Osallistumismaksu 7 euroa sisältää
ajanoton, mehun, saunan, osallistumisen
arvontaan sekä sisäänpääsyn Vesihelmen
Viihdeuimalaan. Ilmoittautuminen alkaa
1h ennen lähtöä Vesihelmellä ja päättyy 15
min ennen starttia.

Forssan Järjestöjentalolla klo 13-16.
Hinta 10 euroa, sis. kahvin ja pullan.
Arvontaa! Naistentunti ja kahvio!
Lisätietoja: 050 5582645 / Jolanki
13.9. Kulkuripojat Duo
20.9. Humppakimara
27.9. Kyösti Salmen ja Sini-takit
4.10. Jari ja Taika
11.10. Iltapäivätanssit 10 vuotta synttärit:
Vanhustenviikon karaoketanssit 5 euroa, sis.
synttärikakut ja kaffet

18.11.2018 klo 12 Puistojuoksu
16.12.2018 klo 12 Puistojuoksu

Tanssikurssi klo 11: Tango, ilmainen.

Lisätietoja: www.forssansalama.ﬁ

18.10. Tonika
25.10. Jussi Roponen
1.11. Desirè
8.11. Senioritangokuningas 2018, Pepe Enroth

Vesihelmen riemuja

15.11. Neloset

Lasten päivät terapia-altaalla 17.11. ja 16.12.2018, 12.1. ,3.2. ja 16.3.2019

22.11. Veli-Matti Friman

Puuhapäivät aaltoaltaalla 18.11. ja 15.12.2018, 13.1., 2.2. ja 17.3.2019

29.11. Tytti Pelkonen

Wibit-temppurata käytössä 27.12.2018-3.1.2019, 16.2-20.2., 26.2.-3.3.

13.12. Petri Forsman Duo

Vesidisco 22.2.2019
Lisätietoja: www.vesihelmi.ﬁ

luistelua
Joka viikko ke klo 13-15, pe 13-15 ja su 1416 yleisöluistelut harjoitushallissa. Vakio
yleisöluisteluajat ja -päivät voimassa syyskuu maaliskuu.
26.12. klo 12-16 Tapaninpäiväluistelut jäähalleissa.
Ei mailoja.
10.1. klo 18-20 Ice Skating tour jäähallissa
Toimitusjohtaja Aki
Savosen mukaan
Mikko Niittymäen
ja Ville Sallisen kaltaiset ammattitaitoiset työntekijät
ovat Jometin menestyksen takana.

laitesukellus
Tutustu uuteen lajiin! Laitesukelluksen
peruskurssit alkavat Vesihelmessä
tammi-helmikuussa 2019.
Lisätiedot: www.gummiwihta.com

Lisätietoja liikunta- ja urheiluseurojen tarjonnasta löydät seurojen nettisivuilta
ja www.forssa.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/
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EI PELKKÄÄ

pintaremonttia
Forssa Asunnot Oy:n uudella toimitusjohtajalla Seppo Hakamäellä on kaksi tavoitetta. Ensimmäisen hän
aikoo saavuttaa vuodenvaihteeseen mennessä, kun taas toinen on tarkoitus tuoda osaksi yrityksen jokapäiväistä tekemistä. Yhteistä näille tavoitteille on, että ne molemmat liittyvät vahvasti uudistamiseen.

HYVÄT MUISTOT

toivat takaisin
Kun Forssan hyvinvointikuntayhtymän uusi yhtymäjohtaja Katariina Korhonen valittiin tehtäväänsä, hän tiesi
tulevansa hyvään taloon. Forssan sairaala on hänelle tuttu jo koulu- ja amanuenssiajoilta.
Katariina Korhonen joutuu heti ensimmäisenä vastaamaan kysymykseen
sotesta. Millaista on ottaa vastuu organisaatiosta, joka on odotustilassa tulevaisuuden suhteen?
– Sote ei ole mikään mörkö, eikä siitä
pidä olla ahdistunut. Vaikka jotkut palvelut onkin järkevä tuottaa keskitetysti, ei
se tarkoita, että näin iso seutu jäisi ilman
palveluja.
– Ei ole myöskään mitään syytä jäädä
paikoilleen odottamaan. Kun me kehitämme omaa toimintaamme, silloin pärjäämme myös tulevassa kilpailussa.
FSHKYn yhtymäjohtajan tehtävä
toi aikaisemmin Paraisilla terveyspalveluiden päällikkönä toimineelle Korhoselle kokonaan uusia vastuualueita,
kuten vanhuspalvelut, aikuissosiaalityön ja perhepalvelut.

– Täällä on hyvät palvelut ja paljon
hyvää kehitystyötä. Se kaikki pitää myös
osata kertoa ulospäin. Tarvitaan viestintää ja markkinointia, jotta erinomaisuutemme huomataan.
– Seuraavaksi on lähdettävä kehittämään sähköistä asiointia, ettemme
jää muista jälkeen. Sähköinen ajanvaraus on aivan ehdoton juttu, mutta myös
sähköinen hoidon tarpeen arviointi parantaa palvelujamme.

UUDEN HAASTEEN
PAIKKA
Katariina Korhonen kertoo, että yhtymäjohtajan paikka oli sopiva seuraava askel
hänen urallaan.
– Erityisesti minua kiinnosti tämä
tehtävä, koska Forssa ympäristökunti-

neen ovat minulle tuttuja. Ja minulla
on pelkästään hyviä muistoja täältä.
Olen asunut lapsuuden ja nuoruuden
Tammelassa.
Kaarinassa asuva Korhonen ei kuitenkaan ole muuttamassa Forssan seudulle. Siitä pitävät huolen perheen teini-ikäiset tyttäret, jotka haluavat käydä
koulunsa loppuun Kaarinassa.
Vastapainoa vaativalle työlle tuo
eläinystävät, joita Korhosen mukaan on
kotona koko tuvan täydeltä.
– Olen äärimmäisen eläinrakas ihminen. Jos en ole töissä tai toisessa harrastuksessani punttisalilla, niin kyllä se
aika menee karvaturrien parissa.
– Opiskelen parhaillaan myös julkishallinnon MBA-tutkintoa. Se tuo työhöni tarpeellisia työkaluja henkilöstöhallintoon ja talouteen.

Forssan kaupungin omistamassa vuokrataloyhtiössä puhaltavat nyt muutoksen tuulet. Aiemmin yrittäjänä ja
isännöitsijänä työskennellyt Seppo Hakamäki kaipasi uralleen muutosta ja tuo
sitä nyt innolla myös Forssa Asunnot
Oy:n toimintaan.
– Ensimmäisenä työn alla oli uudet
kotisivut ja yritysilmeen päivittäminen.
Seuraavaksi aiomme helpottaa asunnon
hakuprosessia muuttamalla palvelumme sähköiseksi, Hakamäki kertoo.
Toimitusjohtajan tehtävien lisäksi
Hakamäki toimii myös isännöitsijän roolissa. Vuodenvaihteessa otetaan käyttöön myös uusi kiinteistönhallinta ja toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla
asukkaan on mahdollista esimerkiksi
tehdä huoltopyyntö sähköisesti Forssa
Asuntojen verkkosivujen kautta.
– Lyhyen ajan tähtäin on saattaa
palvelut nykyaikaiseksi. Vuodenvaihteen
jälkeen keskitymme enemmän remon-

toinnin ja huoltotöiden suunnitteluun.
Tätä kautta saamme varmasti nostettua
myös asuntojen käyttöastetta.
Tavoitteena on, että Forssassa on
jatkossa tarjolla monipuolinen kattaus
asuntoja erilaisiin tarpeisiin.
– Ihmisiä on erilaisia ja niin myös
koteja. Forssa Asunnot omistaa yli 600
asuntoa, joten tarjontaa riittää. Meidän
täytyy vain osata markkinoida niitä ja
tehdä vuokrausprosessi mahdollisimman helpoksi.

ASENNE RATKAISEE
Kun Hakamäki ei mieti toiminnan uudistamista, käy läpi saapuneita vuokrahakemuksia tai hoida henkilöstöasioita, kiertää hän tarkastamassa asuntoja ja sopii
tulevista remonteista.
– Toimitusjohtajan ja isännöitsijän
työn yhdistäminen saattaa kuulostaa
hankalalta, mutta toisaalta uskon, että

juuri sen ansiosta osaan nähdä asiat
monipuolisemmin. Pystyn myös tekemään päätöksiä itsenäisemmin, mikä
helpottaa toimintaa huomattavasti,
Hakamäki kertoo.
Uuden toimitusjohtajan tukena ovat myös Forssa Asuntojen muut
työntekijät sekä yrityksen hallitus.
– En ole aiemmin työskennellyt
julkisella puolella, joten tässä työssä
on paljon myös uutta opeteltavaa. Onneksi ympärilläni on mukava ja osaava
porukka, jolta saa aina apua.
Uudistusten lisäksi Hämeenlinnassa asuva Hakamäki haluaa tuoda
omalla toiminnallaan Forssaan myös
innostusta ja asennetta.
– Forssa on hieno paikka asua ja
yrittää. Nyt meidän on vain yhdessä mietittävä, miten tämä saadaan tuotua entistä paremmin esiin myös käytännössä.
www.forssa-asunnot.ﬁ
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LIIKUNTA ON

paras lääke
Kaipaatko tukea liikunnan aloittamiseen? Tai työkaluja oman hyvinvointisi parantamiseen? Kaupungin liikuntatoimi ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoavat nyt yhdessä maksutonta liikuntaneuvontaa.
Päivi Kangasniemi varasi ajan liikuntaneuvontaan lähes välittömästi, kun hän
kuuli mahdollisuudesta saada opastusta oman liikuntakyvyn ylläpitämiseen ja
kehittämiseen.
– Mikä olisi parempi tapa välittää
itsestä ja omasta hyvinvoinnista, kuin
lähteä mukaan tällaiseen, Kangasniemi sanoo.
Yleisimmin liikuntaneuvontaan tullaan lähetteen kautta, mutta Kangasniemen tapaan erikoisliikunnanohjaaja Sirpa
Polon vastaanotolle voi hakeutua myös
oma-aloitteisesti.
– Minulla on useampia sairauksia, jotka ovat kimurantti yhdistelmä. Yksi sairaus
saattaa vaikeuttaa liikkumista, kun toisen
hoitaminen taas vaatii liikuntaa. Paikoilleen
ei voi kuitenkaan jäädä, vaan täytyy pysyä
positiivisena ja mennä eteenpäin.
Ensimmäisen tapaamisen jälkeen Kangas-

niemellä on nyt kirkkaana mielessä, miten
hän lähtee edistämään liikkumistaan.
– Sovimme, että lähden pienestä liikkeelle. Tavoitteena on tehdä pieniä 15–20
minuuttia kestäviä kävelylenkkejä kahdesti viikossa. Seuraavalla tapaamiskerralla
sovitaan sitten taas uudet tavoitteet, Kangasniemi hymyilee.

EVÄÄT ENERGISEMPÄÄN
ELÄMÄÄN
Liikunnan lisäksi neuvonnassa käydään
läpi myös syömisen sekä levon tärkeyttä. Tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia sairauksia sekä parantaa ihmisten elämänlaatua.
– Yleensä ihmiset tiedostavat, että heidän pitäisi liikkua tai panostaa omaan
hyvinvointiinsa enemmän. Totuttujen
tapojen muuttaminen saattaa kuitenkin

olla hankalaa, erityisliikunnanohjaaja
Sirpa Polo sanoo.
Polon mukaan tärkeintä pysyvän
elämäntapamuutoksen
tekemisessä
on oma asenne.
– Nämä asiat eivät tapahdu hetkessä ja takapakkejakin saattaa tulla.
Me autamme ja annamme eväitä tälle
matkalla, mutta lopullinen muutos lähtee aina ihmisestä itsestään.
Polon lisäksi liikuntaneuvontaa
antavat kaikki aikuisneuvonnan terveydenhoitajat Forssassa, Humppilassa,
Jokioisilla, Tammelassa ja Ypäjällä.
– Apua on saatavilla, nyt vain pitää
lähteä liikkeelle, Polo kannustaa.
Lisätietoja:
www.fstky.fi/palvelut/terveyspalvelut/aikuisneuvonta/oma-terveys/liikkuminen/

Seniorikävelyllä
ihasteltiin ruskan värjäämiä
puistoja ja keskusteltiin
ajankohtaisista aiheista.

KÄVELYLLÄ

Jarin kanssa
Iloinen puheensorina täyttää kaupungintalon pihan. Aurinko pilkahtelee pilviverhon takaa ja sade väistyy
kuin tilauksesta. Alkamassa on Forssan ensimmäinen, mutta varmasti ei viimeinen seniorikävely.

Erityisliikunnanohjaaja
Sirpa Polo ja Päivi Kangasniemi sopivat yhdessä, että liikunnan lisäämisessä lähdetään liikkeelle
pienin askelin.

Ilahtunut ja hieman yllättynyt hymy
nousee kaupunginjohtajan kasvoille,
kun pikainen laskutoimitus paljastaa,
että seniorikävelylle on saapunut yli 40
osallistujan joukko.
– Mahtavaa, että olette lähteneet liikkeelle näin isolla porukalla! Kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm on lupautunut toimimaan oppaanamme. Minä
kuljen mukana ja keskustelen mieltänne
askarruttavista aiheista, Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sanoo.
Idea seniorikävelystä syntyi kesällä, kun
Kesäniemi kävi torilla keskustelemassa
kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on
madaltaa forssalaisten kynnystä kaupunginjohtajan kohtaamiselle.
– Tykkään liikkua luonnossa ja keskustella ihmisten kanssa. Seniorikävelyssä
nämä kaksi yhdistyvät mukavan rennolla tavalla. Suunnitelmissa on kutsua kävelylle seuraavaksi lapsiperheet ja myöhemmin myös lemmikinomistajat.

Kävelyn aikana ihaillaan ruskan koristamaa jokimaisemaa, kuullaan Ankkalammin historiaa ja käydään läpi kaupungin vaiheita aina Wahrenin ajoista
nykypäivään. Samalla keskustellaan
ajankohtaisista aiheista.
– Puheeksi on noussut esimerkiksi kaupungin talous, koulut ja rakentaminen.
Totesimme yhdessä, että meillä on
täällä hyvät palvelut, mutta meidän pitäisi osata tuoda niitä paremmin esille,
Kesäniemi tiivistää.

IDEOITA ILMOILLE
Yksi seniorikävelystä innostuneista oli
Forssan puistoissa muutenkin paljon
liikkuva Markku Lindfors.
– Mikäs sen hienompaa, kuin nähdä
tuttuja, saada raikasta ilmaa ja päästä
samalla tapaamaan Jaria. En usko, että
kovin moni meistä lähtisi kaupungintalolle kertomaan ajatuksiaan. Se tuntuu liian

viralliselta, Lindfors sanoo.
Keskustelunvaihdon ohella Lindfors
esitti kaupunginjohtajalle myös idean
koskien Wahreninkadun ja Kehräämökadun kulmassa olevaa tonttia.
– Tontti on ollut tyhjillään sen jälkeen, kun siinä ollut vanha puurakennus
paloi. Siihen voisi perustaa vaikka arboretumin, eli puulajipuiston. Voi olla, että
sen varalle on jo muita suunnitelmia,
mutta Jari lupasi selvittää asiaa. Jotain
käyttöä tontille pitäisi kuitenkin keksiä,
sillä kyseessä on yksi Forssan kauneimmista alueista.
Forssan kauneudesta puhuttaessa
Lindfors haluaa kehua myös Leilan ja
muiden kaupungin puutarhatyöntekijöiden tekemää työtä.
– Kaupungin puistot ovat todella
hienossa kunnossa. Ei Forssa suotta ole
saanut kansallisen kaupunkipuiston tunnustusta. Kyllä täällä kelpaa kierrellä ja
ihastella, Lindfors sanoo.
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2018-2019

tapahtumia
Konsertit
ja tapahtumat
27.10. klo 10–17 L-H Kennelkerhon Metsästyskoiraviikonloppu
4.11. klo 18 kirjastotalon Brander-salissa Valta Venäjällä –
luento ja keskustelutilaisuus
7.11. klo 19 Juice-kirkko Forssan kirkossa
9.11. klo 18 Ti-Ti Nallen 30-vuotisjuhlakonserttikiertue
Urheilutalo Feeniksissä
9.11. kello 18-22 Valon ja musiikin yö Forssan kirkossa
11.11. kello 18-19.15 Hanna Ekolan ja Virpi Salon
TAIVAANRAKAS- konsertti Koijärven kirkossa
14.11. klo 17-19 Kehruukuppila Forssan museossa
15.11. klo 19 Hopeinen kuu - Amadeus Lundberg ja Milana
Misic Forssan musiikkisalissa
18.11. klo 13 Muumi-konsertti Urheilutalo Feeniksillä
18.11. klo 19 Viimeinen Ilta Dannyn Seurassa Urheilutalo
Feeniksissä
22.11. kello 18-19.30 Psalttamus - Pelimannisävelmiä Forssan
kirkossa
27.11. klo 16.30 Bandurayhtye Trio Orianan konsertti
kirjastotalossa
30.11. klo 21:30 Hanhiniemi - Rauhala Mad ravintola
Vispilässä
6.12. klo 13-15 koko perheen Itsenäisyyspäivän juhla Tölön
koululla

Teatteria
Pe 16.11., la 17.11., pe 23.11., la 24.11., pe 30.11., la 1.12. klo 19
Ville ja Harri -show. Illassa nähdään sketsejä Vorssasta ja sen
ulkopuolelta. Hassuttelua ja hulluttelua, musiikkia ja show-meininkiä,
revyy-hengessä.
Forssan Työväentalo, Kauppakatu 17
Lippuvaraus: www.ideaticket.ﬁ/villejaharrishow
La 24.11., la 8.12., ke 12.12. klo 19-21 Vispilänkauppa-Klubi – Forssan
naurettavin komediaklubi. Improvisaatioryhmä Neljäs Seinä tarjoilee
parasta viihdettä pikkujouluihin työkavereiden, ystävien ja perheen
parissa. Mukaan leikkimieltä!
Ravintola Vispilä, Hämeentie 11
Lippuvaraus: www.tiketti.ﬁ

Forssan Teatterin kausi 2018-2019:

Ihmisen osa, ensi-ilta 20.10.2018
Me rosvolat, ensi-ilta 26.1.2019
Jäähyväiset Pamela Andersonille, ensi-ilta 16.2.2019
Vaimoni on toista maata, ensi-ilta 30.3.2019
Forssan TeatterI, Torikatu 8, 30100 Forssa
Lisätiedot: www.forssanteatteri.ﬁ
Tiedustelut ja lippuvaraukset: 050 303 2462, 040 569 6897
tai www.ideatiket.ﬁ/forssanteatteri

16.1. klo 17-19 Kehruukuppila Forssan museossa

pilvenmäen ravit

24.1. klo 18-19 FT Jouni Yrjänä luennoi Axel Wahrenin
toiminnasta 1850-60-luvuilla. ! Huom. paikkana Brander-sali!

29.10. klo 18.00 – 21.30 Magic Monday –ravit

9.2. klo 18.30 Tyykijazz Forssan Työväentalolla
14.2. klo 17-19 Kehruukuppila Forssan museossa
03.03. klo 18–20 Radion Sinfoniaorkesterin konsertti
Urheilutalo Feeniksillä

kirjastossa tapahtuu
Wahreninkatu 4, 30100 Forssa
Satutunnit yli 3-vuotiaille lapsille lauantaisin klo 11-12 kaupunginkirjaston
satuhuoneessa. Lisätietoja: Marika Arvo, 03 4141 5409
Harrastajakirjoittajatapaamiset kaupunginkirjaston kuunteluhuoneessa
parillisten viikkojen torstaisin klo 17-19.
Lisätietoja: Raili Tuovila, 0400 707 962
Lautapeli-illat parillisten viikkojen torstaisin klo 17-21
kaupunginkirjastolla
Henkilökohtaiset tietotekniikkaopastukset kirjastolla 11.9.11.12.2018 tiistaisin klo 9-10 tai klo 10-11 tai klo 16-17 varaamalla aika
kaupunginkirjaston neuvonnasta.
Lisätietoja: Eija Räisänen, 03 4141 5407

Kirjaston kirjallisuusillat klo 18
TI 23.10.2018

vieraana Jari P. Havia aiheenaan Meidän Viro

TI 6.11.2018

vieraana Jani Mäkivalli ja Ääniseltä itään

TI 20.11.2018

vieraana Jaana Vasama aiheenaan
Virolainen identiteetti

Kirjallisuusillat jatkuvat kevätkaudella.
Lisätietoja: www.lounakirjastot.ﬁ/tapahtumat

Lautapeli-illat kirjastolla
Kaikille avoimet nuorten ja aikuisten lautapeli-illat Forssan kirjastolla
parillisten viikkojen torstaisin klo 17:00 alkaen.
Iltojen tavoitteena on koota pelaamisesta kiinnostuneet ihmiset
yhteen ja edistää paikallista lauta- ja korttipelikulttuuria. Peliseuraa on
paikalla takuuvarmasti.
Peli-illoissa pelataan sekä nuorille että aikuisille suunnattuja pelejä
laidasta laitaan. Pelien sääntöjä ei tarvitse päntätä ennakkoon,
vaan ne käydään aina alussa läpi, ja kerrataan myös pelien aikana
tarvittaessa. Voit ottaa myös omia pelejä mukaasi. Tervetuloa
pelaamaan.
Sijainti: Forssan kaupunginkirjasto, Wahreninkatu 4

9.11. klo 12.00 – 13.00 Lounasravit

kuositalkoot
Tammikuussa käynnistyvät kuositalkoot, joissa
kaupunkilaiset saavat upota kyynärpäitä myöten tekstiiliperintöön! Talkoissa laitetaan kuosiperintöä järjestykseen ja samalla nostetaan
esiin kankaisiin liittyviä muistoja ja tarinoita.
Ilmoittaudu talkoolaiseksi: Kristiina Huttunen,
p. 03-4141 5101, kristiina.huttunen@forssa.fi

Kehräämön
perhelauantait
Perhelauantait tarjoavat lapsille ja lapsiperheille erilaisia,
toiminnallisia kulttuurityöpajoja Kehräämöllä.
1.12. Nuorisotoimi
23.2. Forssan museo
30.3. Kirjasto
27.4. Taiteen perusopetus (kuvataidekoulu,
Wahren-opisto sekä musiikkiopisto)
Lisätietoja:
www.forssa.ﬁ/tapahtumakalenteri

Forssan museon
Aulagalleria
Wahreninkatu 12, 30100 Forssa
23.10. – 18.11.2018 Marko Viik, valokuvia
20.11.-2.12. Mullankaivajat Yhtiönpuistossa: näyttely
arkeologiaprojektista
4.12.2018 – 13.1.2019 Tuuli Autio, puuveistoksia
15.1.-3.2.2019 Maria Mäki: Somnia, valokuvia
5.2.-3.3.2019 Tiina Poutanen: Lähdesuoja, maalauksia
5.-31.3.2019 Noora Ylipieti, maalauksia

23.11. klo 18.00 – 23.30 Pikkujouluravit
3.12. klo 18.00 – 21.30 Magic Monday –ravit
6.12. klo 16.00 – 19.30 Ravikansan Itsenäisyyspäivän vastaanotto

vinkkelin näyttelyt

5.3. klo 17-19 Laskiaisrieha Linikkalanlammilla

16.12. klo 16.00 – 19.30 Kauden päätös –ravit

Wahreninkatu 4, 30100 Forssa, kirjastotalon 2. kerros

12.3. klo 17-19, Kehruukuppila Forssan museossa

Lisätietoja: www.pilvenmaki.ﬁ

02.-27.10.2018 Maija Karalan oppikirjakuvituksia

17.4. klo 17-19 Kehruukuppila Forssan museossa
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30.10.-17.11.2018 Jacqueline Molnárin lastenkirjakuvitusta
19.-30.11.2018 Pia Ojan kuvataidetta

1.-28.4.2019 Mikael Huovinen: Sammumaton liekki,
ikonitaidetta

takakonttikirppis
Tervetuloa torille kuukauden 1. lauantaina
klo 7-14. Ei muuta kuin takaluukku auki ja
kauppa käyntiin!

10.12.-5.1.2019 Joulutekstiilejä yksityiskokoelmasta
8.1.-2.2..2019 Tove ja Kari –kiertonäyttely
4.2.-2.3..2019 Kuhankosken Killan vuosinäyttely
4.-30.3..2019 Seppo Mäkelän akvarelleja
1.4.-31.5.2019 Wahren-opiston, perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen kevätnäyttelyt
Vinkkeli avoinna ma-to 11-19, pe 11-17 ja la 10-14

Lisätietoja tapahtumista
www.forssa.fi/tapahtumakalenteri

(ajalla 30.10.-12.11.2017 poikkeuksellisesti vain ma-pe 11-15).

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Lisätietoja: www.forssa.ﬁ/kulttuuri
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FORSSA PUKEUTUU JOULUNA

kuoseihin

Kaupungin uusien jouluvalojen aihioiksi on valittu forssalaisia 1900-luvun alun kangaskuoseja. Idea kuosivaloista saatiin Tyykistä tulevaisuuteen -hankkeesta ja sitä jalostettiin eteenpäin Forssan museon toimesta.
Uudistetut valot sytytetään ensimmäisen kerran joulunavauksen yhteydessä lauantaina 1.12.2018.

”Jouluvalotoimikunta valitsi ehdotuksista kaksi Forssa-yhtiöiden valmistamaa kuosia, jotka ovat peräisin museon tekstiiliarkiston
mallikirjasta. Kuosivalot yhdistävät menneisyyden tehdaskylän nykypäivän elinvoimaiseen Forssaan, jossa kuoseilla on yhä sijansa.” – Kristiina Huttunen, Forssan museon projektikoordinaattori

LANELETTIA – JOTTA
PYSYISITTE LÄMPIMINÄ
Laneletti kuosiaihe on peräisin ﬂaneletista vuodelta 1909. Pienikokoinen ja
hienostunut kuvio saatiin kankaaseen
poistamalla pohjaväri kuvion kohdalta
kemiallisesti. Forssa-yhtiön ﬂanellit
olivat vuosisadan alussa yksi puuvillatehtaan vientituotteista, joita tilasi
muun muassa Venäjän armeija. Miellyttävän pehmeää ohutta ﬂanellia käytettiin niin alus- kuin päällysvaatteisiin
ja siitä tehtiin myös hameita.

joulua kohti
tunnelmoiden

Forssan joulunavaus la 1.12.

25.11. klo 18 Lauluyhtye ADIO:n kirkkokonsertti
”Tunnelmoiden kohti joulua” Forssan kirkossa
1.12. klo 10-16 Kehräämön Joulutapahtuma (FEK), jossa
myös Kehräämön Perhelauantai -tapahtuma: klo 11-14
joulupuuhaa lapsiperheille nuorisotila Kuutamolla
8.12. klo 18 Markon ja Kasperin joulukonsertti Forssan
kirkossa
9.12. klo 16 Forssan naisvoimistelijoiden SATUJEN JOULU
-näytös Urheilutalo Feeniksillä
15.-16.12. klo 10-16 Forssan Salaman Sisätorimarkkinat,
Paimenenkatu 4
20.12. klo 17:30-19 Joulun pop up -kuoro Forssan
Seurakuntatalolla
23.12. kello 18 Kauneimpien joululaulujen kirkko Forssan
kirkossa
24.12. klo 14 Perheiden Joulukirkko Forssan kirkossa

Maksuton koko perheen tapahtuma
Kehräämöalueella klo 10 – 15:

Lastenkulttuurikysely
Unicef nimesi Forssan lapsiystävälliseksi kunnaksi viime vuonna.
Lapsiystävällisyys tarkoittaa monenlaista hyvää juttua niin
arjessa kuin juhlassa.
Forssan Itsenäisyyspäivän kulttuuripalkinto ojennetaan tänä
vuonna lastenkulttuurille. Kenelle tai mille forssalaiselle
lastenkulttuurin tekijälle haluaisit tunnustuksen annettavan?
Onko lastasi tai koko perhettänne ilahduttanut jokin yksittäinen
tapahtuma, teko, tekijä ja tila?
Vastauksesi voit antaa kirjastolla tai museolla, tai verkossa tässä
linkissä:

JUOKSEVAA JUGENDTÄHTEÄ KRETONGILLA
Forssan jouluvalojen toinen kuvio on
peräisin vuoden 1910 mallikirjasta. Tuohon aikaan Keski-Euroopan vallitseva
tyylisuunta oli jugend, joka levisi myös
Forssan kankaisiin geometrisena nauha-aiheena. 1900-luvun alku oli Wahrenin perustamassa tehdaskylässä kiireistä nousukautta ja kankaiden kuosit
ostettiin valmiina kuparirullina Euroopasta. Yhtiön molettimestarit kuitenkin
lisäsivät niihin yksityiskohtia.

https://link.webropolsurveys.com/S/60738B02D641024E

VORSSAN

Lemmikkipuati

Kaikille eläinystäville, tervetuloa!
• Ruuat ja tarvikkeet koirille,
kissoille, jyrsijöille, kaloille,
linnuille ja matelijoille.
• Kaloja, jyrsijöitä ja lintuja.

Lähde: Forssan museo
Kauppakatu 12, 30100 Forssa, puh. 044 420 4876
Avoinna ma-to 10-18, pe 10-17, la 10-14
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Joulumyyjäiset Forssan kaupunginkirjaston
Näyttelytila Vinkkelissä ja Luontomuseon
tiloissa koko tapahtuman ajan.
Puuhaa lapsiperheille:
• Paikalla Joulupukki
• Talutusratsastusta
• Kirjastolla lastenkonsertti:
Siina & Taikaradio
• Forssan museolla Arkeologia -paja
• Forssa Eläväksi ja Kauniiksi yhdistyksen
puffetti ja arvontaa Forssan museolla
• Kirjastolla jouluista askartelua
• Luontomuseolla ja Forssan museolla
avoimet ovet
• Kehräämön Perhelauantain ohjelmaa
järjestämässä Forssan nuorisotoimi
Forssan Seudun Yrittäjänaisten
järjestämä Joulunavaus Forssan torilla
klo 14 – 18:
• Puhe
• Musiikkiesityksiä
• Markkinatunnelmaa
• Kuosivalot syttyvät!
• Puurotarjoilu
Tapahtuman tiedot tarkentuvat lähempänä
tapahtuman ajankohtaa. Tietoja päivitetään
Forssan kaupungin tapahtumakalenteriin:
www.forssa.ﬁ/tapahtumakalenteri

EI MYYDÄ LANKAA, VAAN MIELIKUVIA

ihmisen
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Kari Hotakainen

Ohjaus: Markku Ihamäki

Varaa lippusi nyt:
040 569 6897 tai
050 303 2462
www.forssanteatteri.fi

