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Poikkeuksellinen kevät
Tämä kevät on ollut poikkeuksellista aikaa, mikä on muutt anut meidän jokaisen elämää ja arkea. Tä-
hän hetkeen olemme pysähtyneet hyvin erilaisista tilanteista käsin. Osa voi pitkästä aikaa huokaista 
ja rauhoitt ua, ja vihdoinkin hellitt ää. Jollekin tämä aika on tappavan tylsää, jollekin pelott avaa. Toisille 
tilanne saatt oi olla jo ennen poikkeusoloja eri syistä vaikea. Toisille tämä tilanne on aiheutt anut ison 
epävarmuuden tulevasta, esimerkiksi huolen taloudellisesta selviämisestä.

Koko yhteiskunta lakisääteisine palveluineen on muutt unut ja yritysten toimintaedellytykset ovat 
vaikeutuneet. Toimintatapoja on pitänyt rakentaa uudella tavalla ja samalla tässä ajassa on tehty 
pitkä digiloikka. Lapset käyvät koulua etänä, kevään ylioppilaat kirjoitt ivat yo-kirjoitukset nopeute-
tussa aikataulussa, sotealalla perustyö on muutt unut varautumiseksi pahimpaan ja suojavarustei-
den laskemiseen. Monissa asioissa normaalitoiminnot ovat nyt jäissä, tavoitt eena on vain selviytyä 
ja säilyä hengissä. 

Muutt unut arki on ollut myös rauhoitt ava mahdollisuus. Itse olen tehnyt lasteni kanssa lukuisia met-
säretkiä, juoksulenkkejä ja kuntopiirejä. Palapelejä on rakentunut ja lautapelit on kaivett u esiin. Etä-
opetus, -työ, ja -päiväkoti ovat olleet mahdollisuus päästä ihan uudella tavalla osaksi lasten kou-
lunkäyntiä ja nähdä heidän valmiuksiaan opiskella ja oppia. Lapseni ovat myös saaneet uudenlaisen 

ymmärryksen minun työstäni, yhdessä kun päivät täällä kotona 
pakerretaan. Arkeen on muotoutunut uudenlaiset rutiinit.     

Tämän kevään jälkeen kunnissa ei tule olemaan help-
poa. Taloudelliset haasteet ovat totaalisen erilai-

set, kuin mihin talousarviossa tälle vuodelle on 
varaudutt u. Viestiminen tässä ajassa on tärkeää – 
ei niinkään siitä mistä luovumme, vaan siitä mitä 
tavoitt elemme. Uudet mahdollisuudet parem-
masta ovat meidän yhteisissä käsissä – menete-
tyn perään haikailemalle ei rakenneta uutt a, eikä 
saavuteta uusia tavoitt eita. Murroksissa voidaan 
nähdä rohkeasti mahdollisuuksia, jotka luovat 
myös toivoa paremmasta. 

Haluan, toivon ja uskon, ett ä Forssassa on jat-
kossakin elämää, yritt äjyytt ä, palveluja ja vie-

läkin vahvempaa yhteishenkeä. Metsä on 
suurin terapeutt imme ja kaunis sää luonnon 

avustuspakett i tähän kevääseen. Etätöi-
den lisäännytt yä Forssaan kannatt aa 

muutt aa kauempaakin, tontt itarjontaa 
löytyy nyt myös e-tontt ipalvelusta.

Aurinkoista kevätt ä ja voikaa hyvin,

Kaisa Lepola
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja
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Viestinnän tarve ja merkitys korostuu 

jatkuvasti ja meiltä kaupunkina odote-

taan meidän itsemme näköistä vies-

tintää ja markkinointia. Samoin vuoro-

vaikutus ja kuntalaisten mahdollisuus 

vaikutt aa siihen, mitä ja miten viestim-

me, ovat tänä päivänä tärkeitä.

Aloitamme nyt keväällä Forssan 

brändityön, jossa keräämme yhteen 

kaikki identiteett imme kannalta tärkeät 

viestitt ävät asiat. Millaisia olemme, mit-

kä ovat vahvuutemme? Mitä me ker-

romme itsestämme muille ja miten, mil-

lä tyylillä esiinnymme?  

Tavoitt eenamme on kiteytett y, yh-

tenäinen Forssa-brändi ja selkeä brän-

dikäsikirja, jonka avulla meidän kaikkien 

on helppo viestiä ja jakaa ymmärrett ä-

västi Forssan oikeita brändiominaisuuk-

sia. 

Toteutett ava brändikäsikirja tulee 

pohjautumaan kaupunkistrategiamme 

visioon: Järkivihreä Forssa – Kestävää 

elinvoimaa. Haluamme forssalaisille – 

meille – hyvää tulevaisuutt a ja uskom-

me saavutt avamme sen tavoitt elemalla 

kestävää elinvoimaa.

Työn ensimmäisessä vaiheessa 

teemme ennakkokyselyjä, joihin muun 

muassa asukkaat, yritykset, opiskelijat 

ja matkailijat pääsevät osallistumaan. 

Koronaviruksen takia kaupunkilaisten 

osallistaminen tapahtuu pääosin säh-

köisten kanavien kautt a. Lisätietoa ai-

heesta kerromme netin ja somen kautt a.

Sen jälkeen käsitt elemme kohde-

ryhmäkyselyn tuloksia ja piilossa olevia 

vetovoimatekijöitä työpajoissa, joihin 

haluamme mukaan teitä forssalaisia. 

Näiden pohjalta rakennamme brändi-

käsikirjan ensimmäisen version, jota 

kaikki halukkaat pääsevät kommentoi-

maan. Vuoden lopulla on sitt en valmista 

ja muun muassa brändilupaus, tarina ja 

ydinviestit tehty. 

Meillä viestintä ja markkinointi 

perustuu Järkivihreä Forssa -kaupun-

kistrategiaan, jota olemme vieneet 

eteenpäin jo vuodesta 2014. Kaupun-

kistrategian toteutt amisessa parhaat 

viestin viejät ovat kaupungin henkilöstö 

sekä me kaikki kaupunkilaiset. Nyt kun 

laitamme isomman vaihteen silmään, 

haluamme keskustella kanssanne sii-

tä, millainen Järkivihreä Forssa on elä-

män arjessa ja juhlassa ja miten näistä 

asioista kannatt aa kertoa muillekin.

Tällaisia suunnitelmia kevään tässä 

vaiheessa. Lisää myöhemmin!

Arvoihimme avoimuus, rohkeus ja 

vastuullisuus tukeutuen,

Jari Kesäniemi

Pajaohjaaja Merja Thomsson, työl-
lisyydenhoidon päällikkö Suvi Aal-
tonen ja myymälänhoitaja Marjut 
Kallioinen ihailemassa tex vexin 
iloisen kirjavaa tekstiilivalikoimaa.

Mistä tunnistaa Forssan ja 
forssalaisuuden? Herätämme 
keskustelun aiheesta!

Kevätsiivousta tehdessä, kaappeja ja nurkkia siivotes-

sa kannattaa miettiä, minne tarpeettomat tekstiilit voi 

toimittaa. Oikea paikka on Forssan tex vex, joka on jo 

useamman vuoden lajitellut ja myynyt kierrätysteks-

tiiliä sekä kierrättänyt poistotekstiiliä.

Teksti Sarita Silvennoinen kuva Taija Piikkilä

Tex vexin ovi käy ja nainen huikkaa 

jätt ävänsä säkin ovenpieleen. Myymä-

länhoitaja Marjut Kallioinen kipaisee 

hakemaan pussin ovelta. Kallioinen ker-

too, ett ä tänne tuodaan päivitt äin teks-

tiileillä täytett yjä pusseja, joko suoraan 

myymälään tai ulkona olevaan keräys-

laatikkoon.

Tex vexiin tuotavan tekstiilin pitää 

olla puhdasta ja kuivaa, mutt a myös hiu-

kan rikkinäiset kelpaavat. Alusvaatt eita ja 

sukkia ei oteta vastaan hygieniasyistä.

– Tekstiilit lajitellaan täällä käsi-

työnä. Parhaat jäävät tänne omaan 

myymäläämme myyntiin ja huonokun-

toisemmistakin otetaan talteen kaikki 

hyödyllinen, esimerkiksi napit ja vetoket-

jut, pajaohjaaja Merja Thomsson kertoo.

Myymälän puolella on todella laaja vali-

koima kodintekstiileitä, lankoja, kankai-

ta ja vaatt eita. Jopa hääpukuja löytyy. 

Myymälänhoitaja kertoo viikoitt aisia 

vakiasiakkaita olevan paljon, sillä uusia 

tuott eita tulee myyntiin päivitt äin. Tuot-

teet on hinnoiteltu pääasiassa edullisin 

kilohinnoin, mutt a erikoisemmat tuot-

teet hinnoitellaan erikseen kappaleit-

tain.

Myymälän takana sijaitsevassa työ-

tilassa ahkeroi parhaimmillaan viitisen-

toista lajitt elijaa.

– Lajitt elutyötä tekevät pääasiassa 

kuntoutt avan työtoiminnan piirissä ole-

vat henkilöt pajaohjaajan opastukses-

sa, työllisyydenhoidon päällikkö Suvi 
Aaltonen sanoo.

– Tex vexissä lajiteltiin viime vuonna 

hieman yli 40 000 kiloa tekstiiliä, joten te-

kemistä on riitt änyt. 

Noin 80 prosentt ia tuodusta tekstiilistä 

pääsee uudelleen käytt öön myymä-

län tai yhteistyökumppaneiden kautt a. 

Käytt ökelvoton materiaali menee tällä 

hetkellä poltt oon. Jatkossa poisto-

tekstiilit kierrätetään uusiksi tekstiili-

kuiduiksi yhteistyössä Loimi-Hämeen 

Jätehuollon kanssa.

Tex vexin Facebook- ja Instagram- 

sivuilla voit seurata ajankohtaista tiedot-

tamista ja kampanjoita.

FORSSAN
BRÄNDI-

TYÖ
KÄYNNISTYY

TEKSTIILIN

UUSI
ELÄMÄ

Tex vexin lisätiedot ja
käyntiosoite:
puh. 040 159 6303
Perkiöntie 3, 30300 Forssa
facebook.com/texvexforssa

Kuva Kalle Lahtinen
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Maaradan maailmanmestaruuskau-

den kolmas osakilpailu ajetaan Pil-

venmäen raviradalla elokuun alussa. 

Maailman laajuisen poikkeustilanteen 

vuoksi se saattaa tosin olla tämän vuo-

den ensimmäinen osakilpailu.

Maarataa ajetaan kaksivaihteisilla, jarrutt omilla 500-kuu-

tioisilla lajiin erityisesti rakennetuilla moott oripyörillä. Laji 

muistutt aa speedwayta, mutt a moott oripyörän rakenne ja 

ratapituus erott aa nämä lajit toisistaan.

Maailmanmestaruuden osakilpailuja on yhteensä viisi. 

Ranskassa, Puolassa, Suomessa ja kaksi kilpailua Saksassa. 

Suomen ainoa osakilpailu ajetaan Forssassa. 

– Eri maiden radat ovat erilaisia. Pilvenmäen rata on kerän-

nyt kiitosta ympäri maailman. Kilometrin pituisessa radassa on 

hyvä pohja ja kallistetut kurvit, joiden ansiosta se on Euroopan 

nopein rata, tapahtuman järjestäjiin lukeutuva Jari Mäkinen 
kertoo.

– Forssassa on yksi maailman parhaista radoista maa-

radan ajoon. Ulkomaalaiset kuskit ovat kyselleet, ett ä milloin 

pääsevät taas Pilvenmäelle ajamaan.

Forssassa on ajett u MM-maarataa viimeksi vuonna 

2015. Järjestäjille on suuri kunnia saada toimia maailman 

huipulla.

Yksipäiväisen osakilpailun suunnitt elu ja järjestely onkin 

aloitett u jo hyvissä ajoin viime syksynä. Radan valmistelu 

tehdään pari päivää ennen varsinaista ajoa.

– Forssassa on innokas talkooporukka, jonka ansiosta ra-

dan laitt o kilpailukuntoon onnistuu parissa päivässä. 

Forssan fi naaliin osallistuu 16 ajajaa. Kilpailussa Suo-

mea edustaa Jesse Mustonen, jonka lisäksi kilpailuun osal-

listuu toinenkin suomalainen ”villin kortin” kuski.

Paikalle odotetaan yleisöksi jopa 3000 henkilöä. Vauhdin 

huumasta ja ainutlaatuisesta tunnelmasta voi tulla nautt imaan 

koko perheen voimin.

Maailman-
tason

maarataa

Maaradan MM-osakilpailu lauantaina 8.8.2020 klo 18 

alkaen Forssan Pilvenmäellä.

www.forssanmoott oriseura.fi /lajit/maarata/

Milloin valmistuivat Forssan ensimmäiset yli-

oppilaat? Mihin risteykseen asennettiin Fors-

san ensimmäiset liikennevalot vuonna 1973? 

Nyt löydät muun muassa näihin kysymyksiin 

vastauksen yhdeltä nettisivustolta, johon on 

uutuutena lisätty myös videoita.

Forssaa
menneiltä
vuosilta

Forssalla on pitkä ja vaiherikas historia. Forssan kaupunki 

ja Mainostoimisto Synergia ovat yhteistyössä toteutt aneet 

sivuston, jonne on kerätt y seutukunnan historiaa vuodesta 

1838 asti. Sivustolta löytyy kuvia, videoita ja kaupungin his-

torian kannalta tärkeitä virstanpylväitä. 

Mainostoimisto Synergia Oy:n toimitusjohtaja Ville 
Koivisto on ollut päävetovastuussa nettisivuston kokoa-

misessa ja sivustolla on myös Koiviston ottamia valokuvia 

usean vuosikymmenen ajalta. Sivuston tilaajana oli Fors-

san kaupunki, ja kaikki historiatiedot on päivitetty ja tar-

kistettu Forssan museon toimesta.

– Suurin työ tehtiin jo ennen vuotta 2007, kun koko-

simme seinämuistiota Forssan historiasta. Se oli aikaa 

vievä urakka, Koivisto kertoo. 

– Toinen, reilun vuoden kestänyt työvaihe oli koota teks-

tit digitaaliseen muotoon kaikkien saataville. Nyt olemme 

myös editoineet videot ja lisänneet ne nett isivustolle. 

Forssan historia on ollut esillä vain vähän, vaikka ky-

syntää sille on ollut.

– Historiasivustolla on käynyt mukavasti porukkaa ja 

se on saanut hyvän vastaanoton. Palautett a otetaan tie-

tenkin edelleen vastaan.

Onko sinulla muistoissa tarinaa tai kuvaa Forssasta ja 

haluaisit jakaa sen muillekin? Niitä voi nyt lähett ää julkais-

tavaksi sivustolla olevan lomakkeen kautt a.

Historian havinaa pääset tutkimaan osoitt eessa:

historia.forssa.fi 

Vihreämpi Forssa 2030
Forssan seutukunnalle on laaditt u ehdotus toimenpide-

suunnitelmasta, joka toteutt amalla Forssan seutukunta 

saavutt aa positiivista näkyvyytt ä aktiivisena kiertotalouden 

toimijana ja vihreän talouden seutukuntana. Ehdotuksen 

laati opinnäytetyönään Hämeen ammatt ikorkeakoulun bio-

talouden insinöörien koulutusohjelmasta valmistunut Katja 
Pouta. Työn tilaajana toimi Forssan Yrityskehitys Oy.  

– Halusimme saada uusia ideoita siihen, miten Fors-

san seudun kiertotaloustoiminta saadaan nostettua ta-

kaisin aiemmalle kärkipaikalleen. Opiskelijat osaavat tun-

netusti katsoa maailmaa tuoreilla silmillä ja Katja osoitti 

tämän pitävän paikkansa, Forssan Yrityskehityksen toimi-

tusjohtaja Riikka Riihimäki sanoo.  

Opinnäytetyössä ehdotettujen toimenpiteiden teema 

on Forssa vihreämmäksi 2030. Työ pitää sisällään monia 

konkreettisia ehdotuksia, joiden tavoitteena on aktivoida 

seudun asukkaita, yrityksiä ja oppilaitoksia rakentamaan 

yhdessä kestävämpää kaupunkikuvaa.

Katja Poudan opinnäytetyön pääset lukemaan

osoitt eessa: www.theseus.fi 

Kuva
Kansallinen 

audiovisuaalinen 
instituutt i (KAVI)

Forssan Puistojuoksu 35 vuotta
Virkeä ja hyvinvoiva Forssan Lehden Puistojuoksu on innos-

tanut ihmisiä mukaan reippailemaan jo 35 vuoden ajan. Juh-

lavuott a saadaan viett ää innokkaiden juoksijoiden, loistavan 

yhteishengen ja seudun urheiluseura-aktiivien ansiosta.

Puistojuoksun idean isä Harri Merta palaa muistoissaan 

innostuneena juoksutapahtuman syntyhetkeen. Tapahtu-

man historia yltää tammikuuhun 1985 jolloin Merta heitt i 

Forssan Salaman kehityspalaverissa villin idean kuukausit-

tain järjestett ävästä juoksutapahtumasta.

Ensimmäinen startt i otett iin Kaikulasta maaliskuus-

sa vuonna 1985. Mukana oli silloin 77 osallistujaa. Seuraava 

huhtikuinen Puistojuoksu houkutt eli osallistujia jo reippaasti 

yli 100, joten tapahtuman maine kiiri vauhdilla.

Vuosien varrella tapahtuman luonne on muutt unut ren-

nompaan suuntaan ja reitt ikin on vaihtunut Forssan veh-

reälle keskusta-alueelle. Juoksijoita on riitt änyt runsaasti 

kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Osaltaan houkutt eena toi-

mivat varmasti myös sponsoreilta saadut laadukkaat palkin-

not, jotka arvotaan osallistujien kesken kuukausitt ain.

– Puistojuoksun suosio ja viehätys lienee siinä, ett ä osal-

listumiskynnys on matala. Itsensä voi toki haastaa ja vertail-

la omaa aikaansa aiempiin suorituksiin. Meillä on menneiltä 

vuosilta tallessa 45840 tulosta, Merta kertoo.

Poikkeuksellisen kevään vuoksi perutt iin myös maalis-

kuinen Puistojuoksun juhlajuoksu, mutt a Merta on toiveikas 

tulevien juoksujen suhteen.

– Tapahtuma elää ja voi hyvin. Heti, kun taas mahdollista, 

jatkamme Puistojuoksua ja -kävelyä. Tervetuloa mukaan!

Puistojuoksun tuloksia ja tulevia tapahtumia pääsee 

seuraamaan osoitt eessa www.forssansalama.fi 

Nuorisotoimi somessa
Forssan kaupungin nuorisotoimi on tavoitett avissa somes-

sa! Somekanavilta löytyy muun muassa kilpailuja ja haus-

koja haasteita! Kanavilla on tarjolla myös keskusteluseuraa 

nuorille ja apua mahdollisiin ongelmiin.

Koulujen päätt ärit striimatt una la 30.5.2020 klo 19 al-
kaen, esiintyjinä Cledos, Käärijä, Orbit, Valkee ja Nikolai. 
Seuraa ilmoitt elua tapahtumasta nuorisotoimen kanavilla. 

Instagram: forssan_nuorisopalvelut
Facebook: forssan kaupungin
nuoriso- ja liikuntapalvelut
Snapchat: kuutamosnap
Tiktok: forssan_nuorisopalvelut
Discord: https://discord.gg/f27SNJV

Nuoristoimen henkilöstön yhteystiedot:

www.forssa.fi /vapaa-aika-ja-matkailu/nuorisotoimi
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Onko tässä sinun ilmoituksesi?
Seuraava lehti ilmestyy

syksyllä 2020.
Ota yhteyttä

posti@mainossatama.fi 
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KORI-
PALLOILIJAN

KOTIIN-
PALUU

Koripallo kuljetti forssalaislähtöistä Tapio Niemistä ympä-

ri Suomea noin kahdenkymmenen vuoden ajan. Mutta kun 

elämässä tuli aika miettiä, missä Nieminen ja hänen puo-

lisonsa Pia Heino haluavat aikanaan vanheta, päättivät he 

muuttaa takaisin Forssaan. Tai takaisin kotiin, kuten Niemi-

nen itse tykkää sanoa.   
Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Kun Loimijoen vartt a kävelevältä 

Tapio Niemiseltä kysyy, miksi hän 

muutt i takaisin Forssaan, miestä al-

kaa nauratt aa. 

– Aika moni on kysynyt tuota 

samaa. Olen aina ollut ylpeä forssa-

laisuudestani ja nyt kun elämänti-

lanne mahdollistaa täällä asumisen, 

päätös palaamisesta oli helppo teh-

dä, Tapio sanoo. 

– Ja katso nyt tätä maisemaa. 

Forssa on aina ollut mielestäni kau-

nis kaupunki, mutt a tuntuu kuin se 

olisi vuosien varrella kaunistunut 

entisestään. Minulla on täältä monia 

hyviä muistoja. 

Nieminen asui Forssassa lap-

suutensa ja nuoruutensa, mutt a 

lähti koripallon perässä Uuteenkau-

punkiin vuonna 1998. Muutaman 

kauden siellä pelatt uaan, työura vei 

hänet Turkuun.   

– Forssasta oli hyvä ponnistaa 

SM-sarjaan, sillä täällä on aina ollut 

hyvät harrastusmahdollisuudet. Ja 

tuntuu, ett ä seudun harrastusva-

likoima on viime vuosina vain kas-

vanut. Seurat ovat myös alkaneet 

tehdä enemmän yhteistyötä, mikä 

on hieno asia. 

ARJEN LUKSUSTA

Moniin isoihin kaupunkeihin ver-

ratt una Tapio näkee Forssan etuna 

myös edulliset asuinkustannukset. 

– Poikani osti juuri Turusta yk-

siön ja maksoi siitä saman hinnan, 

mitä me maksoimme omasta kol-

miostamme. Kun kaikki rahat eivät 

kulu asumiseen, voimme käydä esi-

merkiksi hieman useammin ulkona 

syömässä, hyvän ruoan ystäväksi 

tunnustautuva Tapio sanoo. 

Viiden Forssassa vietetyn 

kuukauden jälkeen Tapio onkin 

ehtinyt testata useita paikallisia 

ravintoloita. 

– Täällä on hyvä valikoima ravinto-

loita ja mikä parasta, kaikki palve-

lut on lähellä. Forssassa ei myös-

kään ole ruuhkia, mikä on todella 

vapauttavaa. Turussa tapasin olla 

myöhässä kaikista tapaamisista, 

mutta täällä olen aina ajoissa, Ta-

pio naurahtaa. 

Forssassa Tapio ja Pia voivat 

olla myös lähellä molempien ikään-

tyviä vanhempia, sekä Pian jälki-

kasvua, joka kasvaa uudella jäse-

nellä kevään aikana. 

– Muutimme takaisin Forssaan 

sillä ajatuksella, ett ä haluamme 

myös itse vanheta täällä. 

AIKA ANTAA 
TAKAISIN

Toistaiseksi Tapiolla ei vielä ole 

aikaa miettiä omia eläkepäiviään, 

sillä miehen päivät täyttyvät työn 

teon ohella koripallovalmennuk-

sesta, mökkeilystä ja luonnossa 

liikkumisesta.

– Vedämme Pian kanssa ko-

ripallokoulua esikoululaisille, 

minkä lisäksi olimme mukana pe-

rustamassa vammaisurheilijoille 

tarkoitettua Unified koripallo-

joukkuetta Feeniks Basketin yhte-

yteen, Tapio kertoo. 

Vaikka koripallo on kuulunut 

olennaisesti Tapion elämään jo 

vuodesta 1976, on sen merkitys 

muutt unut vuosien varrella. 

– Nuorempana kyse oli enem-

män siitä, mitä koripallo tarjoaa mi-

nulle. Nyt tärkeämpää on se, mitä 

minä voin antaa lajille. Samaa voisi 

sanoa Forssasta. Sain täältä hyvät 

eväät elämään ja nyt on minun vuo-

roni antaa takaisin kaupungille ja 

sen ihmisille. 
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Forssan kaupunki otti alkuvuodesta käyttöön säh-

köisen tonttipalvelun. Palvelussa voi tutkia tontteja 

kaikessa rauhassa ja sen kautta voi tehdä tonttiva-

rauksen vaikka kotisohvalta käsin. 

Biojätteen lajittelu ja kerääminen onnistuu isommas-

sakin kimpassa. Tammelan Harjutiellä ja Ylitiellä on 10 

kotitalouden yhteinen biokimppa.

Teksti Johanna Hento

TONTTI-
OSTOKSILLA

KOTI-
SOHVALLA

10 KOTI-
TALOUDEN

BIO-
KIMPPA

Haaveiletko oman talon rakentamises-

ta? Mutt a rakennussuunnitelmien ohel-

la et jaksaisi juosta ympäriinsä tutkai-

lemassa erilaisia vaihtoehtoja? Forssan 

kaupungin uusi sähköinen tontt ipalvelu 

kokoaa yhteen kaupungin myymät ton-

tit ja niiden tekniset tiedot. 

– Palvelusta selviää esimerkiksi 

tontin pinta-ala, hinta ja rakennusoi-

keus. Sekä tietenkin se, onko tontilla 

kunnallistekniikka, kaupungin geo-

deetti Aki Härmä kertoo. 

Palvelun avulla tonttien vertailu 

ja etenkin varaaminen nopeutuvat. 

– Verkkopankkitunnuksien avulla 

tonttivaraukseen voi saada myöntei-

sen varauspäätöksen jopa tunnissa. 

Mikäli tontteja varaavalla ei ole 

mahdollisuutta sähköiseen tunnis-

tautumiseen, pystyy tonttivarauk-

Tammelalainen Menna Rantala on to-

dellinen bioneeri. Kun hän muutt i per-

heineen 13 vuott a sitt en omakotitaloon, 

hän keräsi naapurustoonsa nopeasti 

biokimpan.

– Olin kerrostalossa jo tott unut jät-

teiden lajitt eluun ja halusin jatkaa sitä 

myös omakotitalossa. En kuitenkaan 

uskonut, ett ä minusta olisi komposto-

rin käytt äjäksi, joten lähdin kutsumaan 

muita mukaan biojätt een keräämiseen.

Mennan taktiikka oli kertoa yhteis-

keräyksen eduista ja esitt ää selkeä jär-

jestely koko toiminnalle.

– En lähtenyt pitämään mitään 

roskissaarnoja, vaan laitoin kaikille asi-

alliset viestit postilaatikoihin. Kymme-

nen perhett ä lähti mukaan ja sillä sa-

malla luvulla mennään edelleen. 

Kimpassa mukana oleva Päivi Mali-

nen kiitt elee Mennan aktiivisuutt a.

– Me olimme miett ineet samaa jo 

ennenkin, mutt a Menna oli rohkea, tartt ui 

heti toimeen ja sai kimpan aikaiseksi. 

sen tekemään edelleen myös perin-

teisellä tavalla. 

– Tonttivarauksen voi tehdä kaupun-

gintalolla asioimalla tai täyttämällä 

netistä löytyvän varauslomakkeen. 

VERTAILE 
VAIVATTOMASTI

Mutta miten sähköinen tonttipalvelu 

sitten käytännössä toimii? Ja mistä 

sen löytää? 

– Linkki tonttipalveluihin löy-

tyy kaupungin nettisivuilta. Palvelun 

käyttäminen edellyttää rekisteröity-

mistä, mutta sivustolta löytyy yksi-

tyiskohtaiset ohjeet tunnusten luomi-

seen, Härmä kertoo.  

Kirjautumisen jälkeen palvelusta 

voi valita tarkemmin, millaista tonttia 

on etsimässä. 

VÄHEMMÄN TRAFIIKKIA, 
VÄHEMMÄN 

SEKAJÄTETTÄ

Biojätt een kimppakeräyksen lisäksi ka-

dunpätkillä onnistuu myös yhteinen 

sekajätt een keräys. 

– Biojätteen keräämisen ansiosta 

sekajätettä syntyy paljon vähemmän. 

Arvioimme, että biojätteen osuus on 

neljännes kodissa syntyvästä jäte-

määrästä.  

– Ja kimppojen ansiosta vähe-

ni myös trafiikki kaduilla. Nämä ovat 

päättyviä ja ahtaita katuja, jossa nyt 

käy huomattavasti vähemmän jäteau-

toja kuin ennen. Myös meidän kaik-

kien turvallisuus on siis parantunut, 

Menna Rantala toteaa. 

Kimppalaisten biojäteastia tyh-

jennetään kesällä kerran viikossa ja 

talvella kaksi kertaa viikossa. Toistai-

seksi yksi yhteinen astia on riittänyt 

mainiosti. 

– Valitt avana on esimerkiksi omakotita-

lo-, liike- ja teollisuustontt eja. Jos etsii 

tietyn kokoista tontt ia, palvelussa voi 

käytt ää myös pinta-alaan perustuvaa 

rajausta. Oman unelmatontin etsimi-

sessä pääsee siis hyvään alkuun vain 

parilla hiiren klikkauksella. 

Harva kuitenkaan haluaa varata 

tonttia näkemättä sitä ensin. Härmän 

mukaan niitä voi käydä tarkastele-

massa itse, tai pyytää hänet mukaan. 

– Vastailen kysymyksiin parhaani 

mukaan ja esittelen tontteja mielellä-

ni, Härmä lupaa. 

– Ehkä joskus joulunpyhinä on 

voinut olla astialla ruuhkaa. Muuten 

tämä yksi isompi astia riittää meille 

kaikille. Kimpan kotitaloudet ovat kui-

tenkin hyvin erikokoisia, yhden hen-

gen talouksista lapsiperheisiin.

Eikä ämpärin kuljettaminen pa-

rinsadan metrin päähän ole mikään 

rasite. 

– Minä vien biojätteen aina sa-

malla kun lähden iltalenkille. Se on 

hyvä rutiini ja naapurustokin tietää, 

että kun Menna kävelee ämpäri kä-

dessä, on lenkin aika.

Löydät kaupungin sähköisen

tontt ipalvelun osoitt eesta  

www.forssa.fi  >
asuminen ja ympäristö >
asuminen > tontit 

Ole sinäkin bioneeri ja aloita bio-

jätt een keräys omassa kotitalou-

dessa tai perusta biokimppa. Li-

sää tietoa ja ohjeita osoitt eessa 

lhj.fi /biokimppa

Jorma Kivelä (vas.), Ville Pajunen, 
Joonas Niskanen, Menna Rantala, 
Päivi Malinen ja Mikko Malinen ke-
räävät biojätteet kimpassa samaan 
astiaan. Biokimpassa on mukana yh-
teensä 10 kotitaloutta.
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Onko tässä sinun ilmoituksesi?
Seuraava lehti ilmestyy

syksyllä 2020.
Ota yhteyttä

posti@mainossatama.fi 
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Tapahtumia
tapahtumat
4.-5.7. Kaikkien rotujen koiranäytt ely Pilvenmäellä
5.7. Palokunnanaukion kesäkonsertt i –
 uusien nuorten bändien ja artistien konsertt i

5.7. Hunnarin hapotus – koko perheen
 polkujuoksutapahtuma Vieremän Hunnarilla

26.7.  Wanhan ajan lelumarkkinat Työväentalolla

31.7.–1.8. Forssan Holjat – kaupunkifestivaali kauppatorilla

2.8.  Pick Nick -harrasteajoneuvotapahtuma
 Pilvenmäellä

6.8.  Panssariprikaatin jääkäritykistörykmentin 
 sotilasvalatilaisuus kauppatorilla

8.8.  Maarata-ajon MM-fi naali Pilvenmäellä

8.8.  Forssan Suvi-ilta – maraton- ja
 pyöräilytapahtuma

22.8.  Monella tapaa tärkeä – vammaisten
 ohjelmallinen toripäivä kauppatorilla

24.-30.8. XXI Kansainväliset Mykkäelokuvafestivaalit

29.8.  Tammavaltikka & Pilvenmäki Marathon
 -ravit Pilvenmäellä

3.9.  Laululaukat - lasten kuorokonsertt i
 urheilutalo Feeniksissä 

4.9.  Mika ja Turkka Malin Vysotsky -konsertt i
 urheilutalo Feeniksissä
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Kehräämön ehtootorit
(to klo 17-20)
 25.6. Yhteislaulua Kalervo & kumppanit
2.7.    Teemana Turvallisuus
9.7.    Teemana Kierrätys
16.7.  Teemana Pihapelit
23.7.  Teemana Retro

 Koronavirustilanteen jatkuessa torit peruuntuvat.
www.forssa.fi /tapahtumakalenteri

Forssan museon
galleria Moletti
Forssan museo, Wahreninkatu 12,
avoinna kesällä ti-pe 10-16 ja la-su 12-16

12.5.-7.6.  Heidi Piippo: Veistoksia 

9.6.-5.7.  Merja Keskinen: Tekstiilitaidett a

7.7.-2.8.  Päivi Vaarula: Tekstiilitaidett a

4.8.-30.8. Annimari Taivalsaari ja Eija Korpi:
  Valokuva- ja tekstiilitaidett a

1.9.-27.9. Lars Rebers: Valokuvataidett a

29.9.-25.10. Karoliina Arvilommi:
  Huovutustaidett a

27.10.-22.11. Heli Huotala: Maalauksia

1.12.-3.1.2021 Ulpu Riikonen:
   Rakennetut veistokset

www.forssanmuseo.fi 

Näyttelytila Vinkkeli
Wahreninkatu 4, kirjaston 2. krs, avoinna kesällä ma-to 

11-19, pe 11-17 (avoinna kirjaston aukioloaikoina) 

 
14.5.-5.6.      Opistosata

8.6.-26.6.     Simo Ekholm: abstraktia taidett a

6.7.-28.8.      Tekstiilitaiteilija Ulla Nummikoski

31.8.-3.10.    Forssan seudun kamerat ry

5.10.-30.10.  Virve Lukka: kuvataidett a 

2.11.-27.11.    Sampo Mäkelä: akvarelleja

30.11.-31.12. Minna Talonen: Farkut

 www.forssa.fi /tapahtumakalenteri

Syyskauden
kirjallisuusillat
kaupunginkirjastolla, Wahreninkatu 4,

tiistaisin klo 18-20:

 
15.9.  Kirjallisuustoimitt aja Seppo Putt osen
 haastateltavana ajankohtainen kirjailijavieras

6.10.  Vieraana Jouko Aaltonen aiheenaan Orjia ja

 isäntiä -teos

3.11. Vieraana Jussi Kontt inen aiheenaan Siperia,
 suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi

 ikiroudan maassa.

 www.lounakirjastot.fi /tapahtumat

Ronttismäen
tehtaalaismuseo
2. linja 5-7. Avoinna heinäkuussa keskiviikkoisin

klo 17-19 sekä tilauksesta. Yleisöopastuksia.

www.forssanmuseo.fi 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Katso lisää tapahtumia
www.forssa.fi /tapahtumakalenteri
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Liikkumaan!
Liikkumaan!

Musiikin ja
taiteen opetus

vesipeuhua vesihelmessä
Poreallas, hyppytorni vai vesiliukumäki? Forssan 

Viihdeuimala Vesihelmessä voi kuntoilla ympäri 

vuoden – myös kesällä! Elämyksiä tarjoavat myös 

aalto-allas, sub-laudat sekä lasten oma Wibit-

temppurata!

Lisätietoja: www.vesihelmi.fi 

uimarannat
Rantoja rakkaita – niitähän Forssassa riitt ää! 

Pakkaa siis eväät, viltt i ja uimakamat kainaloon ja 

suuntaa vaikka Linikkalanlammille tai Mäkilammille 

nautt imaan kesäpäivästä. 

Lisätietoa: www.forssa.fi 

frisbeegolf
Haasteita ja onnistumisen iloa! Frisbeegolf 

tarjoaa hauskaa tekemistä kaveriporukalle tai 

koko perheelle. Forssasta löydät kolme erilaista 

frisbeegolfrataa, jotka sopivat niin aloitt elijoille kuin 

lajia pidempään harrastaneille. 

Lisätietoa: www.fb gforssa.net

Asuuko teillä kotona vesipetoja? Vai haluaisivatko perheen pienimmät kokea vauhdin hurmaa? 
Forssasta löydät mielekästä tekemistä ja liikuntamahdollisuuksia koko perheelle. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Lisätietoja liikunta- ja urheiluseurojen
tarjonnasta löydät seurojen nett isivuilta ja
www.forssa.fi /vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta

lIIKENNEPUISTO
Liikennepuisto on riemukas ja viihtyisä paikka 

lapsille tutustua liikennesääntöihin. Polkuautot 

ja potkupyörät ovat maksutt a lasten käytössä 

ja sääntöjen noudatt amisesta huolen pitävät 

liikennepuiston valvojat, joille ilmoitt audutaan 

puistoon saavutt aessa.

Lisätietoa: www.forssa.fi 

Karting-ajot
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
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Taiteen perusopetus
Forssassa on mahdollista saada laajaa kuvataiteen ja 

musiikin sekä yleistä käsityön ja teatt eritaiteen perus-

opetusta. Opetus on suunnatt u lapsille ja nuorille.

Lisätiedot: www.forssa.fi /taiteen-perusopetus

Lasten ja nuorten
kuvataidekoulu
Kuvataidekoulussa opitaan käytt ämään monipuolises-

ti erilaisia välineitä ja materiaaleja, työskentelemään 

yhdessä sekä arvostamaan omia ja muiden oppilaiden 

töitä. Kuvataidekoulussa voivat opiskella myös vauvat ja 

aikuiset.

Tiedustelut teija.lauronen@forssa.fi  

Wahren-opiston 
käsityön taiteen
perusopetus
Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota op-

pilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja tekno-

logiasta. Opintojen tavoitt eena on innostaa oppilasta 

käsityön, kultt uurin ja muotoilun elinikäiseen harrasta-

miseen. Uusi ryhmä noin 7-8 -vuotiaille aloitt aa keski-

viikkoisin 16.9. alkaen Kehräämöllä. 

Tiedustelut marja-leena.saari@forssa.fi 

Wahren-opiston
teatteritaiteen
perusopetus
Teatt eritaiteen perusopetuksen tehtävänä on lisätä 

lapsen itsetuntemusta ja kykyä ilmaista itseään osana 

ryhmää. Uusi ryhmä noin 9-10 -vuotiaille aloitt aa 4.9. klo 

16-17.30 Tehtaankoululla. 

Tiedustelut eliisa.lintukorpi@forssa.fi 

Ilmoittautuminen
lounais-hämeen
Musiikkiopistoon 
Lounais-Hämeen musiikkiopiston perusopetuksen 

sisäänpääsytestit järjestetään tänä vuonna poikke-

uksellisesti elokuun alussa 3.8.–7.8. välisenä aikana. 

Ilmoittautuminen testiin tehdään osoitteessa lou-

nais-hame.eepos.fi. Avoimeen musiikkiopistoon ei 

vaadita sisäänpääsytestiä, mutta sinnekin haetaan 

Eepos-järjestelmän kautta. Avoin on aina auki! Uu-

det lapset musiikkileikkikouluun ilmoitetaan myös 

Eepoksessa.

Katso lisää Facebookista ja netistä osoitt eesta

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

Tiedustelut terhi.karhumaki@forssa.fi 

Tieteen ja taiteen
yhteisleikkiä
Forssan kuvataidekoulu valitt iin viime syksynä LUMA2020 

kehitt äjäkouluksi. LUMA-toiminnan päätavoitt eena on tu-

kea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota 

matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan 

sekä kehitt ää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen 

laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 

Forssan kuvataidekoulussa on vuoden alusta toiminut 

kaksi tieteen ja taiteen yhdistävää kokeiluryhmää. Ryh-

missä on esimerkiksi valmistett u itse sekä värejä ett ä 

”superpallomassaa” töiden materiaaliksi. Oppilaiden töi-

tä on tarkoitus esitellä myöhemmin valtakunnallisesti Lu-

maverkostojen sivuilla. 

Syksyllä kokeiluiden on tarkoitus jatkua. Kuvataidekoulu 

on suunnitellut pienimuotoista yhteistyötä esimerkiksi 

Forssan yhteislyseon kemian opintojen kanssa. 

Lisätietoa: www.luma2020.fi 

yleisurheilukoulu
Forssan Salaman yleisurheilukoulu alkaa 8.6.2020 

Forssan urheilukentällä ja samalla viikolla Jokioisten 

urheilukentällä. Harjoituksiin ovat tervetulleita kaikki 5-16 

-vuotiaat.Harjoitusajankohdat, -ryhmät ja hinnat löytyvät 

nett isivuilta www.forssansalama.fi . 
Aloitusajankohtaa siirretään koronatilanteen niin 

vaatiessa.

SPORTTILEIRI
Forssan Naisvoimistelijoitt en Sportt ileiri järjestetään 

Talsoilan koululla 7-12 -vuotiaille tytöille ja pojille

• 1.-5.6.2020 (leiri 1.)

• 8.-12.6.2020 (leiri 2.)

Leirillä liikutaan monipuolisesti, askarrellaan ja 

puuhastellaan mukavan kesätekemisen parissa. Hinta 55 €, 

sisältää vakuutuksen. Ilmoitt autumisaika 6.4.-29.5.2020 

forssannaisvoimistelijat.sportt isaitt i.com
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Forssassa suunnitellut ja arkistoidut Finlaysonin 

kuosit näyttävästi esille kansainväliseen vaatemuo-

tiin. Yhteistyön myötä Finlayson tulee tutuksi mil-

joonille ihmisille ympäri maailman.

Teksti Sarita Silvennoinen Kuva Uniqlo

FINLAYSONIN

TUTUT
KUOSIT
UNIQLON
VAATTEISIIN

Finlayson on tehnyt jo pidemmän ai-

kaa yhteistyötä aasialaisten tekstiili-

yritysten kanssa. Aasian markkinoilla 

Finlaysonin tekee mielenkiintoiseksi 

erityisesti sen pitkä, 200 vuotinen his-

toria sekä upea design perintö, joka 

pitää sisällään muun muassa tuhan-

sia kuoseja Forssan ja Tampereen Mu-

seoiden arkistoissa. 

Kulutt ajalle tällä hetkellä näkyvin 

yhteistyö on maailmanlaajuisen vaa-

tebrändi Uniqlon kanssa toteutett u 

kampanja. Uniqlo on japanilainen yritys, 

joka on tunnett u laadukkaasta, mutt a 

kohtuuhintaisesta muodista.

– Japanilaiset rakastavat Finlay-

sonin värikkäitä ja graafi sia kuoseja. 

Uniqlo käytt ää tällä hetkellä yhdeksää 

Finlaysonin kuosia 42 erilaisessa tuot-

teessa, Finlaysonin vientijohtaja Tiina 
Mikkonen kertoo.

Uniqlo-yhteistyö on alkanut Fin-

laysonin oman Japanin agentin kautt a 

vuonna 2018. Vuonna 2019 Uniqlon tii-

mi kävi tutustumassa Finlaysonin his-

toriaan, nykypäivään sekä Forssan ja 

Tampereen Museoiden kuosiluonnok-

siin. Vaatemallisto lanseeratt iin maalis-

kuussa 2020 ja siihen kuuluu vaatt eita 

ja asusteita naisille, lapsille ja vauvoille.

– Vanhin Uniqlon tuott eissa käytet-

ty kuosi on Aini Vaarin rakastett u ja aja-

ton Coronna vuodelta 1958. Uudemmis-

ta Forssan Museon arkiston kuoseista 

mukana ovat muun muassa sympaatt i-

nen Elefantt i sekä Osmi Koskisen päivit-

tämä Omppu.

TEKSTIILIPERINTÖÄ 
8500 KILOA

Finlaysonin historia yltää Tampereella 

vuoteen 1820 asti. Finlaysonin toimin-

taa tuli myös Forssaan vuonna 1934, 

jolloin Osakeyhtiö Forssa fuusioitiin 

osaksi yritystä. Forssassa oli olemas-

sa jo puuvillakehräämö ja kutomo, jo-

ten yhdistyminen osaksi suurempaa 

konsernia oli luonnollista. Finlayson 

pyöritt i kultakaudellaan kokonaisia 

kaupunkeja. Vuodet vierivät ja toimin-

ta kutistui huomatt avasti 1980-luvul-

la. Forssan tehtaan toiminta päätt yi 

vuonna 2008 toimipisteen alasajoon.

Forssaan jäi laaja painettu-

jen kankaiden arkisto, josta löytyy 

teollisen tekstiilin kirjava historia. 

Forssan kaupungin hoidossa on 

tällä hetkellä alkuperäisiä aarteita 

noin sadalta suunnittelijalta. Kaiken 

kaikkiaan kankaista kulttuuriperin-

töä on jemmassa yli 8500 kiloa.

Juhlavuoden ajaksi Finlay-

son on ottanut myyntiin erillisen 

200-vuotisjuhlamalliston. Juhla-

malliston kuosit on valittu Forssan 

Museon arkistosta. Malliston inspi-

raationa ovat olleet 1970-luvun voi-

makkaat ja suuret kuosit ja ne ovat 

Finlaysonin pitkäaikaisten suunnit-

telijoiden Mirja Tissarin ja Aini Vaa-

rin käsialaa. 

www.finlayson.fi
www.uniqlo.com

Elokuun alussa järjestettävä juhlallinen sotilasvala tuo 

Forssan kauppatorille noin 400 jääkäritykistörykmen-

tin alokasta Hämeen Panssaripataljoonasta.
Teksti Sarita Silvennoinen kuva PRSP

SOTILAS-
VALA
VANNOTAAN 
FORSSASSA

Sotilasvala on maanpuolustushenki-

nen tilaisuus, jossa varusmiehet an-

tavat lupauksen maanpuolustuksesta.  

Lupaus annetaan palveluksen alkuvai-

heessa, noin viisi viikkoa palveluksen 

aloituksen jälkeen.

Halutessaan varusmies voi antaa 

samana päivänä sotilasvakuutuksen, 

joka on vaihtoehtoinen lupausmenet-

tely. Sotilasvakuutukseen ei sisälly 

valan uskonnollista osuutta. 

Valatilaisuus alkaa katselmuksel-

la, jossa paraatijoukot ovat ryhmit-

tyneinä juhlakentälle. Katselmuksen 

jälkeen seuraavat kenttähartaus ja 

vala. Tämän jälkeen joukot valmistau-

tuvat ohimarssiin.

Marssiin osallistuvat Jääkärity-

kistörykmentin lipun lippuvartiosto 

sekä kaikki rykmentin perusyksiköt: 

Panssarihaupitsipatteri, Panssarikra-

naatinheitin-, Panssariviesti- ja Joh-

tamisjärjestelmäkomppaniat.

– Saapumiserän 2/20 sotilasvala- 

ja sotilasvakuutustilaisuus järjestetään 

kahdella paikkakunnalla. Jääkäritykis-

törykmentin tilaisuus on Forssassa 6. 

elokuuta. Forssassa paraatijoukkoja 

johtaa Jääkäritykistörykmentin ko-

mentaja eversti Petri Haataja ja kent-

tähartauden pitää sotilaspastori Pasi 

Hakkarainen, Parolan panssariprikaatin 

tiedott aja Kirsi Lehto kertoo.

–  Muiden joukkoyksikköjen soti-

lasvala ja -vakuutus järjestetään Paro-

lannummella 7. elokuuta. 

AVOINNA MYÖS 
YLEISÖLLE 

– Valatilaisuus on erityisesti varus-

miesten omaisille tärkeä, mutt a toki 

tilaisuus on ohimarsseineen ja maan-

puolustushenkisen kokonaisuuden 

vuoksi hieno kokemus kaikille katsojille, 

Lehto kertoo. 

Yleisö pääsee seuraamaan sotilas-

valan vannomista Torikadulta sekä 

Vapaudenkadun, Sibeliuksenkadun ja 

torin väliseltä alueelta. 

– Ohimarssi kulkee Forssan kirkon 

edestä Vapaudenkatua pitkin kohti 

Kartanonkatua.

Valatilaisuuden ajaksi panssa-

riprikaatilla on ollut tapana asett aa 

näytt eille myös kalustoa. Sotilaskodilla 

on myyntipisteitä alueella ja varuskun-

taravintola Ruben myy yleisölle herne-

keitt oa. 

Liikkumisrajoituksia tulee varsinkin 

torin ympäristöön ja sotilaspoliisi tulee 

autt amaan valvonnassa. Suurin rajoitus 

aiheutuu ohimarssista, joka tulee sulke-

maan Vapaudenkadun muulta liikenteeltä.

 www.maavoimat.fi /panssariprikaati

Sotilasvalapäivän aikataulu:
klo 15 seppeleenlasku, Forssan hautausmaa

klo 16.30 juhlallinen vakuutus, Forssan teatt eri

klo 17  valakatselmus, Forssan tori

klo 15-19 kalustonäytt ely, sotilaskoti ja Leijona catering
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ELÄMYS

Eräopas Inu Pelli vietti lapsena tuntikausia lähimetsässä 

leikkien Ronja Ryövärintytärtä. Kun Inu kasvoi, leikit jäi-

vät, mutta metsä säilyi edelleen tärkeänä osana hänen 

elämäänsä. Asuttuaan vuosikausia kaupungissa Inu alkoi 

kuitenkin kaivata isompia metsiä, joissa seikkailla. Ne hän 

löysi Forssan seudulta. 

Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Auringon valo pilkahtelee havupuiden välistä Forestfulin 

yritt äjä Inu Pellin tarjotessa höyryävän kuumaa nokipan-

nukahvia nuotioseurueelleen. Muiden nautt iessa tuoreen 

kahvin tuoksusta, Pelli vetää keuhkot täyteen raikasta ul-

koilmaa. 

– En muutt aisi Forssan seudulta pois enää mistään 

hinnasta. Kansallispuistojen lisäksi täällä on kaunista lähi-

luontoa joka nurkalla, Pelli sanoo ja kaivaa repustaan suk-

laaleivonnaisia. 

Naisen mukaan eväät ja retkeily kuuluvat yhteen aivan 

kuten ihmiset ja luonto. 

– Luonnolla on tutkitusti monia terveytt ä edistäviä vai-

kutuksia. Jo 20 minuutin oleskelu luonnossa lataa akkuja 

merkitt ävästi. Eikä aina tarvitse lähteä kauas, vaan pienikin 

viheralue riitt ää. Ja Forssan kansallisessa kaupunkipuis-

tossahan niitä riitt ää. 

Pelli on muutt anut seudulla vasta hiljakkoin, mutt a on 

jo nyt ehtinyt tutustua kaupungin tarjontaan.

– Forssassa luonnon vaikutuksen voi aistia ihan jo 

kävelemällä Loimijoen rantaa pitkin tai vaikka piknikillä 

Yhtiönpuistossa. Eikä tänne Lamminmäen laavulle ole kes-

kustasta kovin pitkä matka. Parkkipaikka on lähes vieressä, 

joten tänne pääsee helposti lasten, vanhusten ja liikunta-

rajoitt eisten kanssa.   

PUISTOJA KOKO PERHEELLE

Luonto voi olla todellinen aarreaitt a etenkin lapsille. Pelli 

tietää tämän kokemuksesta, sillä hän vei hiljakkoin kym-

menenvuotiaan poikansa sekä tämän pääkaupunkiseudul-

ta vierailulle tulleet kaverit lyhyelle retkelle. 

– Pysähdyimme laavulle ja keitin meille nokipannulla 

kaakaot. Lapset sanoivat, ett ä tällaisia hetkiä ei tapahdu 

kuin elokuvissa. Lapselle elämys voi syntyä jo pienistä ju-

tuista, Pelli sanoo.  

– Toivon, ett ä aikuiset veisivät lapsia enemmän luon-

toon. Metsässä liikkuminen kehitt ää tutkitusti lapsen ta-

sapainoa ja liikuntakykyä. Keskitt ymiskykykin kiitt ää, kun 

poistuu hetkeksi pois ruudun äärestä. 

Kun Pelliltä kysyy mihin lapsiperheen kannatt ai-

si Forssassa suunnata luontoretkelle, naisen syy venyy 

isoon hymyyn. 

– Täällä on niin monia ihania paikkoja, ett ä niistä on 

vaikea valita. Mutt a jos pitää sanoa joku, niin Salmiston-

mäki lammashakoineen on etenkin tähän aikaan vuodes-

ta aivan ihana. Ja kun pakkaa mukaan eväät, niin tornin 

juurella voi pitää vaikka piknikin. Itse torni on tällä hetkellä 

kiinni, mutt a alueella riitt ää silti nähtävää ja koett avaa, 

Pelli sanoo ja tarjoaa lisää kahvia. 

TILAA RAUHOITTUA

Kun pääkaupunkiseudulla kasvanut ja ison osan elämäs-

tään viett änyt Pelli teki päätöksen Forssan seudulle muut-

tamisesta, monet hänen ystävistään ihmett elivät naisen 

elämänmuutosta. 

– Osa sanoi ihan suoraan, ett ä mitä sinä nyt sinne 

muutat. Mutt a nyt kun he ovat vierailleet luonani, tämä 

seutu on vienyt myös heidän sydämensä. Mielestäni Fors-

sa sai Vuoden Retkipaikka 2019 -äänestyksessä kolman-

nen sijan aivan ansaitusti, Pelli sanoo.  

Koska suurin osa Pellin asiakkaista on pääkaupunki-

seudulta, hän tekee opastuksia edelleen paljon Nuuksios-

sa. Toiveissa on kuitenkin, ett ä naisen yritys saisi enem-

män jalansijaa myös Forssan seudulta. 

– Pääkaupunkiseudun lähett yvillä monet helppokul-

kuisimmat paikat alkavat olla aika ruuhkaisia. Täällä on 

mahdollista nautt ia luonnosta ilman, ett ä tarvitsee lähteä 

kauas. Forssan seudulla luonto on myös todella monipuo-

lista ja täältä löytyy taatusti jokaiselle jotakin. 

www.forestful.fi
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LUONNON RAUHAA KESKELLÄ KAUPUNKIA
Ti 2.6. klo 18 Tiistaimelonta Loimijoella. 

Ti 7.7. klo 18 Tiistaimelonta Loimijoella. 

Ti 18.8. klo 18 Tiistain iltamelonta. 

Retket kestävät n. 2 tuntia ja niihin tulee ilmoittautua etu-
käteen. Aiempaa kokemusta melonnasta ei tarvita, mutta 
uimataito pitää olla. Retkillä melotaan kaksipaikkaisilla avo-
kanooteilla. Retket lähtevät Kehräämön rannasta Wahrenin-
kadun päästä.

Lisätietoa Erärengin palveluista osoitt eesta: www.erarenki.fi 

Me forssalaiset asumme, työskentelemme ja 
elämme keskellä kansallista kaupunkipuis-
toa. Se tarkoittaa, että kaupungissamme on 
arvostettuja kulttuurimaisemia, luonnon mo-
nimuotoisuutta ja piknikpaikkoja. Luonnon 
läheisyyden voi tuntea ja kokea Forssassa jo-
kaisella aistilla – myös vesiltä käsin! Tutustu 
5-vuotissynttäreitään viettävään Forssan kan-
salliseen kaupunkipuistoon esimerkiksi Loimi-
joella meloen.  
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Wahren-opisto on jo 100 vuotta mahdollistanut ihmis-

ten omaehtoisen oppimisen ja itsensä kehittämisen. 

Teksti Sarita Silvennoinen

KOKO
IKÄ

OPPIMISTA

Forssan työväenopisto aloitt i toimin-

tansa Tehtaankoululla vuonna 1920. 

Alkuaikana opistolla opiskeltiin tavan-

omaisia oppiaineita kuten äidinkieltä ja 

matematiikkaa. Opetustyölleen omis-

tautunut Elli Laurila toimi vuodesta 

1924 alkaen opiston johtajana ja kehitt i 

toimintaa usean vuosikymmenen ajan. 

Laurilan ansiosta opetusohjelmaan 

otett iin jo alkuvaiheessa mukaan käden-

taidot, joita opiskeltiin puhtaasti tarpees-

ta, koska ihmisillä oli pulaa kaikesta. 

Kurssivalikoima on vuosien myötä 

kasvanut huimasti, mutt a ohjelmassa on 

pysynyt suositt uja kursseja vuosikym-

menestä toiseen. Esimerkiksi erilaiset 

käsityökurssit, maalaus, valokuvaus ja 

näytt ämötaiteet ovat pysyneet kurssi-

laisten suosiossa läpi vuosien.

Opiston toiminnan perusajatus on 

pysynyt samana, vaikka nimi on muut-

tunut useampaan kertaan. Forssan työ-

väenopistosta tuli ensin Forssan kansa-

laisopisto, sitt en Forssan aikuisopisto ja 

vuonna 2008 Wahren-opisto.

SEURAAVA SATA

Satavuotiaan Wahren-opiston haastee-

na on löytää ammatt itaitoisia opett ajia.

– Lähiaikoina saattaa tulla pu-

laa kädentaitoaineiden opettajista. 

Toisaalta on mielenkiintoista nähdä, 

mihin suuntaan esimerkiksi kudonta 

kehittyy seuraavan sadan vuoden ai-

kana, opiston käsityön ja kuvataiteen 

suunnittelijaopettaja Marja-Leena 

Kangasniemi-Saari sanoo.

– Myös Pieni teatterikoulu kasvaa 

ja kehittyy osana Wahren-opiston toi-

mintaa ja uusii siten opiston harras-

tajakuntaa, ilmaisuaineiden opettaja 

Eliisa Lintukorpi toteaa.

Alkutaipaleeltaan asti opisto on 

ollut valtakunnallinen edelläkävijä va-

paan sivistystyön toimijana. Mitä an-

nettavaa opistolla on yhteiskunnalle 

tulevaisuudessa? 

– Tulevaisuudessa opiston tavoit-

teena on edelleen toimia elinikäisen 

oppimisen mahdollistajana ja edistää 

sitä kautta myös ihmisten hyvinvoin-

tia. Yhdessä tekeminen luo sosiaa-

lista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

sille on varmasti tarvetta myös tule-

vaisuudessa, Wahren-opiston rehtori 

Simo Veistola kertoo.

– Haluamme jatkossakin olla 

seutukunnallinen ja yhteisöllisyyttä 

luova ihmisläheinen toimija. Suosi-

tuimmat kurssit tulevat pysymään 

valikoimassa ja digitalisaatio tulee 

olemaan mahdollistava voima eten-

kin kieliopinnoissa.

Tulevana kesänä opiston mökillä 

Pyhäjärven rannassa järjestetään tai-

de- ja kasvivärjäyskurssit, joille mah-

tuu vielä mukaan. Myös syksylle on 

odotettavissa mielenkiintoisia kurs-

siuutuuksia, kuten soitinrakennus- ja 

ecoprint-kurssit.

Ilmoitt autuminen syksyn kurs-

seille alkaa 18.6.2020. Lisätietoa 

kursseista ja ilmoitt autumiset 

www.wahrenopisto.fi .
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Forssan kaupungin tonttikampanjassa on tarjolla 

upeita luonnonläheisiä maaseutumaisemissa olevia 

tontteja sadan euron hintaan. Tontit sijaitsevat veh-

reillä Koijärven, Matkun ja Vieremän alueilla. Kam-

panja on voimassa 31.12.2021 asti.

Oletko ajatellut hankkia tontin Forssas-

ta? Nyt sellaisen voi lunastaa rajoitetun 

ajan sisällä itselleen varsin edulliseen 

hintaan. 

Asumiseen löydät vaihtoehtoja niin 

kävelyetäisyydeltä keskustan palveluis-

ta kuin myös keskeltä luonnon rauhaa. 

Tartu tilaisuuteen ja rakenna sinäkin 

unelmakoti viihtyisään, kaupunkipuis-

ton statuksenkin vuonna 2015 saanee-

seen järkivihreään kaupunkiin. 

KOIJÄRVI

Ihastutt ava Koijärvi tarjoaa luonnon-

läheistä asumista perinteisessä kylä-

maisemassa aaltoilevine peltoineen 

ja humisevine metsineen. Lähin koulu, 

päiväkoti ja kauppa löytyvät kävelymat-

kan päästä.

MATKU

Matkun isot tontit tarjoavat tilaa ja 

omaa rauhaa sitä kaipaaville. Perintei-

sen kyläasumisen maalaisidyllistä löy-

tyy myös aktiivisessa käytössä oleva 

kylätalo. Forssan keskustan hyvät kau-

palliset palvelut ovat vain 15 minuutin 

ajomatkan päässä.

VIEREMÄ

Vieremän Mäkilamminpuiston vehreä 

puutarhatontt ialue kutsuu varsinkin 

lapsiperheet asumaan ja viihtymään. 

Vieressä sijaitsevat ala-aste ja uima-

ranta, ja kevyen liikenteen väylät vievät 

turvallisesti aivan keskustaan saakka.

UNELMA-
KODIN
PAIKKOJA
SATASELLA

Kiinnostuitko? Tutustu sadan 

euron tontt eihin netissä osoit-

teessa www.forssa.fi /tontit ja 

varaa omasi nyt!
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Forssa Asunnot Oy:n uudella toimitusjohtajalla Hen-

na Linnalalla on kaksi asiaa, joita hän odottaa kevääs-

sä. Ensimmäisenä hän haluaa tutustua kunnolla uu-

teen työhönsä ja työkavereihinsa. Toiseksi hän toivoo, 

että pääsisi pian kotipuutarhaansa puuhastelemaan 

ja hakemaan inspiraatiota kehitystyönsä tueksi.

Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

SÄKYLÄSTÄ

FORS-
SAAN

Huolella valett ujen perustusten poh-

jalle on hyvä lähteä rakentamaan. Näin 

ajatt elee huhtikuussa Forssa Asunnot 

Oy:n uutena toimitusjohtajana aloitt a-

nut Henna Linnala. 

– Edeltäjäni Seppo Hakamäki on 

tehnyt todella hyvää työtä. Hän on 

esimerkiksi sähköistänyt Forssa Asun-

tojen palvelut ja uudistanut markki-

nointia. Minun on hyvä jatkaa hänen 

jalanjäljissään, Linnala kiitt elee. 

Maailma muutt uu kuitenkin no-

peasti, minkä myös Linnala tiedostaa 

hyvin.  

– Samalla kun vuokralla asumisen 

suosio on kasvanut, ihmisistä on tullut 

entistä vaativampia. Meidän on löydet-

tävä uusia polkuja ja kehitett ävä toimin-

taamme jatkuvasti. Vain niin voimme 

vastata muutt uvaan kysyntään. 

Linnala työskenteli aiemmin Säky-

lässä vastaavassa tehtävässä, mutt a 

kaipasi uralleen uutt a suuntaa, haastei-

ta sekä mahdollisuuksia.  

– Säkylään verratt una Forssa on 

rakenteeltaan selkeästi kaupunkimai-

sempi ja tarjoaa enemmän mahdolli-

suuksia esimerkiksi erilaisten yhteis-

työkuvioiden luomiseen. Siinä voisi olla 

yksi reitt i toiminnan kehitt ämiseen, Lin-

nala pohtii.  

IDEOITA ILMASSA 

Kotiseuturakkaaksi ihmiseksi tunnus-

tautuva Linnala pääsee uuden työnsä 

kautt a vaikutt amaan nyt myös enem-

män itsellensä tärkeisiin asioihin. 

– Olen Ypäjältä kotoisin ja asumme 

siellä perheeni kanssa edelleen. Forssa 

on minulle tutt u ja tärkeä kaupunki jo en-

tuudestaan. On hienoa, ett ä voin omalla 

työlläni edistää sitä, ett ä seutumme säi-

lyy elinvoimaisena myös tulevaisuudes-

sa, Linnala sanoo. 

Kun Linnala ei mieti Forssa Asun-

tojen toiminnan uudistamista, käy läpi 

saapuneita vuokrahakemuksia tai kier-

rä tarkastamassa asuntoja, hän viett ää 

vapaa-aikaa mieluusti puutarhatöiden 

parissa.  

– Minussa on sen verran viher-

peukaloa, ett ä puuhailen puutarhassa 

aina kun lasten harrastuksilta ja muilta 

kiireiltäni ehdin. Usein ne parhaat ide-

at ovatkin syntyneet samalla kun olen 

kuopsutt anut kukkapenkkiä, leikannut 

omenapuita tai haravoinut lehtiä. 

– Minulla on jo mielessä monia ide-

oita, mutt a ne kaipaavat vielä hieman 

jalostamista. Toivotaan siis, ett ä tänä ke-

väänä riitt äisi aurinkoisia päiviä, Linnala 

hymyilee.

www.forssa-asunnot.fi  

Siitä lähtien kun Marika Sarkkinen aloitti Forssan 

kaupungin uutena ympäristötarkastajana, hänellä on 

riittänyt tekemistä – niin töissä kuin vapaa-ajalla. Toi-

minnan naisena Marika on kuitenkin tarttunut uusiin 

työtehtäviinsä innolla, minkä lisäksi hän on lähtenyt 

aktiivisesti mukaan paikalliseen harrastustoimintaan.

Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Kun pääkaupunkiseudulta kotoisin 

oleva Marika Sarkkinen sai tietää, ett ä 

Forssan kaupunki etsii uutt a ympäris-

tötarkastajaa, hän tiesi heti hakevansa 

paikkaa. 

– Vakituisen työpaikan lisäksi vie-

hätyin Forssasta kaupunkina. Kaipasin 

pois ihmispaljoudesta ja lähemmäksi 

luontoa. Muutin tänne alkuvuodesta ja 

olen viihtynyt todella hyvin, Sarkkinen 

kertoo. 

Vaikka Forssassa ei perinteisiä 

auto- ja ihmistungoksia ole, on Sarkki-

sen työpöydällä ollut ajoitt ain ruuhkaa. 

– Ympäristönsuojelun työmäärä 

on kasvanut Forssan seudulla viime 

vuosina ja jatkuvasti muutt uva lain-

säädäntö tuo omat haasteensa. Tämä 

ei tosin minua haitt aa, sillä kehitän 

mielelläni omaa osaamistani. 

Sarkkisesta onkin hyvää vauhtia kasva-

massa tärkeä lenkki seudullisen raken-

nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun 

asiantuntijatiimiin. 

– Tiimityössä on se etu, ett ä yh-

den ihmisen ei tarvitse perehtyä kaik-

keen aivan yksin, vaan voimme erikois-

tua hieman eri asioihin. Näin saamme 

hoidett ua vaikeampiakin tapauksia 

tehokkaasti. 

VANHAT KUVIOT, 
UUDET YMPÄRISTÖT

Sarkkisen kiinnostus ympäristöasioita 

kohtaan heräsi jo lukiolaisena, minkä 

jälkeen naisen tie vei yliopistoon. 

– Aiemmat työsuhteeni ovat olleet 

joko työharjoitt eluja tai määräaikai-

suuksia, joten olen todella innoissani 

ensimmäisestä vakituisesta työsuh-

teestani. Täällä on todella mukava työ-

porukka ja minut on otett u hyvin vas-

taan, Sarkkinen iloitsee. 

Uusien työkuvioiden lisäksi Sark-

kisen kalenteri on täytt ynyt tehokkaas-

ti myös vapaa-ajalla. 

– Päätin, ett ä lähden heti aktii-

visesti mukaan harrastustoimintaan. 

Olen jatkanut täällä ratsastamista ja 

koirani kanssa liityimme paikalliseen 

agilityseuraan. 

Sarkkisen suunnitelmissa on tu-

tustua myös paikallisiin luontokohtei-

siin paremmin. 

– Kun kevät kunnolla koitt aa ja ku-

rakelit vähän hellitt ävät, niin lähdemme 

koiran kanssa joku viikonloppu seudun 

kansallispuistoihin. Onneksi Forssassa 

riitt ää puistoja, joissa on mukava viet-

tää aikaa myös arki-iltaisin, Sarkkinen 

sanoo. 

LISÄÄ
YMPÄRISTÖ-
OSAAMISTA
SEUDULLISEEN

TIIMIIN
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Jaana Jussila (vas.) ja Min-
na Luoto ovat otett uja sii-
tä, miten hyvin paikalliset 
yritt äjät ovat lähteneet 
mukaan uuden koulutuk-
sen yhteistyökumppaneiksi. 

OLETKO
SINA
TULEVA
MATKAILUALAN

OSAAJA?

. .

Vastuullisuus on sana, joka on nyt kaikkien huulilla – myös matkai-

lijoiden. Vastatakseen nykypäivän matkailutrendeihin, Lounais-Hä-

meen Koulutuskuntayhtymässä ryhdytään syksyllä kouluttamaan 

uusia matkailualan osaajia.     

Korkokengät kopisevat ja nauru raikaa, 

kun Lounais-Hämeen Koulutuskuntayh-

tymän koulutuspäällikkö Minna Luoto ja 

liiketoiminnan lehtori Jaana Jussila kii-

peävät leikkipuiston puulaivan keulaan. 

– Nyt saat valokuvan, mistä välitt yy 

se syy, miksi uusi matkailualan perustut-

kintokoulutus on Forssaan perustett u, 

Luoto huikkaa valokuvaajalle. 

– Tuulta purjeisiin ja täysillä kohti Fors-

san seudun matkailun uutt a tulevaisuutt a, 

Jussila huudahtaa. 

Luodon ja Jussilan mielestä Forssal-

la on kaikki edellytykset nousta vastuulli-

sen matkailun ykköskohteeksi. 

– Lentokentältä ajaa Forssaan reilus-

sa tunnissa ja puhdasta luontoa riitt ää. 

Nyt meidän täytyy vain osata viestiä näis-

tä asioista myös ulospäin, Luoto sanoo. 

– Ja siihen tarpeeseen me aiomme 

iskeä tällä uudella koulutuksella. Vastuul-

lisuuden lisäksi opinnoissa painotetaan 

erityisesti digiosaamista. Matkailijat ovat 

nykyään verkossa ja sinne myös meidän 

on mentävä, Jussila toteaa. 

OPISKELUA LÄHELLÄ TAI 
ETÄNÄ

Matkailupalveluiden tuott ajia koulutt ava 

perustutkinto on suunnatt u toisen asteen 

opinnot jo suoritt aneille tai ammatinvaih-

tajille. 

– Koulutukseen otetaan parikym-

mentä opiskelijaa. Päiväkoulutuksen li-

säksi vaihtoehtona on myös verkossa to-

teutett ava etäkoulutus, Luoto kertoo. 

Räätälöitävissä opinnoissa huomi-

oidaan opiskelijoiden aiempi osaaminen, 

kiinnostuksen kohteet ja elämäntilanne. 

– Ensimmäisenä vuonna opinnoissa 

on tarkoitus keskitt yä perusosaamisen 

hankkimiseen. Koulutus sopii siis myös 

niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta 

matkailualalta. Toisena vuonna opiske-

lijat saavat suuntautua omien mielen-

kiinnon kohteidensa mukaan. Joku voi 

olla kiinnostunut elämyspalveluiden 

tuottamisesta, kun taas toinen haluaa 

tehdä töitä esimerkiksi hevosmatkailun 

parissa, Jussila selventää.  

BISNES EDELLÄ

Kuten muissakin LHKK:n koulutuksissa, 

myös matkailupuolella aiotaan panostaa 

vahvasti työelämälähtöisyyteen ja yritt ä-

jäkasvatukseen.

– Paikalliset yritykset ja toimijat 

ovat lähteneet innolla yhteistyökump-

paneiksemme ja tarjoavat opiskelijoil-

le työharjoittelupaikkoja. Mukana ovat 

esimerkiksi Eerikkilän Urheiluopisto, 

Hämeen ammatti-instituutti, Ypäjän 

Hevosopisto, Forza-yrityskiihdyttämö 

ja Hämeen ammattikorkeakoulu, Luoto 

luettelee. 

– Hyödynnämme myös koulun 

muiden tutkintolinjojen osaamista. Yh-

dessä tavoitteemme on saada seudulle 

lisää yöpyviä matkailijoita ja sitä kautta 

myös tuloja yrittäjille, Jussila kertoo. 

Yrittäjätoimintaa opiskelijat pää-

sevät harjoittelemaan koulun oman 

osuuskunnan kautta. 

– Tarkoituksenamme on tehdä eri-

laisia projekteja. Aiomme esimerkiksi 

herättää koulun asuntolan kesähotel-

liksi sekä miettiä keinoja, joiden avulla 

saamme nostettua Liesjärven Honka-

pirtin käyttöastetta, Luoto sanoo. 

– Ideoita syntyy lähes päivitt äin, 

sillä kaikki opett ajat ovat todella innois-

saan uudesta koulutuksesta. Itsekään en 

maltt aisi odott aa, ett ä pääsemme käyn-

nistämään syyslukukauden ja toivott a-

maan matkailualan opiskelijat tervetul-

leeksi, Jussila sanoo. 

Valloitus alkaa 5.8.2020, 
olethan mukana?
Koulutuksen kesto on yksilöllinen, 

noin 2 vuott a. Opiskelijalta vaadi-

taan lukio-opinnot tai ammatilli-

nen perustutkinto.

Hakeutuminen yhteishaun kautt a 

tai jatkuva haku osoitt eessa

www.lhkk.fi /koulutushaku.

Lisätietoja:

Minna Luoto p. 040 7130 577
minna.luoto(at)lhkk.fi 
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Ohjaus Miia Nuutila
Käsikirjoitus Arto Paasilinna - Anssi Valtonen
Musiikki Pauli Hanhiniemi, Sovitus Antti Paavilainen

Ulvova mylläri on
ylistyslaulu rakkaudelle

ja vapaudelle.
Hauska, ajatuksia

ja tunteita
herättävä

kansanmusikaali

ENSI-ILTA17.10.

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   


