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Pääkirjoitus

Rohkeasti erilainen
Suomalaisia pieniä seutukaupunkeja vaivaa sama ongelma – ihmiset
ja työpaikat kasaantuvat muutamiin suuriin kasvukeskuksiin, meidän
pienten seutukaupunkien kustannuksella. Se ei ole kuitenkaan syy jäädä paikoilleen itkemään. Päinvastoin, nyt pitää yrittää entistä enemmän. Ennen kaikkea täytyy tehdä totaalinen suunnan muutos, tehdä
rohkeasti uusia asioita. Meidän pitää olla rohkeasti erilaisia.
Ensimmäiset askeleet uuteen suuntaan on jo otettu seutukunnan
yhteisessä brändi- ja yrityshankkeessa. Siinä määritellään Forssan seudulle ne vahvuudet ja ominaispiirteet, joiden avulla me
voimme erottautua ja tehdä merkityksen.
Uusia askeleita otetaan myös Forssan Yrityskehityksen kanssa,
kun uusi toimitusjohtaja aloittaa vuodenvaihteessa. Silloin alkaa
myös uuden kaupunkistrategian tekeminen yhteistyössä Yrityskehityksen kanssa, sillä elinvoima on juuri se asia, johon pitää panostaa. Ilman elinvoimaa, ilman yrityksiä ja työpaikkoja meillä ei
ole ihmisiäkään. Elinvoima on ihmisissä!
Yksi olennainen osa tulevaa strategiaa pitäisi olla
palvelulupaus yrittäjille. Se tarkoittaa, että kaupungin on pystyttävä muuttamaan omia käytäntöjään ja nostamaan yrittäjät ja työllistäjät
etusijalle. Se tarkoittaa, että virkamiehet päätöksiä valmistellessaan ja luottamushenkilöt
päätöksiä tehdessään miettivät asioita erityisesti uusien työpaikkojen ja elinvoimaisuuden
näkökulmasta.
Elinvoimaa ovat myös tulevaisuuden toivomme eli lapset. Uskon, että kun me panostamme lapsiimme, me pidämme tulevaisuuden
käsissämme ja muutoksen tekemisen mahdollisena. Niin kuin tämänkin lehden sivuilta
voit lukea, olemme oikealla tiellä ja monissa
koulutusasioissa jopa etujoukoissa.
Elinvoimaista syksyä!

Jari Kesäniemi
kaupunginjohtaja
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Ajankohtaista Forssassa

Axel ja Emiliet
Forssan Teatteri juhlistaa 100 vuotiasta Suomea tuomalla näyttämölle Petri Munckin kirjoittaman tarinan Axel W. Wahrenista.
Näytelmä kuvaa Wahrenin elämää kahden hänelle tärkeän naisen
kautta.
– Forssalaiset tuntevat Wahrenin teollisuuspatruunana ja hänen
ansiostaan Forssasta kehittyi sittemmin merkittävä teollisuuskaupunki. Wahrenilla oli kuitenkin myös erittäin värikäs henkilökohtainen elämä. Wahrenin jokaisesta päivästä voisi kirjoittaa näytelmän, Munck kertoo.
Näytelmä alkaa, kun Axel palaa Euroopasta taas kerran kotiin
Forssaan syksyllä 1867. Sisar Emilie on tullut vierailulle Tukholmasta ja perhe-elämä kukoistaa lastenlasten muodossa. Samaan
aikaan suuret nälkävuodet kuitenkin koettelevat Suomea.
– Kyseessä oli käänteentekevä aika Suomen historiassa. Nälkävuodet kurittivat teollisuutta rankalla kädellä, mutta Wahren
onnistui ostamaan työntekijöilleen ruokaa ja pitämään tehtaansa
käynnissä. Muualla Suomessa suljettiin tehtaita, kun Forssassa painettiin ylitöitä.
Näytelmän taustalla vaikuttavat vahvat ja voimakkaat henkilöhahmot. Työryhmään on koottu ammattimainen ja pitkän kokemuksen omaava porukka. Wahrenin roolissa nähdään Osmo Jaakkola
ja hänen vaimoaan näyttelee Tarja Söyring. Sisar Emilien roolin
tekee Anne Kinos.
– Meillä on kasassa todella hyvä porukka. Odotan innolla, että
forssalaiset pääsevät näkemään Wahrenista myös tämän henkilökohtaisemman puolen.
Katso esitysajat: www.forssanteatteri.fi

Työpajalta tutkinto
Ohjaamo, Forssan kaupungin työpajat,
Valo-Valmennus ja oppilaitokset tekevät
yhteistyötä, jonka ansiosta työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa on
mahdollisuus suorittaa keskeneräinen
tutkinto loppuun tai aloittaa koko- tai
osatutkinnon opiskelu. Työpajojen tarkoituksena on toimia vaihtoehtoisena oppimisympäristönä heille, joille opiskelu
oppilaitoksessa ei ole paras vaihtoehto.
Opinnollistaminen suoritetaan aina yksilöllisesti henkilökohtaisen suunnitelman
mukaisesti, jolloin huomioidaan henkilökohtainen elämäntilanne sekä henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet. Ajatukse-

na on, että kertynyt osaaminen voidaan
tunnustaa ja liittää osaksi ammatillista
tutkintoa. Tutkinnon suorittanut saa todistuksen osaamisestaan ja voi hyödyntää
sitä työpaikkaa hakiessaan tai jatkaessaan
opintoja. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi suorittaa tällä hetkellä seuraavia
tutkinnon osia: datanomi, merkonomi,
audiovisuaalinen viestintä, puhdistuspalvelu ja varastoala.
Lisätiedot:
www.valo-valmennus.fi

Ajankohtaista Forssassa

5

100-vuotias lehti juhlii musiikkikavalkadilla
Forssan Lehti järjestää 100-vuotisjuhlansa ja
100-vuotiaan Suomen kunniaksi konsertin,
jossa esillä on lounaishämäläinen musiikki
kautta vuosisadan. Konsertissa kuullaan muun
muassa Rauli Badding Somerjoen, Unto Monosen ja Malin veljesten musiikkia paikallisten
artistien esittämänä.
Musiikin lisäksi konsertin juonena on 100-vuotinen tarina paikallista tapahtumista, joka tarjoillaan juontajien kertomana ja valokuvina
valkokankaalla. Konsertin juontavat Erkki Liikanen ja Miia Nuutila. Esiintyjiä on pitkälle
toistakymmentä.

Forssan Lehden perusti vuonna 1917 Esko
Aaltonen. Lehteä kustansi vuoteen 2013 asti
Forssan Kirjapaino. Nykyään lehti kuuluu Hämeen Sanomien konserniin ja on osa Lännen
Mediaa.
Forssan Lehden 100-vuotiskonsertti 17.11.
klo 19 Urheilutalo Feeniksissä. Forssan Lehti tarjoaa konsertin kiitoksena pitkäaikaisille
kestotilaajilleen. Lisäksi konserttiin myydään
lippuja.
forssanlehti.fi
@forssanlehti

Tekijä2018 rekry- ja opintomessut
Forssan kaupungin työllisyyspalvelut on mukana järjestämässä Tekijä2018-messua, joka
on työllistymisen, oppimisen ja verkostoitumisen seudullinen suurtapahtuma. Tekijä2018
järjestetään Forssan Prisma keskuksessa ravintolamaailman välittömässä läheisyydessä
31.1.2018. Tapahtumaan odotetaan omalla
ständillä osallistujia niin työllistämisen kuin
koulutuksenkin toimijoista, joihin kuuluvat yritykset, yksityiset ja julkiset organisaatiot, oppilaitokset ja muut toimijat.
Messukävijöiksi toivotaan kaikenikäisiä työstä
ja koulutuksesta kiinnostuneita koko seutukunnan alueelta. Messujen toivotaan toimivan

työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamispaikkana, jossa on mahdollisuus keskustella
avoinna olevista työpaikoista ja koulutuksesta
sekä solmia tärkeitä kontakteja. Koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet
saavat tapahtumassa tietoa koulutusmahdollisuuksista ja opintoihin hakeutumisesta.
Tapahtuman ilmoittautuminen
on avattu osoitteessa:
https://www.lyyti.in/tekija2018forssa

Virallinen tiedote

Tiedote
korkeusjärjestelmän vaihdosta
Forssan kaupunki siirtyy vuoden 2018 alusta lähtien käyttämään uutta valtakunnallista
N2000- korkeusjärjestelmää. Korkeusjärjestelmän vaihtaminen vaikuttaa erityisesti rakennuslupapiirustusten sisältöön ja rakentamiseen. Kaupunki on siirtynyt jo aikaisemmin
käyttämään uutta valtakunnallista EUREF FIN/ ETRS-GK24 – tasokoordinaatistoa.
Forssan kaupungilla on käytössä kaksi eri korkeusjärjestelmää, kantakaupunginalueella oma erillinen korkeusjärjestelmä NF (lähellä valtakunnallista NN-järjestelmää) ja
haja-asutusalueella N60-korkeusjärjestelmä. Korkeusjärjestelmän muutos perustuu
julkisen hallinnon suositukseen (JHS 163). Maanpinta kohoaa jääkauden aiheuttaman
painumisen palautuessa. Korkeusjärjestelmiä joudutaan tästä syystä uusimaan n. 40 –
50 vuoden välein. Maankohoaminen on erilaista eri puolella Suomea. Forssan vanhan NF- korkeusjärjestelmän ja uuden N2000 – järjestelmän ero esimerkiksi kaupungin
keskustassa on noin +0.47 metriä. N60-korkeusjärjestelmän ja N2000-järjestelmän ero
haja-asutusalueella ero on +0.29 metriä.
1.1.2018 alkaen kaupunki ottaa eri paikkatietopalveluissaan käyttöön uuden N2000-korkeusjärjestelmän. Forssan kaupungin toimittamat kartat ja tiedostot ja maastomittauksen
korkeudenmääritykset ovat siirtymispäivästä alkaen N2000- järjestelmän mukaisia.
Rakennussuunnittelua ja mittauksia tehdessä tulee erityisen tarkasti selvittää, minkä järjestelmän korkeudesta kulloinkin on kyse ja varmistaa, että työhön liittyvät korkeusasemat ovat samassa korkeusjärjestelmässä. Ennen järjestelmän vaihtoa aloitetut suunnitteluprojektit saatetaan loppuun vanhassa korkeusjärjestelmässä. Siirtymisajankohdan
jälkeen aloitettavat projektit käynnistetään ainoastaan uudessa N2000-korkeusjärjestelmässä. Siirtymäkautena tulee erityisen tarkasti selvittää aineistossa käytetty korkeusjärjestelmä ja varmistaa, että korjaus tehdään oikeaan suuntaan. Muistisääntönä voi pitää
sitä, että maa on kohonnut, jolloin uudemman järjestelmän arvot tulee olla suuremmat
kuin vanhan järjestelmän.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että kaikissa piirustuksissa on selkeät
merkinnät käytetyistä tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmistä ja tiedotettava asiasta
työmaan sisällä. Rakennuslupahakemuksissa tulee järjestelmän vaihtopäivästä alkaen
käyttää pelkästään N2000- korkeusjärjestelmää. Rakennuksen korkeusaseman maastoon
merkintä tehdään vaihtopäivästä alkaen ainoastaan N2000- korkeusjärjestelmässä, vaikka suunnitelmissa olisi käytetty vanhaa järjestelmää.
Jos olet epävarma korkeuksiin liittyvissä asioissa, otathan yhteyttä!
Lisätietoja:
kaupungingeodeetti Aki Härmä p. (03) 4141 5330
maanmittausinsinööri Armi Lempinen p. (03) 4141 5334

7

Kuvaukset
Palvelemme sinua liikkeessä
studiossa ja miljöössä
arkisin 9.00-17.00
sopimuksen mukaan.
sekä la 9.00-13.00
-Passikuvat
-Valokuvien tulostus
-Suurkuvat ja canvastaulut
-Kehystykset

Kartanonkatu 8,
30100 Forssa

(03) 422 4707
040 706 6136

studioelina@surffi.net

www.studioelina.fi

Sähkötyöt Ammattitaidolla

050 587 7772 | antti@karppelin.fi | www.karppelin.fi

Kutomonkuja 2 a | 30100 Forssa | puh. 03 435 4665

www.vkfysio.fi
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Seudun elinvoima

Teksti Johanna Talikainen

Elinvoima syntyy

ihmisistä ja yrityksistä
Kahdeksansataa. Sen verran on kadonnut ihmisiä Kanta-Hämeen alueelta viimeisen kahdeksan kuukauden aikana. Jotain on tehtävä, sillä ilman ihmisiä ei ole elämää. Sekä Forssan seudulla että maakunnassa onkin käynnistymässä elinvoimahankkeet, jotta muuttovoitto saadaan kääntymään.
Jokaisen alueen menestyminen tai menestymättömyys perustuu aina viime kädessä kasvuun.
Näin toteaa alue- ja muuttoliiketutkija Timo Aro
tekemässään Forssan seudun vertailu- ja elinvoima-analyysissä.
Vaikka Kanta-Häme ja Forssan seutu näyttävätkin väestötilastoissa häviäjältä, asiat eivät ole
aivan niin huonosti kuin yleisesti uskotaan. Aron
selvityksen mukaan Forssan seudun tilanteessa on
paljon tilasto- ja tulkintaharhaa.
– Forssan seutu kuuluu elinvoimaisuuden tunnusluvuilla kaikkien seutujen toiseksi parhaaseen
viidennekseen. Tulos on hyvä, mutta luulen että se
jää varjoon Forssan seudun sijainnin vuoksi, kun
ympärillä on Suomen vahvimpia ja eniten kasvavia
kaupunkiseutuja, Timo Aro sanoo.
Forssan erinomaista sijaintia on kautta aikojen
nostettu esille, mutta onko siitä todellisuudessa
hyödytty?
– Ajan mittaan seudun potentiaalikerroin on
huima ja se kasvaa samalla kun Tampereen, Helsingin ja Turun vaikutusalueet laajentuvat. Kysymys
on enemmänkin siitä, miten Forssan seutukunta
varautuu tulevaan muutokseen ja miten pärjätään
kilpailussa tämän kasvukolmion sisällä.

VAHVUUDET ESILLE
Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi summaa,
että elinvoimassa on kysymys ihmisistä ja yrityksistä.
– Me tarvitsemme lisää yrityksiä ja työpaikkoja,
sitä kautta saamme myös lisää ihmisiä. Asumisen
näkökulmasta Forssa on jo erittäin houkutteleva,
meillä on erinomaisen hyvät palvelut asukkaille.

– Yrityspuolelle on saatava uuttaa pöhinää.
Forssan Yrityskehitykseen haetaan parhaillaan
uutta toimitusjohtajaa, jolta odotetaan erityisesti
yritysmaailman visionäärisyyttä.
Kesäniemen mukaan pitää löytää omat vahvuudet ja nostaa niitä reippaasti esille. Pitää erottautua muista ja tehdä mieleenpainuvia juttuja.
– Meidän on oltava edelläkävijöitä niissä asioissa, joissa olemme vahvoja. Yksi tapa on löytää olemassa olevien yritysten kylkeen uusia yrityksiä.
Sellaisia, jotka logistisesti ja muutenkin hyötyvät
toisistaan.
– Lapsiin ja koulutukseen panostaminen on
myös asia, jossa voimme erottua. Meillä on nyt kaikilla koululaisilla padit tai tietokoneet ja meillä on
myös mahdollisuus rakentaa tulevaisuuden koulukeskus. Panostamalla lapsiin ja koulutukseen, me
panostamme tulevaisuuteen.

ASENNE RATKAISEE
Timo Aron elinvoima-analyysin johtopäätöksissä
todetaan, että Forssan seutu pitää keksiä uudelleen. Omaehtoinen ja sisäinen uudistuminen on
välttämätöntä.
– Se tarkoittaa, että pitää oppia pois vanhoista
tavoista ja toimintamalleista, joista ei ole mitään
hyötyä seutukunnalle. Alueen toimijoiden täytyy
nyt tunnistaa ja tunnustaa kaikki ne esteet ja henkiset lukot, jotka jarruttavat kehitystä.
– Kiinnittäisin erityisen paljon huomioita ilmapiiriin ja asenteisiin. On tärkeää, että seudulla on
yhteinen tahto ja yhteinen ydinviesti, Aro toteaa.
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Kysyimme paikallisten yrittäjäyhdistysten puheenjohtajilta,
mitkä ovat Forssan vahvuuksia ja mitä meidän pitäisi tehdä, että
saisimme koko seutukunnan vetovoimaiseksi.

Meillä on aivan ihana pikkukaupunki ja koko seutukunta. Kaikki palvelut ovat lähellä kaikkien käytettävissä.
Meillä on myös Järkivihreä High tech -alue, hyvä koulutustarjonta, loistavat kulttuuritapahtumat ja laaja-alainen yrityskattaus.
Väkiluvun vähentyminen on mielestäni suuri haaste
koko seutukunnan kasvulle ja kehittymiselle. Siihen
pitäisi löytää pikainen suunnan muutos. Täytyy rohkeasti ideoida ja kehittää uusia ajatuksia yhteisesti.
Ideointiryhmän pitäisi olla tarpeeksi laaja-alainen, jotta kaikki kokisivat sen omakseen ja sitä kautta yhteiseksi asiaksi.

Forssassa on paljon monien alojen erikoisosaamista:
täällä valmistetaan mm. erikoislasia, vaahtolasia, moduulikylpyhuoneita, design-kylmälaitteita, terästuotteita, kuljetuskaluston koreja ja avaruus- sekä puolustuselektroniikkaa ja kiertotalousosaamista. Keskeinen
sijaintimme helpottaa osaamisen viemistä ja työskentelyä myös ulkopaikkakunnilla.
Kasvun este on valtakunnallinen ilmiö. Ihmisiä ei tule
lisää, ellei työtä ole tarjolla. Asiantuntijoiden ja erikoisosaajien tarve on alati kasvussa, mutta samalla
tarvitaan lisää kaikkien alojen työpaikkoja.

Aivan ensimmäiseksi pitää miettiä missä olemme hyviä ja missä erotumme muista. Ja ennen kaikkea miettiä missä haluamme olla viiden tai kymmenen vuoden
päästä. Jotta me saamme houkuteltua uusia yrityksiä
ja asukkaita, meidän pitää saada viestimme ulos ja
kaikkien tietoisuuteen.

Mitä pitäisi tehdä, niin yhteistyötä seutukuntana: satsata nykyisten yritysten kasvuun ja uusien toimijoiden
saamiseen seudulle. Näin muuttoliike saataisiin käännettyä. Yritystonttien kaavoitus ja joustava asenne
ovat avainroolissa. Mielestäni logistinen sijaintimme
sekä yritystontti- ja toimitilatilat antavat jo loistavat
edellytykset kannattavalle toiminnalle

Leena Leppä-Lukkala
Forssan seudun yrittäjänaisten pj.

Timo Kallio
Forssan yrittäjien pj.

12

Koulutus

Teksti Johanna Hento
Kuva Kalle Tulander

forssasta potkua

biotalouteen
Forssassa käynnistyi syksyllä biotalouden insinöörien koulutus. Tekniikan ja luonnonvara-alan yhdistävä
koulutusohjelma on osa hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen talouden
elpymistä. Nopeasti kehittyvä ala kiinnostaa nuoria ja koulutuksen uskotaan tuovan lisää elinvoimaa
myös Forssan seudulle.
Hämeen ammattikorkeakoulun uuden biotalouden koulutuksen myötä yli 30 opiskelijaa aloitti insinööriopinnot
Forssassa. Forssa oli luonteva valinta koulutusohjelman
toimipisteeksi, sillä alueelle on muodostunut vahva kiertotalouden keskittymä.
– Täällä on paljon alan yrityksiä, joiden kanssa voimme
tehdä yhteistyötä. Forssassa oli myös vahva halu saada palautettua alueelle insinöörikoulutus muutaman vuoden tauon jälkeen, koulutusohjelman johtaja Jari Mustajärvi
kertoo.
Uuden koulutuksen uskotaan tuovan Forssaan lisää
asiantuntijuutta sekä osaamista. Biotalouden insinöörit
voivat työskennellä erilaisissa suunnittelu-, asiantuntija-,
myynti-, koulutus- ja kehittämistehtävissä.
– Kyseessä on ainutlaatuinen koulutusala Suomessa,
joka antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä myös erilaisissa ICT-alan tehtävissä.
Tulevat biotalouden insinöörit tekevät jo opiskeluaikana tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden alan
toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada opiskelijat sisälle
työelämäprojekteihin jo varhaisessa vaiheessa.
– Esimerkiksi Luonnonvarakeskus on ollut erittäin
kiinnostunut uudesta koulutusohjelmasta. Toivomme, että
opiskelijat perustavat tulevaisuudessa seudulle myös uusia
yrityksiä, sillä täällä on hurjasti mahdollisuuksia uuden teknologian hyödyntämiseen perustuvalle toiminnalle.

Ensimmäiset biotalouden insinööriopiskelijat
aloittivat koulun syksyllä.

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT
Suomessa on perinteisesti ollut aina valtavat määrät biomassaa, mutta tulevaisuuden tavoite on olla edelläkävijä
myös uusien tekniikoiden tuomisessa markkinoille. Biotalouden lehtori Ulla-Maija Knuuttin mukaan Suomi elää murrosvaihetta, minkä vuoksi biotalous on nostettu hallituksen
kärkihankkeeksi.
– Tarkoituksena on kehittää biotaloudesta myyntivaltti
vientimarkkinoille. Suomi on uranuurtaja monella tekniikan
alalla, joten potentiaalia tähän löytyy kyllä.
Biotalous kehittyy kovaa tahtia ja on vaikea tietää, millaista työtä tulevat biotalouden insinöörit tulevat valmistuttuaan tekemään. Opiskelijat kuitenkin uskovat biotalouden
mahdollisuuksiin.
– Tässä yhdistyvät hyvin biotalous, tekniikan osaaminen sekä viestintä. Opimme myös soveltamaan tietoa, mikä
on nykypäivänä erityisen tärkeää työmarkkinoilla. Uskon,
että tällä alalla on hyvät työllisyysmahdollisuudet, Mikael
Ketonen kertoo.
– Suomessa on aina ollut paljon osaamista biotalouteen ja tekniikkaan liittyen. Kun siihen yhdistetään tämän
koulutuksen tarjoamat tieto- ja viestintäteknologia taidot,
on koossa jo aika kova kokonaisuus, Pilvi Lindqvist
täydentää.

hamk.fi
@hamk

Antti Viljanen suorittaa merkonomitutkintonsa
pääosin työssäoppimalla.

Koulutus uudistuksia

Teksti Johanna Talikainen
Kuva Kalle Lahtinen

Ammatillisen koulutuksen

vallankumous
Vuodenvaihteessa astuu voimaan lainmuutos, mikä tarkoittaa suurta historiallista vallankumousta ammatilliselle koulutukselle. Avainsanoja ovat opetuksen yksilöllisyys ja tuloksellisuus.
Tasapäistämisen aika ammatillisessa opetuksessa on
ohi. Jatkossa jokainen opiskelija voi valita yksilöllisen
väylän ammattiin valmistumiseen.
– Heti opiskelujen alkuvaiheessa jokaisen opiskelijan osaaminen ja taidot käydään läpi ja niiden perusteella oppilaalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku. Kaikki eivät opi samalla tavalla, eivätkä kaikki syty
samoista asioista, kertoo Forssan ammatti-instituutin
rehtori Maaria Silvius.
Opiskelijat voivat koota jatkossa opintonsa haluamistaan moduuleista. Koulutus voi tapahtua jatkossa
vaikka pääosin työssä oppimalla.
Uutta on myös koulutuksen tuloksellisuus ja tulosvastuu. Enää ei katsota ainoastaan valmistuneiden
lukua, vaan myös sitä miten valmistuneet työllistyvät,
pääsevät jatko-opintoihin tai työllistävät itsensä yrittäjänä opintojen jälkeen.
– Tämä näkyy meidän rahoituksessamme. Saamme lisää rahoitusta oppilaitokselle sen mukaan, miten
opinnoista työllistytään, Silvius sanoo.
Kolmantena muutoksena on entistä tiiviimpi yhteistyö paikallisten yritysten ja työelämän kanssa.
– Kuuntelemme entistä herkemmin paikallisia yrityksiä ja vastaamme heidän tarpeeseensa. Tiiviimpi
yhteistyö työelämän kanssa ei kuitenkaan tarkoita, että
olisimme siirtämässä koulutusta kokonaan työpaikoille, Silvius sanoo.
– Pystymme vastaamaan nopeastikin työnantajien
huutoon. Esimerkiksi elintarvealan koulutus lähti meillä
nopeasti liikkeelle vuonna 2012 paikallisten yritysten
tarpeesta.

TYÖELÄMÄ VAHVASTI MUKANA
Kantavia teräsrakenteita valmistavan forssalaisen Pajakallio Oy:n toimitusjohtaja Marko Maskulin pitää ammatillisen koulutuksen reformia hyvänä asiana.
– On pelkästään loistavaa, että koulutus päivitetään vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.
– Mielestäni aivan kaikkea ei työpaikalla voi kuitenkaan opettaa. Ei ainakaan metallialalla. Teoria, työkalujen käyttö, materiaalien tuntemus ja muu perustieto
on tunnettava ennen kuin siirrytään työpaikalle työssä
oppimaan.

Maskulin pitää yhteistyötä oppilaitoksen kanssa
kaksisuuntaisena tienä.
– Yritystenkin pitää ymmärtää velvollisuutensa
kouluttamisessa, sillä kyseessä on ammattitaitoisen
työvoiman saanti. Siksi oppilaiden ohjaukseen täytyy
panostaa. Työharjoittelu ei ole ilmaista työvoimaa yritykselle, vaan satsaus tulevaisuuteen. Me olemme saaneet työharjoittelun kautta monta hyvää työntekijää
taloon.

OMALLA TYYLILLÄ
Merkonomiksi lähiaikoina valmistuva Antti Viljanen on yksi esimerkki opiskelijasta, joka on hyötynyt
mahdollisuudesta suorittaa opinnot omassa tahdissa
ja omalla tyylillä. Hän on pääosin työssäoppimalla suorittanut merkonomiopinnot vuodessa.
– En tiennyt lukion jälkeen mitä opiskelisin tai mitä
tekisin. Työssä oppiminen kiinnosti kuitenkin, sillä mielestäni se on paras tapa oppia. Olen tämän vuoden ajan
tehnyt päivät opintoja koululla, mutta samaan aikaan
olen koko ajan ollut joko töissä tai työharjoittelussa.
Viljanen on tutustunut jo myös yrittäjyyteen tekemällä opiskelujen ja työharjoittelun ohessa sanomalehden levikkimyyntiä omalla toiminimellä. Lisäksi hän
on ollut mukana ammatti-instituutin osuuskunnassa
Loimi-Akselissa.
– Olen tehnyt osana opiskeluja osuuskunnan
markkinointia ja toimintasuunnitelmaa. Osuuskunta
antaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä yrittäjänomaisesti oman alansa töitä ilman yrittäjän statusta,
Viljanen kertoo.
Osuuskunta on osa ammatti-instituutin yrittäjäkasvatusta. Yrittäjyyteen kannustetaan myös erilaisilla
projekteilla sekä harjoitusyrityksillä.

fai.fi
@fai
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Opiskelu ja digiaika

Teksti Johanna Hento
Kuva Kalle Lahtinen

digissä pari

askelta edellä
Forssan peruskouluissa siirryttiin syksyllä uuteen aikakauteen, kun koululaiset
saivat käyttöönsä henkilökohtaiset tietokoneet. Tarkoituksena on monipuolistaa
opetusta, kehittää lasten medialukutaitoa ja valmistaa heitä jatko-opintoihin.
Opetuksen sähköistyminen ei kuitenkaan poista kirjoja tai kyniä koulusta.
Tietokoneet uudistavat peruskoulujen opetusta sekä mahdollistavat uudenlaisten oppimistapojen hyödyntämisen. Lapsille halutaan
opettaa myös asiallista ja vastuullista tietokoneiden käyttöä.
– Haluamme, että lapset osaavat tehdä
tietokoneilla ja erilaisilla älylaitteilla muutakin, kuin pelata pelejä ja pyöriä sosiaalisessa mediassa. Erilaiset koneet ja laitteet ovat
mullistaneet työmarkkinat ja nykyään kaikilla aloilla on käytössä tietokoneet jossain
muodossa, Kuhalan koulun rehtori Marja-Leena Tirri kertoo.
Muutoksen seurauksena lukiot ja ammattikoulut ovat sähköistyneet vauhdilla.
Tämän vuoksi kannettavat tietokoneet on nyt
tuotu osaksi myös yläastelaisten koulupäiviä.
Ala-astelaiset puolestaan tutustuvat sähköisiin koulutehtäviin tablettitietokoneiden
avulla.
– Koneet eivät kuitenkaan korvaa käytössä olevia opetuskäytäntöjä. Kouluissa kirjoitetaan edelleen paperille, tehdään käsi- ja
puutöitä sekä harjoitellaan kotitaloustaitoja.
Koneiden on tarkoitus tuoda lisäarvoa
opetukseen uudenlaisten opetustapojen
muodossa. Tiedon etsimisen lisäksi koneilla
voidaan pelata erilaisia oppimispelejä tai kuvata esimerkiksi videoita.
– Uskon, että tulevaisuudessa tietokoneet ja erilaiset älylaitteet tuovat valtavasti
uutta sisältöä kouluihin. Iso kiitos Forssan
kaupungille tästä panostuksesta. On hienoa,
että täällä ollaan edelläkävijöitä.

PILVI ON UUSI REPPU?
Uudenlainen oppimistapa on saanut hyvän
vastaanoton oppilaiden ja koulun henkilökunnan keskuudessa. Matematiikkaa ja fysiikkaa
opettavan Pekka Lavin tunnilla koneet
ovat jo ahkerassa käytössä.
– Lähes kaikki oppilaat haluavat palauttaa tehtävät tietokoneella. Olemme tutustuneet esimerkiksi erilaisiin pilvipalveluihin.
Harva enää innostuu kirjoittamaan tehtäviä
perinteisesti paperille, vaikka se on myös
mahdollista.
Uusien laitteiden hankkimisen sijaan
koululle onnistuttiin saamaan vähän käytettyjä ja tehokkaita koneita leasing-sopimuksen kautta.
– Käytössä olevat koneet toimivat hyvin
ja soveltuisivat myös monille työpaikoille ammattikäyttöön. Leasing on edullinen ja järkevä
vaihtoehto, joka sopii myös Forssan järkivihreään ajattelutapaan.
Tablettien ja kannettavien tietokoneiden antaminen lasten käyttöön on herättänyt keskustelua myös vanhempien joukossa.
Huolta ovat aiheuttaneet laitteiden mahdollisesta hajoamisesta syntyvät kustannukset.
– Oppilas ja hänen huoltajansa ovat korvausvelvollisia tahallaan rikotuista laitteista,
aivan kuten mistä tahansa muusta koulun
omaisuudesta, mikä on tarkoituksella hajotettu. Vahingot ovat kuitenkin asia erikseen
ja niille ei voi mitään. Luotamme kuitenkin
siihen, että nuoret osaavat käsitellä laitteita
oikein, Tirri ja Lavi toteavat yhdessä.

Kuhalan koulun kuudes- ja seitsemäsluokkalaiset ovat ottaneet tietokoneet innolla vastaan. Erilaiset oppimispelit ja
soveltavat tehtävät tekevät opiskelusta mielenkiintoista ja
opeteltavat asiat jäävät mieleen kuin huomaamatta. Kiitosta
saavat myös koneita varten hankitut latauskaapit, joissa oppilaat voivat säilyttää kirjoja ja omia tavaroitaan.
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Yhteistyössä

Teksti Johanna Hento
Kuva Kalle Lahtinen

Kansainvälisyyskoordinaattori
Miia Ojala ja kieltenopettaja Lauri
Karvonen ovat innoissaan kansainvälisyyden lisääntymisestä.

oppia

maailmalta
Kansainvälisyys näkyy Forssan ammatti-instituutissa vahvemmin kuin koskaan. Erilaiset teemapäivät,
kieliopinnot sekä eri maista saapuvat opiskelijat avartavat opiskelijoiden maailmaa päivittäin. Yhä
useampi koulun oppilas on myös innostunut suorittamaan osan opinnoistaan ulkomailla.
Kansainvälisyys ja monikulttuuriset
opiskelijat tuovat väriä lähes jokaiselle ammatti-instituutin oppitunnille.
Ammatillisen koulutuksen kautta on
nykyisin myös hienoja mahdollisuuksia lähteä maailmalle.
– Opiskelijat voivat suorittaa
työssäoppimista yrityksissä, opiskella oppilaitoksissa sekä osallistua
ryhmävierailuille ulkomailla. Koulu on
mukana useammassa Erasmus vaihto-ohjelmassa, mikä tarjoaa oppilaille
mahdollisuuden lähteä vaihtoon muihin Euroopan maihin, Forssan ammatti-instituutin kansainvälisyyskoordinaattori Miia Ojala kertoo.

Koululla on tehty kovasti töitä
vaihto-ohjelman eteen ja aherrus on
tuottanut tulosta. FAI:n henkilökunta
on onnistunut hankkimaan tärkeitä
kontakteja ja yhteistyökouluja ympäri
maailmaa.
– Kartoitamme jatkuvasti uusia
vaihtoehtoja, jotta voimme tarjota
opiskelijoille jatkossa entistä monipuolisempia mahdollisuuksia.
Vuonna 2016 koulun oppilaita oli
vaihdossa 13 eri maassa. Espanja on
ehdoton suosikki, mutta oppilaita on
suunnannut myös esimerkiksi Italiaan, Tsekkeihin, Sloveniaan, Englantiin, Viroon, Ranskaan, Keniaan, Hol-

lantiin, Tansaniaan ja Kreikkaan.

VARMUUTTA
VAIHDOSTA
Kansainvälistymisen ja vaihto-ohjelman tavoitteena on parantaa ammatti-instituutin opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille.
– Kansainvälisyydestä on tullut
tärkeä työelämätaito. Nykyisin on voitava työskennellä monikulttuurisessa
työympäristössä ja haluamme tarjota
opiskelijoillemme parhaat mahdolliset
valmiudet tähän, Ojala kertoo.
Ulkomailla vietetty ajanjakso an-
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Espanjalaiset vaihto-opettajat Alberto
Rodrigues ja Rosa Martin tutustuivat autopuolen opetukseen Suomessa.

taa uutta näkökulmaa asioihin
sekä auttaa ymmärtämään
vieraita kulttuureja. Samalla
se myös kehittää kielitaitoa.
– Koululla voi opiskella
tällä hetkellä englantia ja ruotsia. Tarvittaessa järjestetään
myös muiden kielten opiskeluryhmiä. Mutta mikäs sen
parempi tapa oppia vierasta
kieltä, kuin kahden kuukauden
työharjoittelu ulkomailla?
Ojala on huomannut, että
kielitaidon lisäksi myös opiskelijoiden itseluottamus kasvaa vaihdon aikana merkittävästi.
– Yksi tämän työn parhaista puolista on päästä
juttelemaan vaihdosta palanneiden opiskelijoiden kanssa.
Heistä paistaa ilo ja he oikein
uhkuvat uutta itseluottamus-

ta. On hienoa nähdä erilaisia
kasvutarinoita.

IDEOIDEN VIENTIÄ
Opiskelijoiden lisäksi myös
opettajilla on mahdollisuus
kehittää omaa osaamistaan
lähtemällä opettajavaihtoon
tai osallistumalla koulun järjestämälle ryhmämatkalle.
–
Opettajavaihto
on
eräänlaista ideoiden tuontia
ja vientiä. Opettajat ja koko
henkilökunta ovat todella innostuneita kansainvälisyyden
tarjoamista mahdollisuuksista, Ojala sanoo.
Espanjalainen
Rosa
Martin vietti FAI:ssa lähes
kahden kuukauden mittaisen
jakson tutustuen suomalaisiin
opetusmetodeihin. Hän pääsi

myös kokeilemaan opettamista käytännössä.
– Toimin apuopettajana
englannin tunneilla. Oppilaat
olivat aluksi hieman varautuneita ja ujostelivat kielitaitoaan. Yhteistyö alkoi kuitenkin sujua hyvin, kun ensin vain
tutustuimme toisiimme, Rosa
sanoo.
– Rosa kertoi autopuolen
opiskelijoille espanjalaisesta
kulttuurista ja elämänmenosta. Rosan erinomaisen markkinoinnin tuloksena viisi oppilasta ja kaksi opettajaa tästä
luokasta lähtee Espanjaan
vaihtoon, Ojala naurahtaa.

fai.fi
@fai
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Yrittäminen

Teksti Johanna Hento
Kuva Kalle Tulander

leikin kautta

kasvuun
Forssalainen LeikkiSet Oy on hyvää vahtia matkalla leikki- ja liikuntapaikkaratkaisujen edelläkävijäksi.
Kotimaassa vahvan markkina-aseman saavuttanut yritys aikoo seuraavaksi suunnata ulkomaille. Nousukiidosta kertoo myös valinta Kanta-Hämeen lupaavimmaksi kasvajaksi.
LeikkiSet Oy:n tavoitteena on kehittää markkinoiden kestävimmät ja turvallisimmat tuotteet leikkiin ja liikuntaan. Vuonna
2011 perustettu yritys on kasvanut kovalla tahdilla ja etenkin
pari viimeistä vuotta ovat olleet melkoista nousukiitoa.
– Menestykseen ei ole mitään oikopolkua. Kaikki pienet
asiat täytyy tehdä oikein, jotta kokonaisuus toimii. Tietysti tarvitaan myös tahtoa ja motivaatiota, LeikkiSet Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkilä sanoo.
LeikkiSet osallistui myös Kasvu Openiin, joka on pienille ja
keskisuurille yrityksille suunnattu kasvuyrittäjyysohjelma. Tuloksena oli valinta maakunnan lupaavimmaksi kasvuyritykseksi
ja paikka kilpailun finaaliin.
– Olemme saaneet jalansijaa markkinoilla asettamalla asiakkaan toimintamme keskipisteeksi. Kaiken toimintamme tavoitteena on tuottaa asiakkaallemme lisäarvoa.
LeikkiSet työllistää tällä hetkellä 11 työntekijää, mutta kova
kasvutahti merkitsee kasvua myös yrityksen henkilöstömäärissä.
– Tulemme palkkaamaan seuraavina vuosina useita työntekijöitä. Osa uusista työntekijöistä tulee sijoittumaan pääkaupunkiseudulle, osa muualle Suomeen. Tulevaisuudessa tarvitsemme lisää työvoimaa myös Forssan toimipisteelle.

ONNISTUMINEN LÄHTEE
TAVOITTEISTA
LeikkiSet toimii koko Suomen alueella, mutta ajatuksena on
suunnata myös vientimarkkinoille. Yrityksellä on ollut alusta
asti kovia pitkän aikavälin kasvutavoitteita.
– Viime vuoden liikevaihtomme oli 1,1 miljoonaa ja tänä
vuonna melkein kolminkertaistamme sen. Tätä vauhtia saavutamme päämäärämme oletettua aikaisemmin. Meillä on tavoitteena rikkoa 10 miljoonan liikevaihto, Mäkilä toteaa.
Suunnitelmissa on myös hankkia isommat toimitilat Forssasta sekä virtuaalinen esittelytila, jossa asiakkaat pääsevät
aistimaan erilaisia leikki- ja liikuntapaikkaratkaisuja käytännössä. Tavoitteena on myös perustaa sivukonttori pääkaupunkiseudulle.
– Asiakkaitamme ovat kunnat ja julkisen sektorin toimijat ympäri Suomen. Työt suuntautuvat usein kuitenkin pääkaupunkiseudulle, sillä erilaiset rakentamisen asiantuntijat ja
suunnittelijat työskentelevät paljon Helsingistä käsin.
– Olemme kuitenkin kotiseuturakkaita ja päätoimipisteemme tulee pysymään Forssassa niin kauan, kuin se on mahdollista. Haluamme tehdä Forssasta leikki- ja liikuntapaikkarakentamisen keskuksen.

leikkiset.fi
@leikkiset

LeikkiSet Oy:ssä leikin lasku kuuluu asiaan, sillä
työpaikalla vallitsee rento ja nykyaikainen ilmapiiri. Työntekijöiden mukaan kaikilla on vapaus
vaikuttaa ja tehdä päätöksiä.

Yhteistyössä

Teksti Johanna Hento
Kuva Kalle Lahtinen
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ikääntymisen uusi

aikakausi
Wallaton Oy on uusi forssalainen hoivayritys, joka tarjoaa kiireetöntä ja yksilöllistä hoitoa sitä tarvitseville. Hoivakäynnit voivat sisältää arjen askareita puuronlämmityksestä kahvinkeittoon, apua peseytymiseen tai kodin siistimiseen. Tavoitteena on, että jokainen ihminen saa elää omassa kodissaan mielekästä ja turvallista elämää mahdollisimman pitkään.
Wallaton Oy on uudenlainen hoivayritys,
jonka kautta on mahdollista tilata kaikki
palvelut omaan tai läheisen kotiin. Yrityksen työntekijöille jokainen asiakas on ainutkertainen ja siksi myös jokainen hoivakäynti on erilainen.
– Olipa kyse lääkäristä, hoitajasta,
omenapuun oksia harventavasta puutarhurista, siivoojasta tai arkea helpottavista
teknologisista palveluista, me autamme.
Räätälöimme palvelut aina asiakkaan mukaan, sairaanhoitaja Maria Ryyppö
kertoo.
Syksyllä toimintansa aloittaneella yrityksellä on visio Suomesta, jossa vanheneminen on turvallista, ja jossa jokainen saa
elää oman näköistä ja arvokasta elämää
loppuun asti.
– Hoitotyössä aika on usein kortilla,
mikä aiheuttaa hoitajille riittämättömyyden tunnetta. Wallattomassa voimme antaa ihmisille niin paljon aikaa, kun he tarvitsevat. Joskus asiakas haluaa vain tulla
kuulluksi. Silloin on tärkeää istua vierellä ja
jutella arjen asioista, sairaanhoitaja Hanna Haarajoki sanoo.

Hoitajien apuna on myös uusinta teknologiaa, jonka avulla asiakkaan hyvinvointia voidaan seurata reaaliajassa. Omaiset
pääsevät myös halutessaan seuraamaan
kotikäyntejä digitaalisesti.
– Kaikki tarjoamamme hoivapalvelut
perustuvat avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle. Pyrimme tarjoamaan asiakkaalle
aina ihmisläheistä ja turvallista palvelua
tutun hoitajan kanssa, Ryyppö kertoo.

HYVINVOINTI EDELLÄ
Ajatus uudenlaisesta hoivapalvelusta lähti liikkeelle Jaana Lähteenkorvan ja Minna
Penttilän ideasta. Muista hoivayrityksistä
poiketen Wallattomassa asiakkaan hyvinvoinnista huolehtivat omalla toiminimellä
työskentelevät hoitajat.
– Kyllähän tätä täytyi hetki miettiä,
kun Jaana ja Minna kysyivät meitä mukaan.
Meillä on kuitenkin kasassa aivan mahtava
tiimi, joten päätös oli lopulta helppo, Ryyppö kertoo.
Wallattoman toiminta on vasta alussa,
mutta yrityksellä on jo selkeitä suunnitel-

mia tulevaisuuden varalle.
– Hoitotyön kysynnän tarve kasvaa
jatkuvasti. Jatkossa tarkoitus on lisätä
henkilökuntaa ja laajentaa palveluita. Suomessa on paljon apua tarvitsevia ja etenkin
ikäihmisten määrä kasvaa kovalla vauhdilla, Haarajoki sanoo.
Wallattoman henkilökunnalle on järjestetty mahdollisuus myös kouluttautumiseen. Tarpeen mukaan hoitajat voivat
hankkia yrittäjän ammattitutkinnon tai kehittää sairaanhoitoon liittyvää osaamista.
– Minnan ja Jaanan tuki on äärettömän tärkeää. He ovat yrittäjinä vanhoja
konkareita ja vahva taustatuki meille molemmille. He myös hoitavat markkinoinnin
ja byrokratian, jotta meillä on mahdollisuus
keskittyä olennaiseen, eli asiakkaiden hoitamiseen ja hyvinvointiin, Ryyppö ja Haarajoki toteavat.

wallaton.fi
@wallaton

Wallattoman iloiset sairaanhoitajat
Hanna Haarajoki ja Maria Ryyppö.
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Tulevia tapahtumia

2017-2018

tapahtumia
Konsertit
ja tapahtumat
1.11. klo 19 - Juice kirkko ”ollaan ihmisiksi”,
Forssan Kirkko
25.11. klo 14 - Koko perheen turvallisuustapahtuma,
Forssan kauppatori
26.11. klo 10-16 - Kehräämön joulu, Kehräämön alue
26.11. klo 12-16 - ”Joulu on tulossa”, Nuorisotila Kuutamo
28.11. klo 18 - Iloinen pikkujoulukonsertti, Forssan
seurakuntatalo

Perhelauantait

Keväällä 2018 klo 10-14: Kehräämön perhelauantait 27.1., 17.2., 17.3.,
21.4. ja 19.5. (Ipanapäivä kirkonmäellä ja Ronttismäellä)

Forssan museon Aulagalleria
26.9. – 29.10. Pasi Vainionpää
31.10. – 24.11. Soili Mahlanen (Suomi100-näyttely)

1.12. klo 18 - Musiikkiopiston kauden päätöskonsertti,
Forssan Työväentalo

28.11. – 31.12. Kuhankosken kilta

9-10.12. Forssan Salaman joulutorimarkkinat

30.1. – 4.3. Heta Laitakari

10.12. - Laulumiesten konsertti, Forssan kirkko

6.3. – 18.3. Titi Lillqvist ja Minna Tiirikainen-James

12.12. klo 19 - Syttyy Valot Tuhannet -joulukonsertti:
Diandra Flores & Teemu Roivainen, Forssan kirkko

20.3. – 1.4. FAI Keramiikka-artesaanit

14.12. klo 18.30 - Jonna Tervomaa, Tuomo Prättälä &
Markus Nordenstreng, Ravintola Vispilä

24.4. – 13.5. Kuvataidekoulu

16.12. klo 22 - Antti Railio Joulu Special, Club Leijona
16.12. - Jaakko Ryhänen ja Kalevi Kiviniemi, Forssan kirkko
17.12. klo 19 - Kauneimmat joululaulut, Forssan kirkko
22.12. klo 18 - Timanttinen Joulushow ’17,
Urheilutalo Feeniks
24.12. klo 14 - Perheiden joulukirkko, Forssan kirkko
10.2. klo 18.30 - Tyykijazz ’17, Forssan Työväentalo
13.2. klo 17-19 - Linikkalanlammin laskiaisrieha
23.2. klo 18-20 - Vesidisko, Vesihelmi
27.2. klo 13-15 - Jäädisko, Jäähalli
28.2. klo 17-19 - Vieremän talvirieha, Mäkilammi

Lautapeli-illat Forssan
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

3.1. – 28.1. Mimmi Pearlman

4.4. – 22.4. FAI Viestintä
15.5. – 10.6. Maria Nuutinen

ravit

27.10. klo 12-13 Lounasravit (lounas klo 11-13)
19.11. klo 15-18 Kiekko Jäähän-ravit
2.12. klo 18-23.30 Pikkujouluravit, Ravien jälkeen Ravinaisten
BurleskiShow & live-musiikkia
18.12. klo 18-21 Toto4-ravit
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iltapäivätanssit

kirjastossa tapahtuu

16.11. klo 13-16, Voitto Takanen

Lukutempaus osana Suurta Lukuseikkailua (Suomi 100) ajalla 10.10.-15.12.2017
Satutunnit klo 11 lauantaisin 14.10./21.10./28.10./18.11./25.11./2.12./9.12./16.12.
Elokuvakerho yläkoululaisille klo 15.30-17.30 keskiviikkoisin 18.10./1.11./15.11./29.11.
Harrastajakirjoittajatapaamiset klo 17-19 torstaisin 19.10./2.11./16.11./30.11./14.12.
Lautapeli-illat klo 17 alkaen torstaisin 19.10./2.11./16.11./30.11./14.12./28.12.

23.11. klo 13-16, Karkkilan Seniorit

17.10.2017 klo 18

Kirjallisuusillan vieraana Sirpa Kähkönen

24.10.2017 klo 18

Kirjastokino: Tulitikkuja lainaamassa

31.10.2017 klo 18

Kirjallisuusillan vieraana Harri Ahonen

14.11.2017 klo 18

Kirjallisuusillan vieraana Matti Rönkä

21.11.2017 klo 18

Kirjastokino: Rautatie

26.11.2017 klo 11

Kirjastokino: Joulupukki ja noitarumpu

Forssan Järjestöjentalo

2.11. klo 13-16, Juhani Rautiainen
9.11. klo 13-16, Focus

30.11. klo 13-16, Kyösti Salmen ja Sinitakit
7.12. klo 13-16, Neloset
14.12. klo 13-16, Heikki Lukkarinen,
Solistina Marita Jalonen

vinkkelin
näyttelyt

Lisätietoja: www.lounakirjastot.fi/tapahtumat

Ice skating tour

3.-20.10.2017 Kirjataidetta ja kansainvälistä postitaidetta
23.10.-5.1.2018 Kymmenen pientä tarinaa Piipun juurelta

11.1.2018 klo 18-20 jäähallissa

8.1.-4.2. Outi Silfvenius, Topelius 200 ja Maamme-kirja
5.2.-4.3. Kuhankosken Kilta ry

teatteria

5.-25.3. Eija-Liisa Löyttyniemi
3.-29.4. Wahren-opiston kevätnäyttely

Lainavaimo, Ravintola Vispilän alakerta.

4.-8.5. Aikuisten taiteen perusopetus / Wahren-opisto

Varaa lippusi www.tiketti.fi
hakusanalla: Lainavaimo

14.5.-3.6. Camera Poetica : Suhisevat koivut
Vinkkeli avoinna ma-to 11-19, pe 11-17 ja la 10-14 (ajalla 30.10.12.11.2017 poikkeuksellisesti vain ma-pe 11-15).

Katso Forssan Teatterin
kauden esitykset
www.forssanteatteri.fi

Kerhoja
PUUHAKERHO
ALAKOULUIKÄISILLE

KOKKIKERHO
ALAKOULUIKÄISILLE

ke 1.11. kello 16.30 - kello 17.30
Klemelän leirikeskus

ma 6.11. kello 16.30 - kello 17.30
Klemelän leirikeskus

Puuhakerho alakouluikäisille
tytöille ja pojille! Puuhakerhossa puuhastellaan yhdessä
kaikenlaista esimerkiksi
leikitään, pelataan, leivotaan,
kokkaillaan, askarrellaan jne.

Kokkikerho alakouluikäisille tytöille ja pojille! Kokkikerhossa
leivotaan ja kokkaillaan yhdessä helppoja reseptejä.

Kerhoa ohjaavat koulutetut
kerhonohjaajat! Kerho on
maksuton.

Kerhoa ohjaavat koulutetut
nuoret! Kerho on maksuton!

Elokuvakerho
yläkoululaisille
Tutustutaan kirjallisuuden eri genreihin elokuvien kautta.
Luvassa mm. kauhu, scifi- ja fantasiaelokuvaa. Elokuvien
maksimi-ikäraja on K12. Ei ennakkoilmoittautumista,
leffaeväät sallittu. Jos tietty genre kiinnostaa, seuraa
kirjaston facebookia tai instagramia tietääksesi minkä
genren elokuvaa milläkin kerralla katsotaan.
Keskiviikkoisin klo 15.30-17.30 parillisilla viikoilla (6.9.,
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.)
Sijainti: Forssan kaupunginkirjasto, Brander-sali
Yhteyshenkilö: Maija Pietilä maija.pietila@forssa.fi tai
03-4141 5409

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

Suomi 100 tapahtumia
2.1. - 29.12.2017 - Kirjojen
Lounais-Häme

4.-5.11.2017 klo 15, Laulu koti-ikävästä
(Mika Ronkainen 2013) EKT

14.11. klo 18.00 Kirjaston kirjallisuusillan
vieraana Matti Rönkä

9.11.2017 klo 19, Suomalainen messu
Urheilutalo Feeniks

21.11. klo 18.00 Kirjastokino:
Rautatie, Brander-sali

14.11.2017 klo 18, Kirjaston
kirjallisuusillan vieraana Matti Rönkä

3.12. klo 11.00 kirjastokino: Joulupukki ja
noitarumpu, Brander-sali

4.2. - 5.11.2017 - Forssan Elävienkuvien
Teatteri 110 vuotta
14.10.2017 alkaen Axel ja Emiliet –
näytelmä Forssan Teatteri

21.11.2017 klo 18, Kirjastokino:
Rautatie Brander-sali
26.11.2017 klo 11, Kirjastokino:
Joulupukki ja noitarumpu Brander-sali

17.10.2017 klo 18 Kirjaston
kirjallisuusillan vieraana Sirpa Kähkönen
20.10.2017 klo 19 Kupletin juoni –
konsertti, Urheilutalo Feeniks
21.10.2017 klo 10-14
Lapsiperhelauantai, Urheilutalo Feeniks
24.10.2017 klo 18 Kirjastokino:
Tulitikkuja lainaamassa, Brander-sali
31.10. - 26.11.2017 Soili Mahlanen
”Maisemia kotiseudusta”, Forssan
museo Aulagalleria

Juhlavuoden päätapahtuma
Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2017
Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivää juhlistetaan
Forssassa urheilutalo Feeniksissä.
Ohjelma:
13.00 Kahvitus ruokalassa
13.30 Ovet aukeavat saliin
13.50 Veteraanien sisääntulo airueineen; Jääkärimarssi (Sibelius)
Forssan kaupungin soittokunta
14.00 Tervetulopuhe, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Penttilä
14.10 Eskarilaisten leikkiesitys ”Ikävä sun olla on yksinäs” yhdessä
Nuorisokuoro Kuhankeittäjien kanssa
14.20 Puhe, Jouni Yrjänä ”Olkaamme siis suomalaisia” - autonomia ja
itsenäistymisen edellytykset
14.35 Suomen laulu (Pacius) ja Finlandia (Sibelius), Forssan
Kamarikuoro, Forssan Naiskuoro, Forssan Mieskuoro, Viihdekuoro
Kehrät ja Lounais-Hämeen
musiikkiopiston Sinfonietta.
Tauko 15 min - valokuvakooste Forssan Suomi100 -tapahtumista
15.00 Kehtolaulu ( Järnefelt) ja Andante Festivo (Sibelius) LounaisHämeen musiikkiopiston Sinfonietta
15.05 Juhlapuhe: Katri Pynnöniemi, apulaisprofessori Helsingin Yliopisto
ja Maanpuolustuskorkeakoulu
15.20 Täällä Pohjantähden alla - lauluesitys
15.25 Vuoden 2017 Forssan kaupungin kulttuuripalkinto,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola ja kaupunginjohtaja
Jari Kesäniemi
15.30 Forssan Naisvoimistelijoiden esitys
15.35 Maamme-laulu

Lasten Forssa

Teksti Johanna Hento
Kuva Kalle Lahtinen

forssa lupaa
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Lasten
Forssa

huomioida lapset
Vuonna 2006 kaupunginvaltuusto asetti tavoitteen, jonka mukaan Forssa on Suomen lapsiystävällisin kaupunki
vuoteen 2017 mennessä. Määrätietoisen työn ansiosta lapset ja nuoret on onnistuttu liittämään osaksi koko kaupungin arkea. Tulevaisuudessa lapsiystävällisyyteen on tarkoitus panostaa entisestään.
Suunnitelmallinen työ lapsiystävällisen Forssan puolesta lähti liikkeelle isosta kyselystä, jossa kaupungin asukkaat ja julkisen hallinnon
toimijat saivat tuoda esille omia ajatuksiaan lapsiystävällisyydestä.
Tavoitteena oli määritellä, mitä lapsiystävällisyys tarkoittaa forssalaisille.
– Laadimme tähän liittyen myös seitsemän palvelulupausta,
joiden avulla voimme tarkastella tavoitteidemme toteutumista käytännössä. Kun on visio, täytyy olla myös jotain mitä arvioida, Forssan
kaupungin kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen sanoo.
Vastauksissa nousi esille lapsista ja perheistä huolehtiminen
sekä lapsuuden kunnioittaminen. Forssalaiset kokivat tärkeänä myös
lasten ja nuorten huomioimisen ja kuuntelemisen.
– Käytännössä tämä toteutuu, kun kyselemme lapsien mielipiteitä esimerkiksi koulujen ja leikkipuistojen remonttien yhteydessä.
Aikuiset eivät osaa aina ajatella lasten näkökulmasta, joten lasten
kuunteleminen on todella tärkeää.
Lapsille halutaan taata myös turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa jokaisella on tasapuoliset mahdollisuudet saada palveluita ja
harrastaa. Toiveena on myös, että lasten kanssa toimivien aikuisten
osaamiseen panostetaan ja lapsiystävällisyys-teemaa pidetään yllä.
– Mikään asettamistamme tavoitteista ei toteudu, mikäli aikuiset
eivät ole tässä asenteella mukana. Lapsiystävällisyyden toteuttaminen lähtee pienistä asioista ja esimerkin näyttämisestä. Tätä varten
olemme käynnistäneet myös Lupaan olla-kampanjan, jossa jokainen
voi lupautua olemaan turvallinen aikuinen.

OSANA ARKEA
Yli kymmenen vuotta sitten aloitettu työ lapsiystävällisyyden puolesta
on tehnyt Forssasta yhden edelläkävijöistä Suomessa. Forssassa laaditut palvelulupaukset sisältävät pitkälti samoja arvoja, joita monet
Suomen kunnat ja kaupungit ovat heränneet tavoittelemaan.
– Lupauksissamme tuodaan esille muun muassa lasten kunnioittaminen, aikuisten vilpitön ja kiireetön läsnäolo, yhteisöllisyys ja
moninaisuus. Samat asiat sisältyvät myös esimerkiksi uudistuneisiin
opetussuunnitelmiin, Kemppainen kertoo.
Samoja arvoja korostetaan myös Unicefin lapsiystävällinen kunta-mallissa, johon Forssa on hakenut mukaan. Unicefin mallissa keskiössä on YK:n Lapsen oikeuksien-sopimus, mikä sopii hyvin lapsiystävällisyyteen myös jatkossa panostavalle Forssalle.
– Vaikka visio lapsiystävällisyydestä määriteltiin vuosille 2006–
2017, ei tästä työstä olla luopumassa. Lapset ja nuoret ovat tärkeä osa
Forssaa, osa meidän arkeamme. Työ jatkuu joka tapauksessa, mutta Unicefin myöntämä tunnustus olisi hieno jatkumo tekemällemme
työlle.
– Keväällä suoritettu arviointi osoittaa, että olemme tehneet
asioita oikein ja Forssa on menossa lapsiystävällisyyden suhteen hyvään suuntaan. Tässä työssä ei voi kuitenkaan olla ikinä täysin valmis ja meidän täytyy koko ajan miettiä, miten voimme yhdessä tehdä
asioita entistä paremmin.
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Kaupungintalo 40 vuotta

Jaana Saviniemi, ruokapalvelutyöntekijä

Teksti Johanna Hento
Kuva Kalle Lahtinen

Saini Hallikainen, lupasihteeri

40 vuotta

saman katon alla
”Muistan selvästi sen hetken, kun kävelimme sisään ensimmäistä kertaa. Etenkin ensimmäisen kerroksen isot ja aukeat tilat tekivät vaikutuksen. Aula ja suihkulähde olivat aivan hulppeita.”
Forssan kaupungintalo täyttää syksyllä 40 vuotta. Kunnioitettavan rupeaman ovat tehneet myös kaupungin pitkäaikaisimmat
työntekijät, jotka aloittivat työuransa jo ennen nykyisen kaupungintalon valmistumista.
Marjo Niittymäki, Ritva Sunell, Saini Hallikainen ja Jaana Saviniemi ovat toimineet kaupungin
palveluksessa yhteensä jo 169 vuoden ajan.
– Muistan kun muutimme tänne marraskuussa 40 vuotta
sitten. Laatikoita oli iso määrä kannettavana. Se oli melkoinen
ruljanssi ja etenkin mappeja oli paljon. Yhdessä siitä kuitenkin
selvittiin, palvelusihteeri Ritva Sunell sanoo.
Ennen kaupungintalon rakentamista kaupungin henkilökunta työskenteli eri puolille Forssaa sijoitetuissa pienissä toimipisteissä. Vanhoihin tiloihin verrattuna uudessa kaupungintalossa
kaikki oli hienoa ja nykyaikaista.
– Uusien toimitilojen lisäksi saimme valtavasti myös uusia
työkavereita. Olimme aiemmin työskennelleet hajautetusti kuka
missäkin, mutta yhtäkkiä olimme kaikki saman katon alla, toimis-

tosihteeri Marjo Niittymäki ja keittiötyöntekijä Jaana Saviniemi
kertovat.
– Se oli jännittävää ja samalla mukavaa aikaa. Kaupungintalolla vietetyt vuosikymmenet pitävät sisällään monenlaisia
kokemuksia ja muistoja, rakennusvalvonnan lupasihteeri Saini
Hallikainen täydentää.

MUUTOKSEN NÄKIJÄT
Kaupungintalon suunnitteli Forssan silloisena kaupunginarkkitehtina toiminut Yrjö Mykkänen. Jo Mykkäsen aikana kaupungintalolla vallitsi hyvä ja mutkaton työyhteisö.
– Olin melko nuori kun aloitin täällä. Muistan, että Yrjö kehotti minua lopettamaan teitittelyn. Se tuntui hassulta, sillä meillä
oli kuitenkin iso ikäero ja olin tottunut teitittelemään vanhempia
ihmisiä. Täällä on kuitenkin ollut aina todella rento ilmapiiri, Hallikainen kertoo.
Kaupungintalo on pieniä korjauksia lukuun ottamatta pysy-
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Marjo Niittymäki, toimistosihteeri

Ritva Sunell, painatussihteeri

nyt lähes samanlaisena jo 40 vuoden ajan. Rakennuksessa tehtävän työn luonne sen sijaan elää ja kehittyy jatkuvasti.
– Työ on hektisempää kuin aiemmin. Ennen saatoit saada
perjantaina työpöydän tyhjäksi ja aloittaa seuraavalla viikolla
ikään kuin puhtaalta pöydältä. Nykyään tämä on harvinaista, sillä
erilaisten työvaiheiden ja byrokratian määrä on lisääntynyt valtavasti.
Neljässä vuosikymmenessä myös työvälineet ovat ehtineet
muuttua melkoisesti. Ensimmäisten tietokoneiden saapuminen
kaupungintalolle 1980-luvun lopussa on jäänyt erityisen hyvin
naisten mieleen.
– Vitsailimme, että tästä lähtien kaikki työt hoituu nappia
painamalla. Ei se ihan näin mennyt, mutta olihan se uutta ja hienoa aikaa. Koneet helpottivat työskentelyä huomattavasti, kun
niiden kanssa oppi ensin toimimaan, Niittymäki muistelee.

LÄPI VUOSIKYMMENTEN
Neljän vuosikymmenen aikana kaupungintalolla on ehtinyt tapahtua monenlaista. Vuosien varrella työtavat ovat muuttuneet
ja esim. saneltujen ääninauhojen puhtaaksi kirjoittaminen on
unohtunut tietokoneiden sähköistäessä maailmaa.
– Työvuosiin mahtuu kaikenlaisia tunteita, myös niitä haikeita hetkiä. Esimerkiksi pitkäaikaisen työkaverin jääminen eläkkeelle voi olla kova paikka, Hallikainen sanoo.
– Kun on työskennellyt toisen kanssa rinta rinnan lähes 40

vuoden ajan, niin kyllä se on iso muutos kun toinen jää pois. Toisaalta olemme erittäin kiitollisia täällä vietetystä ajasta, sillä ei
tällaisia työuria juuri enää synny, Sunell toteaa.
Muutoksista huolimatta osa kaupungintalon perinteistä on
säilynyt aina tähän päivään asti. Esimerkiksi kaupungintalon
työntekijöiden pikkujouluperinne elää yhä vahvana.
– Pikkujoulut on järjestetty säännöllisesti alusta lähtien ja
niitä odotetaan aina innolla. Talon jokainen kerros on vuorollaan
vastuussa ohjelmasta ja kaikki haluavat pistää parastaan. Pikkujoulut yhdistävät porukkaa ja kaikki aina johtajista lähtien laittavat itsensä hyvin likoon, Saviniemi sanoo.
– Joka aamu on ollut kiva tulla töihin. Työ on monipuolista ja
työkaverit ovat mahtavia. Yhteistä aikaa on vietetty myös töiden
ulkopuolella, Niittymäki sanoo.

Kaupungintalo 40v -näyttely 30.11.–8.12.2017

Kaupungintalon 1. kerroksen näyttelyssä on esillä tietoa
kaupungintalon suunnittelusta, rakentamisesta ja avajaisista.
Myös valokuvia, lehtileikkeitä ja esineitä vuosien varrelta.

Kaupungintalon avoimien ovien päivä 30.11.2017

Päivän aikana opastettuja esittelykierroksia matkailusihteeri
Mari Noromies-Wahlin johdolla. Kierroksen aikana tutustutaan kaupungintaloon ja sen arkkitehtuuriin ja taideaarteisiin.
Kierrokset klo 10 ja klo 13. Tervetuloa tutustumaan kaupungintaloomme. Kahvitarjoilu.
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Vehreä puistokaupunki

Teksti Johanna Hento
Kuva Johanna Talikainen

Kaupunkipuistot

matkailuvalteiksi
Suomen kansallinen kaupunkipuistoverkosto kokoontui Forssassa 6-7. syyskuuta. Vuosittain järjestettävän kokoontumisen teemana oli tänä vuonna matkailu ja markkinointi. Tapahtuman aikana
kaupunkien edustajat pääsivät vaihtamaan ajatuksia puistojen näkyvyyden kehittämisestä ja markkinoinnista.
Kahdeksan kaupunkipuiston verkostotapaamisessa jaettiin ajatuksia
puistojen hyödyntämisestä matkailussa. Samalla eri kaupunkipuistojen
edustajat tutustuivat myös Forssaan. Kauniiden puitteiden lisäksi
Forssan vahvuutena nähtiin kaupungin työntekijöiden aktiivinen työ
puistojen markkinoimiseksi.
– Kuulin, että forssalaiset lähtivät ideoimaan tätä tilaisuutta ja
kaupunkipuiston markkinointia lähtiessään kotimatkalle viime vuoden verkostotapaamisesta. Tämä
on ihailtavaa omistautumista, josta
voisimme kaikki ottaa mallia, Hangon kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen toteaa.
Tapahtumassa esittäytyi myös
useita Forssan kansallisesta kaupunkipuistosta innostuneita yrittäjiä. Puistojen ympärille kehitellyistä
tuotteistaan kertoivat Jokioisten
Leipä, Erärenki, Vihreät Tassut, Forssan Salama, Terassiravintola Iso
Piippu ja Ravintola Vanha Värjäri,
Antin Konditoria, Ravintola Vispilä,
Scandic Forssa ja Hotelli Maakunta.
– Täällä on saatu paikalliset
yrittäjät todella hyvin mukaan. On
hienoa nähdä, miten paljon erilaisia
tuotteita ja palveluita yrittäjät ovat
keksineet ja miten innoissaan myös
he ovat tästä.
– On tärkeää, että yrittäjät ovat
huomanneet markkinaraon Forssan
kansallisessa
kaupunkipuistossa.
Matkailijat ovat tärkeitä asiakkaita
yrityksille ja he tuovat kaupunkiin
lisää rahaa, Porvoon kaupungin maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi-Rauh täydentää.

FORSSAN KAUNEUS
IHASTUTTAA

IDEOITA
MARKKINOINTIIN

Kaupunkipuistojen edustajat ovat
kokoontuneet vuosittaiseen verkostotapaamiseen jo kymmenen vuoden ajan, mutta puistojen näkyvyyteen ei ole aiemmin juuri kiinnitetty
huomiota. Vuonna 2015 kansalliseksi kaupunkipuistoksi hyväksytty
Forssa sai kuitenkin tilaisuudessa
kehuja kaupunkipuiston markkinoinnin eteen tehdystä työstä.
– Forssa hyväksyttiin kaupunkipuistoksi vasta pari vuotta sitten,
mutta täällä on tehty todella hienoa
työtä tämän asian suhteen. Kaupunki on todella onnistunut nostamaan
imagoaan kansallisen kaupunkipuiston myötä, Luukkonen sanoo.
Matkailijat ovat mieltäneet pitkän teollisuushistorian omaavan
Forssan helposti perinteisenä tehdaskaupunkina, johon ei helposti
tule lähdettyä vierailulle.
– Täytyy myöntää, että Forssa
oli aiemmin hieman vieras kaupunki
myös minulle. Ajattelin, että täällä
ole juuri mitään kiinnostavaa. Olin
todella väärässä, sillä Forssa on erittäin kaunis ja monipuolinen kaupunki, Rihtniemi-Rauh sanoo.
Kaupunkipuistojen mainostaminen oli aiemmin lähes kokonaan
kaupunkien oman aktiivisuuden varassa, mutta tulevaisuudessa puistoja on tarkoitus markkinoida enemmän myös yhdessä.
– Nyt on korkea aika miettiä,
miten voimme porukalla markkinoida puistoja. Matkailua on toimialana
mahdotonta ulkoistaa ja turisteja
riittää aina, joten heihin kannattaa
panostaa, Luukkonen toteaa.

Kaksipäiväisen tapahtuman aikana
jaettiin myös käytännön kokemuksia
ja ajatuksia puistojen markkinointiin
liittyen. Verkoston yhtenä tavoitteena on nostaa puistot yhtä paremmin
ihmisten tietoisuuteen.
– Käymme yhdessä läpi, mitä
eri kaupungit ovat tehneet puistojen
markkinoinnin suhteen ja otamme
oppia toisiltamme, Forssan kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm
kertoo.
Kaupunkipuistojen
ympärille
kehitellään koko ajan uusia ideoita
tuotteistamiseen ja markkinointiin
liittyen. Tavoitteena on tehdä puistot
tunnetuksi kaikille suomalaisille ja
myös ulkomailta saapuville matkailijoille.
– Nykyisin kaupunkipuistot tunnetaan jo hieman paremmin ja ne
vetävät jo melko hyvin väkeä. Samalla ne tuovat myös rahaa alueiden
talouteen, ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander sanoo.
Turistien tavoittamiseksi tapahtumaan oli kutsuttu myös matkailualan ammattilaisia, joiden johdolla
kaupunkipuistojen edustajat pääsivät tutustumaan sähköisten medioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
– Uusien tuotteiden tunnetuksi
tekeminen vaatii aina pitkäjänteisyyttä ja jatkuvaa ideointia markkinoinnin suhteen. Olemme kuitenkin
onnistuneet luomaan hyvän perustan, jonka pohjalta puistojen markkinointia on hyvä lähteä viemään
uudelle tasolle.

Kaupunkipuistojen edustajat tutustumassa
Forssan puistoihin Leila Grönholmin johdolla.
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Opiskelu

Teksti Johanna Hento

WAHREN-OPISTON

tulevia kursseja
Wahren-opistolla saa harrastaa! Opiston kursseille voi tulla myös kesken vuotta, jos paikkoja löytyy.
Kysy rohkeasti. Netin kautta ilmoittautuessasi jätä nimesi ja yhteystietosi, vaikka kurssi olisi täynnä.
Otamme yhteyttä seuraavaa järjestäessämme. Opiston kurssitarjonta suunnitellaan joka vuosi uudestaan ja aina on mahdollista luoda uusia kursseja tarpeen mukaan.
Ryhmissä opitaan yhdessä rennossa ilmapiirissä. Avataan uusia ovia, tutustutaan johonkin sellaiseen,
mitä ei ole aiemmin ymmärtänyt. Ylläpidetään hyvää ilmapiiriä ja toisen ihmisen kunnioittamista erilaisista mielipiteistä huolimatta. Ollaan ihmisiksi - kokonaisina ja miehinä!
Vielä
ehtii
mukaan
Wahren-opiston
syksyn
kursseille!
Ilmoittaudu
osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/wahren/ tai soita toimiston numeroon (03) 4141 5390. Opiston sähkö-postiosoite on wahrenopisto(at)forssa.fi, internetosoite on www.forssa.fi/wahrenopisto. Opistolla on oma blogi osoitteessa www.wahrenopisto.blogspot.com ja meidät löytää myös facebookista.

Luento:
Samu Nyström: ”Suomi ja suomalaiset vuonna 1917” to 16.11.2017 klo
18.00-19.30 kirjastotalon (Wahreninkatu 4) Brander-salissa. Vapaa pääsy.
Tietotekniikkaa
itseoppineille
(340104) Kurssi sopii itseoppineille,
jotka kaipaavat opastusta ja uusia
oivalluksia tietokoneen käyttöönsä.
Tutustutaan keskeisimpiin hyötyohjelmiin ja niiden sujuvaan soveltamiseen. Korjataan mahdollisia virheellisiä työskentelytapoja ja annetaan
hyvän kiertää eli laitetaan oivallukset
jakoon!
Kuvat esitykseksi (340113) Kurssilla
tutustutaan esitysgrafiikkaohjelmiin,
kuten PowerPoint ja Impress. Valmistetaan omista kuvista laadukkaita
esityksiä ja innostavia katselukokemuksia. Lähtötason vaatimuksena on
tietotekniikan perusteiden hallinta.
Keraaminen kuvanveisto (110318)
Savi on notkea materiaali, joka maadoittaa ihmistä, mutta antaa ideoille

vapauden. Tule tekemään keraaminen
veistos pe17.11. klo 18–21 ja la18.11. klo
13–16, pintakäsittely 8.12. Aihe vapaa.
Kurssimaksu 25 e. Materiaalimaksu
erikseen. Eliisa Lintukorpi.
Minitaidetekstiili (110443) Suunnitellaan oma minitekstiiliteos, joka toteutetaan omavalintaisella tekniikalla
tai useammalla. Opettaja ohjaa työn
ideoinnissa ja teknisissä kysymyksissä. Ota mukaan muistiinpanovälineet. Aikaisemmat kokeilusi ja ideasi
voivat toimia innoittajina tai osana
kokonaisuutta. Voimme suunnitella
pienen minitekstiilinäyttelyn kurssin päätteeksi. Kurssipäivät 11.11. klo
11–13.ja 25.11.2017 klo 11-16 ja 13.1.
ja 10.2.2018. Kurssimaksu 35 €, Kehräämö, Wahreninkatu 11 B. Opettaja
Marja Junnikkala. Ilm. 8.11. mennessä.
Valohimmeli B (110497) Syksyn suosikki valohimmelikurssi! Valohimmeli
toistaa himmelille ominaista kolmiulotteista muotoa, mutta erilaisen
siitä tekee himmelin koko ja valaistus.
Himmelit luovat tunnelmaa sisällä tai

ulkona läpi pimeän talven kevääseen
asti. Materiaalia voi ostaa kurssipaikalla, tarvikelista lähetetään. Kurssipäivät: la-su 25–26.11 ja la 2.12 klo
10–14.15. Kurssimaksu 25 €, Kehräämö, Wahreninkatu 11 B. Opettaja Anni
Paulin. Ilm. 10.11. mennessä.
Etelä-Korea eilen ja tänään osa 2
(130102) jälleenrakennuksen ja modernisaation ajasta kertoo Minja
Mäkilä ke 1.11.2017 klo 17.30–19.45
Forssan yhteislyseolla, Lyseokatu 2.
Luentomaksu 5 €.

Ruokailtoja:
Kasvisten marinointi venäläiseen tapaan (810206) ti 7.11. klo 17–20. Kurssimaksu 15 €. Olga Vuorinen.
Raakakakut (810207) ke 15.11. klo 17–
20. Kurssimaksu 15 €. Tuulikki Heikkilä.
Lastenkutsut (810208) ma 20.11. klo
17–20. Kurssimaksu 15 €, lapselta 7,50
€. Anna Paija.

novida.fi
novida.fi

Uudista osaamisesi Novidassa!
Järjestämme aikuisille tarkoitettua perus-,
lisä- ja täydennyskoulutusta sekä yrityksille
ja yhteisöille suunnattuja koulutuksia ja
kehittämispalveluja.
Tarjoamme aikuisille
•
•
•

lyhytkurssit
lupa- ja korttikoulutukset
tutkintotavoitteiset
koulutukset

Yrityskoulutukset
räätälöimme yksilöllisesti.
Lisätietoja täältä:

aikkari.fi

Tarjolla nauruhermoja hyväilevä kattaus
sekä kurkistus teollisuuspatruunan elämään!
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Torikatu 8, Forssa

Tervetuloa
Osuuspankkiin!
Tule omistaja-asiakkaaksi Osuuspankkiin. Meiltä saat kaikki pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelut saman katon alta. Olemme valmiit
palvelemaan sinua tulevaisuuden muuttuvissa tilanteissa. Toimimme osana kotimaista OP Ryhmää.
Tule juttelemaan! Voit varata ajan etukäteen verkkoneuvotteluun tai konttoriin osoitteesta op.fi/vaihda tai soittamalla 010 256 1301.
Asiantuntijapalvelut ovat ajanvarauksella käytettävissäsi arkisin klo 8-19, puhelinpalvelumme on avoinna arkisin klo 22 asti.
Olet lämpimästi tervetullut!

