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viikossa

Kun forssalaiset Alli ja Heimo
Uutela laittoivat omakotitalonsa myyntiin, he arvelivat, että
hyvin pidetty talo on helppo
myydä. Yllätys oli silti melkoinen, kun OP Koti Forssan kautta
myyty talo meni kaupaksi vain
reilussa viikossa.
– Kaikki kävi todella nopeasti. Ensimmäinen katsoja ihastui taloon ja ostajan löydyttyä
meidän oli aika ryhtyä katselemaan uutta kotia itsellemme, Alli kertoo.
Alli ja Heimo kiersivät monessa kohteessa, mutta sopivaa
asuntoa ei tuntunut löytyvän.
– Sitten OP Koti Forssasta ehdotettiin, että kävisimme katsomassa aivan vanhan talomme
lähellä sijaitsevaa rivitaloasun-

toa. He todella tiesivät, mitä
etsimme. Asunto tuntui jo ensikäynnillä kodilta. Ei siinä sitten
kauan jahkailtu, kun teimme
tarjouksen, Heimo sanoo.
– Olimme onnellisia, että
talomme meni niin nopeasti
kaupaksi, mutta luopumien oli
haikeaa. Kun on itse rakentanut talon ja kasvattanut siinä
kaksi lasta, niin tunneside on
vahva. Onneksi kiinteistönvälittäjä ymmärsi ja kuunteli meitä.
Saimme edetä juuri siinä tahdissa kuin itse halusimme, Alli
kiittelee.

Wahrenin perintö elää
Mennyt kesä ja meneillään oleva syksy ovat olleet seutumme kannalta uuden yhteistyön löytymisen ja
yhteisen tekemisen aikaa. Se taitaa olla niin, että välillä pitää ottaa yksi askel taaksepäin, että pääsee
isoin harppauksin monta askelta eteenpäin. Tässä lehdessä se on todella hyvin havaittavissa.
Forssan uusi strategia on päivitetty ja hyväksytty valtuustossa. Sen pääteemana on kestävyys mitä
moninaisemmissa muodoissa. Menemme edelleen kiertotalous edellä ja nyt otamme uuden askeleen
sen ulottamisesta ihan kaikkeen toimintaan. Seudulla on useita kansainvälistyviä yrityksiä, jotka esimerkillään tekevät työtä tällä saralla. Kaupungin toimintaan järkivihreä ajattelumalli on erittäin helppo
ajaa sisälle. Nyt tämä työ pitää tehdä selväksi koko muulle maailmalle.
Meitä kansainvälisestä yhteistyöstä innostuneita päättäjiä on usein
arvosteltu haihattelijoiksi ja sanottu, että yritämme liian isoihin pöytiin – varsinkin jos kyse on Kiinan tai Venäjän markkinoista. Olkoonkin,
että Forssa on noissa pöydissä erittäin pieni kaupunki, mutta yritykset
tällä seudulla ovat isoja ja arvostettuja. Siksi pidän tärkeänä, että myös
kaupungilla on rooli pöydissä ja saattaahan se avata joitain uusia ovia
yrityksillekin.

Ota yhteyttä:
010 256 1309
opkoti.forssa@op.ﬁ

Valtakunnallisen yhteistyön tiivistymisen merkittävin esimerkki
on FRUSH-tapahtuma. Kolmantena toimintavuonna tapahtuma
kasvoi merkittävästi ja luennoitsijat olivat maailman huippuja,
vaikkakin toisaalta ihan tavallisia ihmisiä, jotka ovat uskoneet
ideaansa ja lähteneet sitä määrätietoisesti kehittämään.
Mikään ei sovi paremmin tapahtuman paikaksi kuin Wahrenin kansainvälistä perintöä kunnioittava Kehräämö. Kun samoissa tiloissa aloitti toimintansa myös yrityskiihdyttämö
Forza, niin kompleksi hakee vertaistaan. Opiskelijoille tämä
antaa rajattomat mahdollisuudet verkostoitua ja saada
sparrausta laajalta asiantuntijatiimiltä.
Tämän lehden sivuilta nousee esille kansainvälisyys
ja yhteistyö monessakin jutussa. Erityisesti voimme
toivottaa tervetulleiksi HAMK:n kansainvälisen linjan
opiskelijat keväällä alkavaan koulutukseen. He tulevat
kyllä huomaamaan, että Forssa on ihmisen kokoinen
kaupunki, jossa elämä on holjalla tavalla helppoa.
Haluan toivottaa kaikille lukijoille pirteää syksyä ja
joulun odottelua.
Mika Penttilä
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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Monikylä-hanke etenee
Vuoden
yrittäjänainen
Forssan seudun vuoden yrittäjänaiseksi on
valittu valokuvaaja Kati Länsikylä. Kati kehittää osaamistaan säännöllisesti ja hänen
yrittäjänuransa on jatkuvassa nousukiidossa.
Hän on saanut omalla alallaan tunnustusta
ja palkintoja. Oman uransa ohella Kati on jaksanut olla aktiivisesti mukana myös Forssan
Seudun Yrittäjänaisten toiminnassa ja hallituksessa. Hänen positiivisuutensa ilahduttaa
ja hän on kaikin puolin esimerkillinen yrittäjänainen ja perheenäiti.
www.katilansikyla.ﬁ

Forssan kaupunginvaltuusto linjasi maaliskuussa 2019,
että Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkodit sekä Kuhalan ja Tölön koulujen kiinteistöt korvataan kokonaan uudella monitoimikeskuksella. Monikylä sijoitetaan nykyisen Tölön koulun vieressä olevalle tyhjälle tontille.
– Monikylän rakennussuunnittelu ja erillinen pedagoginen suunnittelu ovat parhaillaan käynnissä. Suunnitelmat esitellään syksyn aikana kuntalaisille avoimessa tilaisuudessa. Asiasta kiinnostuneet voivat seurata
hankkeen etenemistä kaupungin nettisivuilla, Forssan
kaupungin sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen kertoo.
Monikylän rakennustyöt on tarkoitus päästä aloittamaan ennen kesää 2020.
– Tavoitteenamme on, että päiväkotien ja koulujen
lapset, nuoret ja henkilökunta pääsevät aloittamaan
uusissa tiloissa syyslukukaudella 2022.

Uuden monitoimikeskuksen käyttökustannukset ovat
olennaisesti pienemmät kuin neljän peruskorjatun.
Tämä koskee lähes kaikkia käyttömenoja sekö energia,
pääoma ja henkilöstökustannuksia.
– Lisäksi uutta rakentamalla pystytään tekemään
opetuksellisesti parempia tilaratkaisuja kuin vanhoja
peruskorjaamalla. Uusi energiatehokas ja toimintatavoiltaan järkivihreä uudisrakennus tukee myös kaupungin strategiaa matkalla kohti kestävää elinvoimaa,
Pynnönen kertoo.
Seuraa hankkeen etenemistä:
www.forssa.ﬁ/asuminen-ja-ymparisto/
monitoimikeskus

Rumpalit
verkossa

Vuoden yrittäjä
ja yrittäjänainen
palkittiin
yrittäjäjuhlassa
26.10.2019

Lounais-Hämeen musiikkiopiston lyömäsoitinopettaja Teijo Suomi valmistaa sähköistä materiaalia oppilaidensa käyttöön. Nuotit ja videot,
joilla opettaja näyttää, miten tehtävät soitetaan,
ovat aina saatavilla. Harjoittelu kotona on lisääntynyt, ja vanhemmatkin ovat innostuneet musisoimaan lastensa kanssa! Materiaalia käytetään myös muutamassa Forssan koulussa.
Tutustu videoihin:
www.youtube.com/user/tejusu1.
Opetushallitus tukee hanketta.

Vuoden
yrittäjä
Forssan vuoden yrittäjänä palkittiin Pekko Koivisto
Antin Konditoriasta. Käsityöläiskadun leipomossa
on leivottu paikallista leipää yli sadan vuoden ajan
ja konditoriatuotteita tehdään jo neljännessä sukupolvessa. Leivän juuret ja reseptit ovat periytyneet
isiltä pojilla ja yrityksen tarina on forssalaista yrittäjyyttä parhaimmillaan. Yritys on kehittänyt toimintaansa jatkuvasti ja tehnyt uusia aluevaltauksia esimerkiksi aloittaessaan kotijäätelön valmistamisen.

www.antinkonditoria.ﬁ

Forssaan uusi keskuskeittiö
Loimijoen Kuntapalvelut on hankkimassa uutta keskuskeittiötä kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankkeeseen haettiin kumppania, joka rakentaa keskuskeittiön esitetyn prosessikuvauksen ja suunnitelmien
pohjalta ja vastaa keittiön kunnosta ja ylläpidosta rakennuksen valmistumisesta aina vuokra-ajan päättymiseen
asti. Menettely ei sido pääomia rakentamisen yhteydessä, vaan hanketta maksetaan vähitellen vuokrina.
Keskuskeittiön rakentamisessa odotetaan parhaillaan EU-hankintailmoitukseen osallistuneen Konsortio
Munkkiniemen tarjousta. Konsortio Munkkiniemen muodostavat Siivoustukku SilläSiisti Oy, Forssan Säätökalus-

te Oy ja Arkihuoma Oy. Mikäli Konsortio Munkkiniemen
tarjous on kilpailukykyinen ja hanke pääsee etenemään,
keittiön on suunniteltu valmistuvan vuoden 2020 jouluksi. Keittiö on tarkoitus rakentaa 10-tien varteen Munkkiniementien tonttialueelle.
Uusi keskuskeittiö suunnitellaan ergonomiseksi ja
henkilöstön kuormitusta vähentäväksi. Keittiön suunnittelussa on huomioitu lounasmäärien mahdollinen kasvattaminen nykyisestä vajaasta 4000 ateriasta yli 5000
päivittäiseen lounaaseen.
www.loiku.ﬁ

Forssa-yhtiön voimalaitos siirtyi kesällä AM-Vemat
Oy:n omistukseen. Rakennukseen etsitään nyt vuokralaisia, joiden tarpeiden mukaan kohde kunnostetaan.
– Meillä oli jo aiemmin varaus voimalaitoksen
edessä olevaan tonttiin ja kun itse rakennuskin tuli
myyntiin, päätimme toimia, AM-Vemat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Mäenhovi kertoo.
Voimalaitoksen seuraavaa käyttökohdetta on
arvuuteltu kaupungilla kauppakirjojen allekirjoittamisesta lähtien, mutta Mäenhovin mukaan mitään suunnitelmia ei ole vielä lyöty lukkoon.
– Tärkeintä on, että saisimme lisää elinvoimaa ja
säpinää Forssaan. Forssan kaupunki on ollut hankkeessa sikäli hyvin hereillä, että asemakaavan puolesta rakennusta on mahdollista hyödyntää asuinkäytössä, liiketilana, tehtaana tai vaikka hoitokotina.
Voimala voidaan vuokrata joko yhtenä isona kokonaisuutena tai pienissä osissa.
– Myyminenkään ei ole mahdoton ajatus, jos joku
kiinnostuu rakennuksesta, Mäenhovi sanoo.

TriPlaamo – Monista mahdollisuutesi
LounaPlussa ry käynnisti keväällä uuden TriPlaamo-hankkeen, jonka tehtävänä on kehittää uudenlaisia palvelumalleja osallistujien työelämävalmiuksien
parantamiseksi. Forssan Linja-autoasemalle, entiseen
Matkahuoltoon rakentuivat tuotantotilat ja torin puolelle TriPlaamon Puoti, jossa myydään osallistujien käsitöitä sekä hankkeelle lahjoitettuja kierrätystavaroita.
Puotia pyöritetään osallistujien voimin.
TriPlaamon toiminnan keskeisin tavoite on osallistujan oman työelämätavoitteen selvittäminen
työhönvalmennuksen tuella. Jokainen voi vaikuttaa
omaan tekemiseensä ja työtehtävät räätälöidään
henkilön omien toiveiden mukaiseksi. Tärkeintä on
oma tahto ja sitoutuminen!
Mutta tehdään TriPlaamossa paljon muutakin.
Tietokoneet ovat kovassa käytössä, niitä korjaillaan,
niillä työstetään somea, neuvotaan seniorikansalaisia digiloikassa, laaditaan työhakemuksia, asioidaan
ja opiskellaan. Pyykkikoneessa pyörii lahjoitustekstiilit ja porakone hurisee. Välillä joku keittää kahvit ja
sitten taas jatketaan!
Lisätiedot: www.triplahanke.ﬁ/wordpress,
puh. 050 4282 077. Puoti avoinna ti-to klo 11-15.

FRUSH tuplasi
jälleen
kävijämääränsä
Kolmatta kertaa Forssan Kehräämöllä järjestetty kiertotalouden kasvuyritys- ja startup-tapahtuma FRUSH veti
paikalle yli tuhat kävijää. Tapahtumajärjestelyissä oli mukana myös yli 100 opiskelijaa paikallisista oppilaitoksista.
– Tapahtuma on herättänyt merkittävää kiinnostusta jo pääkaupunkiseudulla asti ja liikkeellä oli myös
rahoittajia ja kansainvälisiä kävijöitä, Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen sanoo.
Tänä vuonna tapahtuman teemana oli tekstiili ja
ruoka. Tämä näkyi niin luennoilla, kuin pitsauskilpailussa.
– Pitsauskilpailun voitti ruokahyönteisten teknologiaa kehittävä EntoCube Oy. Järjestimme myös
Forza Crash -tilaisuuden, jossa opiskelijat pääsivät
esittelemään omaa osaamistaan työnantajille ja etsimään harjoittelu- ja työpaikkoja.
Kiertotalouden lisäksi tapahtumassa painotettiin aiempaa enemmän myös vastuullisuutta.
– Ensi vuonna FRUSH:ssa tullaan kuulemaan
luentoja esimerkiksi vastuullisesta johtamisesta ja
siitä, miten vastuullisuudesta voidaan tehdä kilpailuetu yrityksille, Jokinen sanoo.

Kuninkuusraveille
maskotti
Vuodesta 1924 Suomea kiertäneet Kuninkuusravit
rantautuvat historiansa neljättä kertaa Forssan Pilvenmäelle heinä-elokuussa 2021. Forssan kuvataidekoulun oppilaat (6–13v.) saivat mieluisan tehtävän
suunnitella Kuninkuusraveille maskotin. Maskotille
suunniteltiin vaatteet, jossa 60-luvun värikkäät kuosit
olivat lähtökohtana. Kuosit ovat peräisin Forssan museon teollisen tekstiilin kokoelmasta.
Suunnitelmista valittiin jatkoon kymmenen, joista
yleisö saa valita voittajan. Maskotin äänestys päättyy
lokakuun lopussa, minkä jälkeen voittajasuunnitelma
on selvillä ja nähtävissä Forssan kuvataidekoulun kotisivuilla ja Facebookissa.
Äänestys päättyy 31.10., joten vielä ehdit äänestää! Katso äänestyksen voittaja täältä: www.forssa.
ﬁ/kuvataidekoulu/ajankohtaista
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Voimalasta
elinvoimaa
Forssaan

Onko tässä sinun ilmoituksesi?
Seuraava lehti ilmestyy
toukokuussa 2020.
Ota yhteyttä
posti@mainossatama.fi



 

Forssaan Sibeliuksenkadulle &
Jokioisille Tehtaanmyymälään
Valikoimastamme maistuvat tuotteet niin
arjen herkkuhetkiin kuin isompiinkin
juhlatilaisuuksiin.;
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FORSSAN
KAUPUNKISTRATEGIA

2030
Järkivihreä Forssa, jossa tulevaisuus mahdollistuu ja jossa
toimintamme perustuu vastuullisuuteen,
rohkeuteen,
avoimuuteen. Jotta pääsemme
tavoitteeseemme,
meidän tulee toimia vaalien
kestävää elinvoimaa, mikä
tarkoittaa, että huomioimme
kaikessa toiminnassamme:

MEIDÄN
KAUPUNKIMME

Forssan kaupungin päivitetty strategia hyväksyttiin valtuustossa 9. syyskuuta. Uusi strategia ohjaa kaupungin

ON KESTÄVÄ,

päätöksentekijöitä ja työntekijöitä kaikessa toimin-

YHTEISÖLLINEN
JA EKOLOGINEN

sosiaalinen sekä kulttuurinen kestävyys. Kaupungin-

nassa. Lähtökohtana on taloudellinen, ekologinen ja
valtuuston puheenjohtaja Mika Penttilä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola kertovat, mitä
strategia tarkoittaa käytännössä.

Lepola: Toinen hyvä esimerkki on valtuuston metsäiltakoulu. Kaupungilla
on paljon metsää, jonka tarkoituksesta
ja käytöstä ollaan ajan saatossa oltu
monenlaista mieltä. Nyt pitää strategian ohjaamana tehdä päätökset nähdäänkö metsät puhtaasti rahana vai
hiilinieluna. Se miten me metsäämme
vaalimme ja hoidamme, pitäisi tulla
strategiasta.

Teksti Johanna Talikainen kuva Taija Piikkilä

STRATEGIASTA TULEE
USEIN MIELEEN KASA
PAPERIA, JOKA UNOHTUU
PÖYDILLE JA KANSIOIHIN
PÖLYTTYMÄÄN.
MILLAINEN PAPERI ON
FORSSAN KAUPUNGIN
PÄIVITETTY STRATEGIA?
Lepola: Strategia on ylin asiakirja, joka
määrittää arvovalinnat ja antaa päättäjille ohjelman. Kaupungin on vaikea

tehdä tiukkoja ja yksityiskohtaisia tavoitteita tulevaisuudelle, koska on paljon asioita, joihin emme voi vaikuttaa.
Esimerkkinä väestön pakkaantuminen
kasvukeskuksiin.
Penttilä: Strategia on pelikirja uudelle valtuustolle. Sen tehtävänä on herättää keskustelua ja antaa suuntaa
kaupungin päätöksenteolle. Se antaa
meille myös mahdollisuuden erottua
ja tehdä tuloksellista hengennostatusta kaupungissa.

MITEN STRATEGIA NÄKYY
KAUPUNGIN KÄYTÄNNÖN
VALINNOISSA JA
PÄÄTÖKSISSÄ?
Penttilä: Monitoimikeskus on hyvä esimerkki. Kun suunnittelemme ja teemme
jotain uutta, se tehdään olemassa olevan
strategian mukaisesti. Monitoimikeskuksesta tulee ekologisesti, taloudellisesti ja
sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävä.

JOS AJATELLAAN
VAIKKA EKOLOGISTA
KESTÄVYYTTÄ,
NIIN TEHDÄÄNKÖ
ESIMERKIKSI
HANKINTOJA KESTÄVÄ
KEHITYS EDELLÄ,
VAI VAIKUTTAAKO
KUITENKIN
LOPPUPELISSÄ HINTA?
Lepola: Meillä on strategiassa mainittuna sekä taloudellinen kestävyys
että ekologinen kestävyys. Asioita ei
voi siis päättää vain yhdeltä kannalta.

Hankinta on kokonaisuus, jossa molemmat huomioidaan.
Penttilä: Kaupungilla on jo nyt esimerkiksi biokaasulla toimivia autoja.

MITEN STRATEGIA
JALKAUTETAAN?
Penttilä: Kaupunkilaiset pääsivät
mukaan vaikuttamaan jo strategian
suunnitteluvaiheessa. Kaupungin kotisivuilla oli mahdollisuus kommentoida ja kertoa näkemyksensä. Lisäksi
strategiavalmistelu oli esillä parissa
yleisötapahtumassa. Sieltä saadun palautteen mukaan kaavoittaminen ja sen
sujuvuus nousi eniten esille.
Lepola: Jalkauttaminen ja koko kaupungin mukaan saaminen on tärkeä
juttu ja siinä pitää onnistua. Lasten
Forssa on hyvä esimerkki siitä, miten
arvot viedään onnistuneesti yhtenäiseksi toimintatavaksi jokaiseen kaupungin yksikköön.

EKOLOGISEN
KESTÄVYYDEN
Edellytämme, että ihmisen
toiminta asettuu luonnon
kantokyvyn rajoihin.

TALOUDELLISEN
KESTÄVYYDEN
Toimintamme perustuu taloudelliseen tasapainoon.

SOSIAALISEN JA
KULTTUURISEN
KESTÄVYYDEN
Toimintamme ytimenä on
ihmisarvosta kiinni pitäminen, yhdenvertaisuus, myötätunto ja oikeudenmukaisuus.
Keskeisenä kysymyksenä on
taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta
toiselle.

Penttilä: Olisi hauskaa, jos strategian
kärjet painettaisiin vaikka t-paitoihin.
Valtuuston puheenjohtajana minun on
helppo kysyä aloitteiden kohdalla, että
miten tämä noudattaa kaupungin strategiaa.
Lepola: Koko valtuusto oli uuden strategian takana harvinaisen yksimielisesti.
Sen siis pitää näkyä päätöksenteossa.

KERTOKAA
ESIMERKKINNE,
MITEN JOKAINEN
KAUPUNKILAINEN VOI
OTTAA STRATEGIAN
TAVOITTEET OMIKSEEN?
Lepola: Arvostan sitä kuinka helppoa arki
on Forssassa. Puhun ja toimin Forssan ja
sen palvelujen puolesta, ja välitän myös
omille lapsilleni arvokasta kulttuurista ja
sosiaalista perintöämme.
Penttilä: Ajan ladattavalla hybridiautolla
ja koska ajeluni on lähinnä lasten harrastuksiin kuskaamista, niin pystyn ajamaan
kaikki ajoni sähköllä. Aina jos vain voin,
valitsen pyörän tai kävelen.
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vit järjestetään Forzassa kerran kuukaudessa Business Brunssin nimellä. Samoin noin kerran kuukaudessa
järjestetään Forza Spinning Business
keskustelutilaisuuksia, joissa mukana
on aina myös kansanedustaja Sanni
Grahn-Laasonen.
Lisäksi Forzassa järjestetään työpajoja,
koulutusta ja monenlaisia verkostoitumistapahtumia. Tapahtumia kannattaa
seurata Forssan Yrityskehityksen sivuilta ja Facebookissa.
Keväällä
käynnistyy
Forza
Highway, joka on nimensä mukaisesti
kiihdytyskaista opiskelijoille. Mukaan
voi lähteä valmiilla yritysidealla tai
yrittäjyysasenteella ideoimaan eri oppilaitoksista koostuvassa porukassa.
Kiihdytyskaistalla opiskelijat saavat
henkilökohtaista sparrausta ja tukea
mentoreilta.
– Forza on enemmän kuin seinät.
Olemme osa Crazy Town yhteisöä ja

FORZA

Alpo Suhosen ohjaus

Forssan Teatterissa

KIIHDYTTÄÄ

Yrityskiihdyttämö Forza aloitti toimintansa elo-

KASVUA

koulun tiloissa. Forzan tehtävänä on törmäyttää

kuussa

Kehräämöllä

Hämeen

ammattikorkea-

opiskelijat ja yritykset ja sitä kautta synnyttää uusia
yrityksiä ja kasvua. Tavoitteena on huikeat 100 start
up -yritystä kolmessa vuodessa.
Teksti Johanna Talikainen kuva Taija Piikkilä

Törmäyttäminen on aivan uusi sana
bisneksessä, mutta mitä se oikein
tarkoittaa?
– Ajatuksena on, että kun yrityksillä ja opiskelijoilla on paljon yhteistä toimintaa ja luontainen ympäristö
kohtaamisille, niin siitä syntyy jotain
uutta, kertoo Forzan yhteisömanageri
Heidi Loukiainen.
– Jos ajatellaan toimivia yrityksiä,
niin niillä on monta kertaa hyviä spinoff-ideoita, mutta ei resursseja läh-

on tutkittu, että jopa 85% yhteisön jäsenistöstä tekee bisnestä keskenään.
Forza avaa siis huikeita mahdollisuuksia, joten kannattaa lähteä mukaan ja
liittyä myös jäseneksi, Heidi Loukiainen kehottaa.
Tulossa: Innostu työssäsi seminaari yhteistyössä Hamkin kanssa
28.11 klo 13-16. Lue lisää fyk.ﬁ/forza.

teä viemään niitä eteenpäin. Eli opiskelija tai opiskelijat voisivat ottaa siitä
kopin ja perustaa start up -yrityksen.
Tai sitten toisin päin, että yritykset
tarvitsevat tekijöitä tai ideoita yrityksen ulkopuolelta.
Törmäämisiä on tapahtunut Forzan
ympärillä jo pitkin syksyä. FRUSHin aikana järjestettiin muun muassa
CRASH-tapahtuma, jossa opiskelijat
pitsasivat taitojaan työnantajille.
– Forza on myös yhteisöllinen

työtila ja innovatiivinen yhteisö. Meillä on yhteisön jäseniä, jotka työskentelevät Forzan tiloissa ja opiskelijat
ovat aina tervetulleita tekemään sinne omia töitään. Yhteisön ideana on
verkostoitua ja innostua.

TAPAHTUMIA JOKA
VIIKKO
Forzassa tapahtuu lähes joka viikko.
Muun muassa yrittäjien aamukah-

Sammakkokuningas – pelin hinta -näytelmä
kertoo suomalaisen NHL-pelaajan tarinan. Jarkko Rautalan ura uhkaa päättyä pelissä saatujen
vammojen seurauksena. Jarkko tulee viettämään kesälomaa perheen mökille ja kohtaaminen isän ja sisaren kanssa johtaa tilanteeseen,
joka on perheen sisällä täysin uusi ja outo. Näytelmä käsittelee ammattijääkiekkoilun varjopuolia, joista yleensä vaietaan. Pasi Lampelan
kirjoittama ja Alpo Suhosen ohjaama näytelmä
avaa teatterin lavalla ennen käsittelemättömiä
ammattiurheilun varjopuolia. Rooleissa nähdään Jukka Sipponen, Sonja Priimägi ja Joona
Rosenberg.

Tiedustelut, lippujen ennakkovaraukset ja
ryhmävaraukset:
puh. 040 569 6897 / 050 303 2462
Lippuvaraukset netistä:
www.ideaticket.ﬁ/forssanteatteri

ONKO FORZA
MINULLE?
• opiskelijoille – tutuksi
yritysten kanssa, työharjoittelupaikkoja, kesäduuneja, opinnäytetöitä ja
ehkä oman yrityksen perustaminen
• yrittäjille – erityisesti
yksinyrittäjät saavat täältä työyhteisön, työtilat ja
työkaverit
• yrityksille – verkostoidu,
innostu, mentoroi, rekrytoi

Heidi Loukiainen vetää Forzan toimintaa yhteisömanagerina.
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YHTEISTYÖSSÄ
V E SI H U OLTOLI I KEL AI TOS

SEURAAMALLA
SÄÄSTÖÄ
VESILASKUIHIN

LIIKETALOUTTA
HEVOSALAN
Tiedätkö paljonko taloudessasi kuluu vettä? Forssan vesi-

Forssassa alkoi tänä syksynä liiketalouden ammattikorkea-

huoltoliikelaitos otti keväällä käyttöön uuden asiakaspor-

opinnot. Lisämauste tradenomitutkintoon tulee hevosalalta

taalin, joka helpottaa omakotitalojen vedenkulutuksen

ja yhteistyöstä Ypäjän hevosopiston kanssa. Opiskelijat pää-

seuraamista. Järjestelmä hälyttää myös mahdollisista vesi-

sevät tekemään myös yhtä suurinta hevosalan tapahtumaa,

vuodoista.

kun kuninkuusravit järjestetään Forssassa kesällä 2021.

SILMIEN
LÄPI

Teksti Johanna Talikainen kuva Taija Piikkilä

Uusi asiakasportaali tuli mahdolliseksi
Forssan vesihuoltoliikelaitoksen päivitettyä asiakkaidensa vesimittarit etäluettaviin.
– Uudistuksen taustalla oli halu saada ajankohtaista mittaustietoa. Tähän
saakka vedenkulutuksen seuranta on
monessa kotitaloudessa ollut kynän ja
paperin varassa, vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen sanoo.
Aiemmin, kun mittarit luettiin kerran
vuodessa, todellinen kulutus saattoi erota huomattavasti arvioiduista luvuista.
– Nyt laskut perustuvat aina todelliseen ja reaaliaikaiseen vedenkulutukseen, eikä asiakkaille tule yllätyksiä.
Portaalista voi seurata kiinteistön
vedenkulutusta päivä-, viikko-, kuukausija vuositasolla.
– Jos kotona tehdään toimenpiteitä
vedenkulutuksen vähentämiseksi, niiden
vaikutukset näkyvät nopeasti.

ENNAKOI JA EHKÄISE
Seurannan ohella asiakasportaalin toinen tärkeä ominaisuus on vuotohälytys.
– Portaaliin voi syöttää sähköpostiosoitteita, joihin järjestelmä lähettää
vuotohälytyksen, jos vesimittari ei ole
vuorokauden aikana pysähtynyt tunniksikaan. Todellista vedenkäyttöä tuskin
on ympäri vuorokauden, joten jos vettä
kuluu tasaisesti koko ajan, se viittaa piilovuotoon, Paakkonen sanoo.
Hälytysjärjestelmän avulla mahdolliset vesivuodot havaitaan ajoissa ja
isommat vesivahingot saadaan vältettyä.
– Vuotavien vesikalusteiden takia
vettä saattaa kulua vuodessa jopa satoja kuutioita enemmän kuin normaalisti.
Säästöä syntyy siis sekä remonttikuluissa että vesimaksuissa.
Vesihuoltoliikelaitoksen asentamien etäluettavien vesimittarien ansiosta portaa-

lin käyttöönotto ei edellytä asiakkaalta
suuria toimenpiteitä.
– Portaalista hyötyvät omakotiasujat sekä kiinteistön omistajat. Taloyhtiöiden osalta portaalia voivat hyödyntää
isännöitsijät. Taloyhtiön asukkaita portaali ei pysty palvelemaan, sillä taloyhtiöiden omat huoneistokohtaiset vesimittarit eivät ole vesihuoltoliikelaitoksen
hallinnoimia.
– Vesiportaaliin kirjautumiseen
tarvittavat tiedot löytyvät vesihuoltoliikelaitoksen lähettämästä vesilaskusta.
Portaalia voi käyttää vaivattomasti niin
pöytäkoneelta kuin mobiilissa. Uusituilta
nettisivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet
portaalin käyttämiseen.
www.forssanvesihuoltoliikelaitos.ﬁ

Tulevien liiketalousosaajien opinnot alkoivat tänä syksynä erilaisilla diilitehtävillä. Yhteistyö työelämän ja yritysten
kanssa on vahvasti mukana opinoissa.
– Yksi diilitehtävä oli myydä hevonen. Tarkemmin sanottuna ravivarsa,
kertoo tradenomiopiskelija Otto Eriksson.
– Ja olihan meillä diilitehtävä jo kuninkuusraveillekin. Mietimme tiimeissä
uudenlaisia näkymisen ja yhteistyön
muotoja tulevalle suurtapahtumalle, jatkaa opiskelija Nina Pyykönen.
Uusissa opinnoissa aloitti syksyllä kaikkiaan 36 opiskelijaa. Useimmilla
on joku hevosalan tausta, kuten Ninalla, jolla on jo hevosharrasteohjaajan
koulutus.
– Olen jo nyt kevytyrittäjä ja minulla on suunnitelmia hevosalan yrityksen perustamisesta kotikonnuille-

ni. Nämä liiketaloudenopinnot osuivat
suunnitelmiini täydellisesti.
Otto hakeutui opintoihin, kun omalla työpaikalla alkoivat YT-neuvottelut.
– Hevoset ovat tuttuja lähinnä
Veikkauksen pelien kautta, mutta liiketalouden opinnot kiinnostavat monestakin syystä. En halua sulkea mitään
vaihtoehtoja pois, myös yrittäjyys on
hyvä vaihtoehto.

HEVOSTELU KASVUSSA
Hevostalous on toimiala, joka kasvaa
koko ajan. Se on myös hyvin laaja toimiala, jonka ympärille on rakennettu paljon
erilaista bisnestä.
– Kuninkuusravit on meidän opiskelijoille loistava tilaisuus, sillä noin suuri
tapahtuma pitää sisällään kaikki liiketalouden osa-alueet, toteaa koulutuspäällikkö Sari Hanka.

– Parasta on siis, että opiskelijat pääsevät
näkemään nyt jo suunnitteluvaiheessa
koko tapahtumajärjestämisen polun.
Hankan mukaan uudet liiketalouden
osaajat koulutetaan koko Forssan seutukunnan elinkeinoelämän tarpeisiin, ei
ainoastaan hevosalan.
– Tärkeä näkökulma tälle seudulle
on myös kestävä kehitys ja kiertotalous. Jään innolla odottamaan millaisia
uusia näkökulmia saamme, kun yhdistämme meidän ammattikorkeakoulun
koulutukset ja osaamisen ja seudun
yritysosaamisen.
Liiketalouden
ammattikorkeakouluopinnot kestävät noin 3,5 vuotta.
Opintoihin kuuluu tiiviin yrityselämän
yhteistyön lisäksi myös viiden kuukauden harjoittelujakso sekä opinnäytetyö.
www.hamk.ﬁ/amk-tutkinto/hevosalan-liiketoiminta-tradenomi-amk

nostaa opiskelijoita Suomessa ja ulkomailla. Eikä ihme, sillä vastaavaa biotalouden
sekä tieto- ja viestintätekniikan yhdistävää koulutusta ei löydy koko maailmasta.
Teksti Johanna Hento kuva Javi Räisälä

Sanotaan, että insinöörien ja
muiden ihmisten ajattelutavat eivät aina kohtaa. Mutta
mitä jos tulevaisuudessa olisi
osaajia, jotka osaisivat katsoa
maailmaa kummastakin näkökulmasta? Tätä päivää ei tarvitse odottaa enää kauan, sillä
ensimmäiset Forssassa koulutettavat biotalousinsinöörit
valmistuvat ensi keväänä.
– Olen juuri aloittanut Forssan resurssiviisautta käsittelevän opinnäytetyöni. Tarkoitus
on kirkastaa ja päivittää nykyistä visiota siitä, millä keinoin
Forssa aikoo jatkossakin olla
kiertotalouden ykköstoimijoita,
kolmannen vuoden opiskelija
Katja Pouta kertoo.
Aihe on laaja, mutta vielä
isompia ovat syyt siihen, miksi
Katja sekä toisen vuoden opiskelijat Jussi Haavisto ja Emilia
Tuominen päätyivät opiskelemaan biotalouden insinöörien
koulutusohjelmaan.
– Haluamme pelastaa maailman. Bio- ja kiertotalous ovat
viime aikoina alkaneet kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän.
Ympäristölainsäädäntö kiristyy
myös koko ajan, joten tällä alalla
riittää kyllä töitä, kolmikko sanoo yhdessä.

OMAN TIENSÄ
TEKIJÖITÄ
Mutta mihin tulevat biotalouden
insinöörit sitten työllistyvät?
– Emme valmistu mihinkään
tiettyyn muottiin. Oma aktiivisuus ja kiinnostuksen kohteet
ratkaisevat paljon tulevan urapolun suhteen. Me olemme Katjan
kanssa kiinnostuneet enemmän
kiertotaloudesta, mutta Jussi
puolestaan on panostanut tekniikan opiskeluun, Emilia sanoo.
– Olen täällä opiskellessani saanut kipinän VR-teknologiaan.
Koululle on rakenteilla oma
VR-labra, mitä odotan innolla.
Tykkään tehdä erilaisia mallinnuksia ja sitä kautta havainnollistaa asioita helpommin ymmärrettävään muotoon, Jussi sanoo.
Ja juuri siitä opiskelijoiden
mukaan biotalouden insinöörien
koulutuksessa on kyse. Asioiden
kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä.
– Me osaamme kerätä dataa,
tehdä analyysejä ja suunnitella
erilaisia ratkaisuja. Mutta me hallitsemme myös kokonaiskuvan
ja ympäristön, jossa toimimme.
Emme vain ratkaise ongelmia,

vaan ymmärrämme miten ne vaikuttavat isompiin kokonaisuuksiin, Katja sanoo.

MAAILMALLA
HUOMATTU
Biotalouden
insinöörikoulutus
on herättänyt laajaa kiinnostusta
myös ulkomailla.
– Tammikuussa alkavaan
kansanväliseen koulutusohjelmaan oli peräti 96 hakijaa 28 eri
maasta, lehtori Anne-Mari Järvenpää iloitsee.
Forssa oli luonnollinen valinta koulutusohjelman toimipisteeksi, sillä alueelle on muodostunut vahva kiertotalouden
keskittymä.
– Täällä on paljon alan yrityksiä, joiden kanssa teemme
jo yhteistyötä. Toivon, että yritykset innostuvat koulutusohjelmastamme
entisestään
kansainvälisten opiskelijoiden
myötä. He osaavat kertoa, miten asioita tehdään maailmalla
ja tuovat taatusti uusia raikkaita tuulia, joista me kaikki voimme hyötyä.
www.hamk.ﬁ/amk-tutkinto/biotalous-insinoori-amk

OPINNÄYTETYÖPANKKI YHDISTÄÄ OPISKELIJAT JA YRITYKSET

BIOINSSI –
Emilia Tuomisen (vas.),
Jussi Haaviston ja Katja
Poudan mielestä opinnoissa parasta on työelämälähtöisyys. Lehtori
Anne-Mari
Järvenpää
(takana) seuraa innolla,
mihin tulevat biotalouden insinöörit työllistyvät valmistuttuaan.

EI MIKÄÄN
TAVALLINEN

INSINÖÖRI

Forssassa on otettu käyttöön
opinnäytetyöpankki, jossa
yritykset voivat ilmoittaa aiheita, joista heille voi tulla
tekemään opinnäytetöitä tai
kehittämistehtäviä. Opiskelijat voivat puolestaan kirjata
opinnäytetyöpankkiin aiheita, joista he ovat kiinnostuneita. Ohjaamo Forssan

koordinaattori Hanna Segarra toivoo, että palveluun tulee runsaasti käyttäjiä.
– Opinnäytepankkiin voi
tulla mukaan matalalla kynnyksellä, täsmällistä aihetta
ei tarvitse olla, vaan riittää
että keskeiset teemat nousevat esiin ilmoituksessa,
Segarra toteaa.

Opinnäytepankki on kehitetty verkostoyhteistyönä Forssan kaupungin työllisyyspalvelujen Osaavasti yrityksiin
-hankkeen ja Forssan yrityskehityksen kanssa.
Lue lisää: www.fyk.ﬁ/liiketoiminnan-kehittaminen/
opinnaytepankki/
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Forssassa syksyllä 2017 käynnistynyt biotalouden insinöörien koulutusohjelma kiin-
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Matimekin yrittäjät Markus Salomaa (vas.) ja Timo Nurmi tavoittelevat kasvua, mutta hallitusti.
Seuraavaksi miehet haluavat keskittyä siihen, että työt saadaan
rullaamaan uusissa tiloissa.

FORSSASTA

TILAA
KASVULLE

Kun perhe kasvaa, koti jää helposti pieneksi. Näin kävi
myös ohutlevyosia valmistavalle Matimek Oy:lle. Yritys on kasvanut vajaan neljän vuoden aikana kahden
hengen toimijasta kaksitoista henkeä työllistäväksi
yritykseksi. Vanhat seinät eivät enää joustaneet, joten
Matimek osti Forssasta teollisuushallin, jossa yrityksellä on tilaa laajentaa toimintaansa.
Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Muuttaminen on aina jännittävää.
Erityisen jännittävää se on, kun muutettavana on kokonainen metallialan
yritys koneineen ja laitteineen.
– Työt ovat edenneet aikataulussa ja muutto koittaa lokakuussa.
Tiedossa on melkoinen rumba, mutta
odotamme innolla uuden hallin tarjoamia mahdollisuuksia, Matimek Oy:n
yrittäjä Timo Nurmi sanoo.
Jottei tilan puute tule heti vastaan, Forssan Kurikkamäentiellä si-

jaitsevaa teollisuushallia päätettiin
laajentaa tuplaamalla hallin koko
heti kättelyssä.
– Laajennuksen myötä saamme
käyttöömme yli 2500 neliöitä. Hallin
puolesta puhui myös iso tontti. Meillä
on varaa laajentaa tulevaisuudessa
lisää, jos tulee tarve, Nurmen yhtiökumppani Markus Salomaa toteaa.
– Kasvua on tarkoitus hakea
koko ajan, mutta hallitusti. Tämä
vuosi on menty aika lujaa halliprojek-

tin kanssa ja seuraavaksi haluamme
keskittyä siihen, että saamme työt
rullaamaan uuden katon alla, Nurmi
sanoo.

TYÖNTEKIJÖITÄ
AJATELLEN
Lisäneliöiden myötä Matimekin konekanta ja kapasiteetti kasvavat.
Myöhemmin yritykseen on tarkoitus
palkata myös lisää työntekijöitä.

– Halliin tulee toinen levytyökeskus,
minkä ansiosta saamme tehostettua
toimintaamme huomattavasti. Tämä
palvelee kasvusuunnitelmiamme ja
mahdollistaa entistä isompien tilausten tekemisen, Nurmi sanoo.
Tulevaisuudessa asiakkaat saavat Matimekiltä entistä monipuolisempaa palvelua, sillä hallissa toimii
jatkossa myös maalaamo.
– Normipinta Oy on Harri Häklin
vetämä yritys, jolla on mittava jauhemaalauslinjasto. Samoissa tiloissa
toimivan maalaamon ansiosta meidän ei tarvitse enää pakata ja kuljettaa osia edes takaisin, mikä nopeuttaa tilausten valmistumista, Salomaa
kertoo.
Tuotannolle varattujen lisäneliöiden ohella Matimekin uusi halli pitää
sisällään myös isommat toimisto- ja
henkilöstötilat.
– Panostimme henkilökunnan
tiloihin, sillä meille on tärkeää pitää

huolta tekijöistämme. Isotkaan investoinnit eivät kannata, jos ei ole osaavia työntekijöitä käyttämässä laitteita,
Nurmi sanoo.

KAIKKI LÖYTYY
LÄHELTÄ
Kun tarve lisätilalle syntyi, Matimekin yrittäjille oli itsestäänselvyys, että
uutta teollisuushallia etsitään Forssan seudulta. Kun sopiva tila löytyi
Forssan Yrityskehitys Oy:n kautta,
asiat etenivät nopeasti.
– Etsimme uutta tilaa jonkin
aikaa. Kun kuulimme Forssan Yrityskehityksen omistamasta hallista, niin Maria Jokinen ja kumppanit reagoivat nopeasti, Salomaa
kiittelee.
– Olemme molemmat täältä
kotoisin ja työntekijämme asuvat
täällä. Lähes 70 prosenttia asiakkaistamme on myös Forssan seu-

dulta, joten meillä oli tärkeää, että
uudet tilat sijaitsevat täällä, Nurmi sanoo.
Forssan
seudulta
löytyi
myös liuta paikallisia kumppaneita, joiden kanssa hallin laajennus on toteutettu.
– FM-Haus rakensi hallin rungon, Forssan Ympäristöurakointi vastasi maarakennustöistä ja
Sähkömatti teki sähkötyöt. Putkityöt puolestaan hoiti Hämeen
Putkityö, Salomaa kertoo.
– Täältä löytyy kaikki osaaminen ja palvelut, mitä tarvitsemme. Niin yrityksen pyörittämiseen, kuin perheidemme
arkeen, Nurmi sanoo.
www.matimek.fi

tapahtumia
Konsertit ja
tapahtumat
6.11. klo 18

Juice-kirkko III Forssan kirkossa

8.11. klo 18

Kuhankeittäjien Isänpäiväkonsertti
Tehtaankoululla

8.11. klo 19

(klo 18 Kaupunginkirjastolla, Wahreninkatu 4)
14.11.

Tallinnan matkailuilta / vieraana
Tapio Mäkeläinen

26.11.

Mirjami ja kotirintaman paino /
vieraana Heidi Köngäs

7.1.

Olin joukon nuorin / vieraana
Erkki Liikanen

28.1.

Vieraana Olli Jalonen /
haastattelijana Seppo Puttonen

13.2.

Vieraana Mia Kankimäki /
haastattelijana Noora Oluikpe

4.12. klo 18

Joulukonsertti - seurakunnan kuorot ja
musiikkiryhmät, Koijärven kirkko

5.12. klo 18

Kohti itsenäisyyspäivää -konsertti –
Forssan mieskuoro ja Nokian naiskuoro,

20.11. klo 18 Petri Laaksosen konsertti – Täällä

Forssan kirkko

Pohjantähden alla 25-vuotisjuhlakiertue,

8.12.

FNV:n Joulunäytös

Forssan kirkko

8.12. klo 18

Kauneimmat joululaulut, Forssan kirkko

8.12. klo 18

Forssan yhteislyseon joulukonsertti

Muita tapahtumia
kaupunginkirjastolla
7.11. klo 17 Keskustelun paikka / kaupunginjohtaja Jari
Kesäniemi Kari Grahnin haastateltavana
9.11. klo 10-14 Kaikkien aikojen seikkailut Forssan
kaupunginkirjaston Pelipäivä
Tiistaisin klo 9-10, klo 10-11 ja klo 16-17 ajanvarauksella
Henkilökohtaiset tietotekniikkaopastukset 26.11. saakka
ja jatkuvat taas kevätkaudella 14.1. alkaen

Kehräämön Perhelauantait

Työväentalon musiikkisalissa. Konsertissa

Gospel-ilta Forssan kirkossa

lyseon oppilaat soittavat ja laulavat

Lauantaisin klo 11 syksyllä 30.11. saakka Satutunnit yli
3-vuotiaille lapsille. Jatkuvat keväällä 18.1. alkaen.

5.2.

Vieremän talvirieha Mäkilammilla klo 17-19,

jouluisia lauluja johtajanaan Tuomo Sorri

6.11. & 4.12. klo 17.30 Selkokielinen lukupiiri

Minun Jouluni – Elli Lukanderin
joulukonsertti, ravintola Vanha Värjäri

13.11 & 11.12. klo 16 Novellikoukku

13.12. klo 19

8.2. klo 18.30 Tyykijazz Työväentalon Musiikkisalissa
25.2.

Laskiaisrieha Linikkalanlammilla klo 17-19,

15.12. klo 16

Kauneimmat joululaulut, Koijärven kirkko

Musiikkisalissa

15.12. klo 18

Kauneimmat joululaulut, Forssan kirkko

Museon yleisöopastukset keväällä 2020 jokaisen
kuukauden 1. keskiviikkona klo 14. Alkaen 8.1.

29.10.–24.11. Outi Silfvenius: Väreellä osa 2
26.11.–5.1.

Rykkeri

8.1.–2.2.

Sari Kettunen: Tekstiilitaidetta

4.2.–23.2.

Anna Ellmén: Veistoksia

25.2.–15.3.

Mirja Marsch: Kirjottuja maalauksia

17.3.–29.3.

Aino-Maija Laaksonen & Sonja Lehikoinen:
Tekstiilitaidetta ja kuosisuunnittelua

31.3.–12.4.

FAI Media-alan opiskelijoiden
lopputyönäyttely

15.4.–26.4. Forssan kuvataidekoulun lopputyönäyttely
28.4.–10.5. FAI Keramiikka-artesaanien
lopputyönäyttely

Näyttelytila vinkkeli
(kirjastotalon 2. krs)

22.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, Forssan kirkko

Luentoja Brander-salissa

24.12. klo 23 Jouluyön musiikkihartaus, Forssan kirkko

(Wahreninkatu 4A) Vapaa pääsy.

6.1. klo 15

6.11. klo 14 Mitä on aika? / fysiikan emeritusprofessori

Kauneimmat joululaulut, Forssan kirkko

Kehräämön joulu
30.11. klo 10-14

8.-31.10.

Suomen supernaisia – Minna!

4.-29.11.

Maiseman tarina … kosketus /
Soili Mahlanen

3.-27.12.

Kesäloma Houtskärissä / Pekka
Salomaa & Lauri Asanti

Fysiikan suurimmat mysteerit : pimeä aina

7.-31.01.

Panu Palmin videotaidetta

ja energia / FT Pasi Nurmi

4.-29.02. Kuhankosken Kilta ry: Vuosinäyttely

Jukka Maalampi (verkkoluento)
7.11.klo 18

Koko perheen jouluinen puuhapäivä Forssan
Kehräämöalueella. Toimintaa mm. Forssan
museolla, Nuorisotila Kuutamolla, Forssan
kaupunginkirjastolla ja Luontomuseolla.
Tervetuloa avaamaan kaupungin joulusesonkia!
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Forssan kauppatorilla. Ohjelmassa mm.
puurotarjoilu, joulupukki vierailee, jouluvalojen
sytytys, päiväkoti Wahrenin lapset esiintyvät,
poniratsastusta.

21.11. klo 17 Teemaopastus: Tekstiiliä!
Kuosikeskuksessa, Wahreninkatu 13

Parillisten viikkojen torstaisin klo 17 Lautapeli-illat

kuorot, Forssan kirkko

Georg Ots 100 -konsertti Työväentalon

Forssan Seudun
Yrittäjänaiset ry:n
Forssan Joulu
1.12. klo 15.30-18

13.11. klo 14 Guided museum tour in English

14.12. klo 18 Joulukonsertti – Natalia Maltizovan

Nummilähteenkatu 8
22.3. klo 16

(Wahreninkatu 12)

(Wahreninkatu 12)

1.2. klo 18

Eliaksentie 3

Forssan museo

GALLERIA MOLETTI

joulua kohti
tunnelmoiden

Valon ja musiikin ilta Forssan kirkossa

30.11. / 22.2. / 28.3. / 25.04. klo 10-14

kirjallisuusillat

4.12.klo 14 Voiko menneisyydestä oppia? /
historioitsija Teemu Keskisarja (verkkoluento)
12.12.klo 18 Tarusta todeksi: kuinka mustia aukkoja
voidaan havaita / professori Anne Lähteenmäki

Pilvenmäen ravit
1.11. klo 18 Mysteeri-ravit

11.3.-4.4. Wahren-opisto 100 vuotta
-juhlanäyttely
14.-18.04. Wahren-opiston tekstiilinäyttely
20.-30.04. Kaisa Nyströmin öljyvärimaalauksia

19.2. klo 18 Arkeologialuento: Tutkimuksia Humppilan
Järvensuon kivikautisella asuinpaikalla
Tutkijatohtori Satu Koivisto, Turun yliopisto.

11.11. klo 18 Magic Monday-ravit
22.11. klo 18 Miesten illan ravit
31.12. klo 16 Uuden Vuoden ravit

30.1.2020 klo 10-15 Tekijä2020
– opinto- ja rekrytapahtuma,
Prisma-keskus

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

TA PA HT U M IA
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Liikkumaan!
Liikkumaan!
Mäkilamminpuiston opastetut ulkoilureitit ja laavu tarjoavat oivat puitteet syksyn ulkoilulle. Talvella Forssasta löytyy kaupungin ylläpitämiä valaistuja latuja 13,5 kilometrin verran sekä maastolatuja 23 kilometriä. Koulujen ja puistojen yhteydessä on kymmenen jääkenttää, minkä lisäksi luistelemaan pääsee myös jäähallin
yleisöluistelussa. Listaukset ja kartat hiihtoladuista ja jääkentistä löytyvät Liikuntatoimen nettisivuilta. Sivuja
seuraamalla pysyy selvillä myös latujen kunnossapidosta.

Matalan kynnyksen
liikuntaryhmiä
erityisryhmille (Forssa, Jokioinen, Humppila, Tammela
ja Ypäjä) sekä forssalaisille ikäihmisille ja työikäisille.
Järjestäjänä Liikuntatoimi. Lisätietoa ryhmistä löytyy
www.forssa.ﬁ/liikuntaryhmat sekä soittamalla
liikuntasihteeri Pauliina Jolanki puh. 03 4141 5645,
erityisliikunnanohjaaja Sirpa Polo puh. 03 4141 5646.

Liikuntaneuvonta
tiistaisin terveyskeskuksessa. Neuvonta on
tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa
kannalta riittämättömästi liikkuville aikuisille ja
ikäihmisille. Järjestäjänä Liikuntatoimi. Ajanvaraus
tiistaisin klo 11-11.30 puh. 040 523 8310.

luistelua
26.12. klo 12-16 Tapaninpäiväluistelut jäähalleissa.
Ei mailoja.

vesipeuhua vesihelmessä
1.11. Kynttiläuinti
9.11. ja 15.12. Lastenpäivät terapia-altaalla
10.11. ja 14.12. Puuhapäivät aaltoaltaalla
26.-31.12. Wibit-vesitemppurata kuntouintialtaassa
Lisätietoja: www.vesihelmi.ﬁ

16.1. klo 18-20 Ice Skating tour jäähallissa
Yleisöluistelut harjoitushallissa keskiviikkoisin
ja perjantaisin klo 13-15 sekä sunnuntaisin klo
14-16 (pelit ja pyhäpäivät saattavat aiheuttaa
yleisöluistelun peruuntumisen).
Pelejä voi seuratawww.fopsjuniorit.ﬁ/harjoitukset
sekä jäähallin ilmoitustaululta.
Vakio yleisöluisteluajat ja -päivät voimassa
syyskuu–maaliskuu.

Forssan Salaman
puistojuoksut
Forssan Salaman järjestämä puistojuoksu on
iloinen kuntolenkki joko juosten tai kävellen
mukavassa seurassa. Puistojuoksuissa on
mahdollista juosta 1 kierros (5,8 km) tai 2 kierrosta
(11,2 km). Osallistumismaksu 7 euroa sisältää
ajanoton, mehun, saunan, osallistumisen arvontaan
sekä sisäänpääsyn Vesihelmen Viihdeuimalaan.
Ilmoittautuminen alkaa 1h ennen lähtöä
Vesihelmellä ja päättyy 15 min ennen starttia.
su 17.11. klo 12
su 15.12. klo 12
Lisätietoja: www.forssansalama.ﬁ

iltapäivätanssit
Forssan Järjestöjentalolla klo 13-16, Osoite Kuhalankatu 17.
Hinta 10 €, sis. kahvin ja pullan. Arvontaa! Naistentunti ja
kahvio! Lisätietoja: 050 5582 645 / Jolanki.
31.10.

Tytti Pelkonen

7.11.

Wiihdeorkesteri Wiva

14.11.

Sakke Kotilainen & Focus

21.11.

Helli Uusitalo Duo

28.11.

Heikki Lukkarinen trio

5.12.

Tanssiyhtye Desirè

12.12.

Elina Ukkonen ja
juha Simola

Lisätietoja liikunta- ja urheiluseurojen tarjonnasta löydät seurojen nettisivuilta
ja www.forssa.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/
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Etätyöskentelyn parhaita puolia on se, että voi
viettää päivän villasukissa, toteaa Kati Siikonen. Hän tekee kotoa käsin noin kaksi päivää
viikossa, mikä säästää turhaa matkustelua. Kuvauksen ajaksi kotikonttori vietiin ulos.

TEHOKKAIMMILLAAN
VILLASUKISSA
Reilu viidennes suomalaista tekee etätöitä vähintään kerran kuukaudessa. Määrä
kasvaa koko ajan teknologian kehittymisen myötä.
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa prosessipäällikkönä työskentelevä forssalainen Kati
Siikonen tekee kahdeksan päivää kuukaudessa kotoa käsin. Se tarkoittaa kahta
päivää viikossa, mutta Siikonen saa itse
suunnitella ja päättää milloin hän jää
ä kotiin tek
tekemään töitä.
– Suunnitt
Suunn elen kuukauden
en työt etukäteen. Se on m
myös työnantajan
tajan edellytys
etätyön tekemis
tekemiselle. Yleensä
nsä täytän etäpäivät palaverei
palavereilla ja suurta
urta keskittymistä
vaativilla tehtäv
tehtävillä.
Palavereilla
Siikonen
Palave
n tarkoittaa verkon
välityksellä
llä pidettäviä palavereja. Hän toi-

Kati Siikosen koti on Forssassa ja työpaikka Hämeenlinnas-

Kuoseja siellä, kuoseja täällä. Forssan Kuosikeskuksessa riittää

sa. Useimmiten hänen matkansa suuntaa kuitenkin työteh-

erilaisia painokangasmalleja enemmän, kuin moni varmasti us-

tävissä kohti Helsinkiä. Siis niinä päivinä, jolloin ei ole mah-

koisi. Vai olisitko osannut ajatella, että keskuksen arkistoista löy-

dollista aloittaa työn tekemistä yöpaidassa.

tyy jopa satojatuhansia erilaisia Forssassa painettuja kuoseja?

Teksti Johanna Talikainen kuva Taija Piikkilä

Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

mii parhaillaan hankepäällikkönä Valtiovarainministeriön asettamassa hankintojen
digitalisoinnin toteutusohjelmassa, jossa
kehitetään valtion hankintatoimintaa.
– Työnantaja on panostanut todella paljon digitaalisiin työalustoihin, mikä
mahdollistaa tällaisen työskentelyn. Säästyy paljon kaikilta aikaa, kun ei tarvitse kulkea paikasta toiseen.

KOTI-IKÄVÄ TOI TAKAISIN
KO
Kati Siikone
Siikonen syntyi ja kävi koulunsa Forsjälkeen lähti Helsinkiin
sassa, ja lukion
luk
n
opiskelemaan. Työt ja koti olivat pääkau-punkiseudulla aina vuoteen 2014 asti, jololloin koti-ikävä ttoi takaisin Forssaan.
– Ensin vaihdoin
työpaikkaa, sitten
vai
n oli
muuton vuoro. Täällä houkutteli se, että

isovanhemmat
lähellä ja elämä muuhemmat ovat lä
toinkin
helpompaa.
kin
n monin verroin he
Siikosen tytär käy Ku
Kuhalan
koulussa
K
viidett
on kivenettä luokkaa. Koulumatkaa
Koulumat
Koulum
heiton
on verran.
– Etätyöskentely mah
mahdollistaa myös
ma
sen, että voin osallistua
tyttären
osa
n harrastuksiin. Vaikka jo
jopolla pääsee
ee moneen
paikkaan
helposti,
ai
ti, niin
n esimerkiksi
merkiksi ringetteharjoituksiin
eharjoituksiin täytyy
yty kyllä kuskata.
Työmatkoista
a ssäästyyy paljon aikaa,
jonka Siikonen myöntää
myö
myöntä usein
sein käyttäväntekemiseen.
sä itse työn teke
em
miseen.
– Etätyöpäivinä
Etätyöpäivin
Etätyöpäivinä työnteko
työnt ko alkaa motippumista
nesti jo aamukahvin tippum
tippumis odotellesvenähtävät
helposti sen
sa. Työpäivät siis venähtäv
ävät he
vuoksi, kun ei tarvitse lähteä
lä
ähtte
eä minnekään.
päin, kuin turhauMutta mieluummin niin päin
pä
p
tuneena jumissa Kehä ykk
yykkösen ruuhkissa.

Pöydälle on nostettu laatikollinen erilaisia kangasmalleja. Kuosikeskuksen vapaaehtoistyöntekijät Annika Tähtinen
ja Tarja Paltto järjestävät niitä tottunein
ottein, kunnes Tarjan käteen osuu näyttävä kellokuosi.
– Oi, katsokaa tätä! Miten ihana! Tämä
on sellainen kuosi, minkä Finlayson saisi
ehdottomasti ottaa takaisin tuotantoon,
Tarja huudahtaa.
– Kuosikeskuksen arkisto on oikea
aarreaitta. Riippunäytteitä lajitellessa vastaan tulee paljon tuttuja kuoseja, jotka tuovat muistoja mieleen. Sekä paljon sellaisia
kuvioita, jotka ihastuttavat heti ensi näkemältä, Annika täydentää.
Mutta mitä Tarja, Annika, museonjohtajan sijainen Kristiina Huttunen ja amanuenssi Asta Louhelo tekevät kankaita läpi
käydessään?
– Poistamme kaksois- ja kolmoiskappaleet sekä arkistoimme kuosit niin, että
ne löytyvät helposti vuoden tai suunnittelijan perusteella, Kristiina sanoo.

– Tavoitteenamme on Kuosikeskus, jonka
arkisto-osiossa arvokas alkuperäisaineisto
säilyy olosuhdesuojatusti, mutta on tarvittaessa helposti esiin saatavissa. Arkiston
ympärille olevassa näyttely- ja asiakastilassa kuka tahansa voi tutustua eri aikakausien värikkäisiin vintagekuoseihin ja
Forssan tekstiilihistoriaan kokeilemalla,
selailemalla ja tutkimalla.

VAPAAEHTOISTEN
VOIMALLA
Aineiston läpikäyminen ei ole mikään pieni
työ, sillä arvion mukaan arkistossa on satojatuhansia kuoseja.
– Kuoseja on lukemattomia määriä.
Forssan teollisen kankaanpainannan historia ulottuu aina 1800-luvulta vuoteen
2009 ja yhden vuoden aikana täällä on
saatettu valmistaa satoja erilaisia kuoseja
ja luonnoksia, Kristiina kertoo.
Museon työntekijöiden onneksi Kuositalkoot ovat herättäneet laajaa kiinnostusta.

KUOSIT
ESIIN
TALKOILLA
– Meillä on käynyt yli 50 talkoolaista pelkästään tämän vuoden aikana. Forssan
seutukunnan lisäksi vapaaehtoisia on
tullut Tampereen suunnalta, Hämeenlinnasta ja pääkaupunkiseudulta asti. Heidän
panoksensa on korvaamaton ja olemme
onnekkaita, että he ovat mahduttaneet
meidät kalenteriinsa, Kristiina kiittelee.
– Kuoseihin kätkeytyy mittaamattoman arvokas pala historiaa, joka täytyy
säilyttää tuleville sukupolville. Koen, että
pääsen täällä tutustumaan myös omiin ja
lasteni juuriin paremmin. Ja onhan se nyt
valtavan jännittävää tutkia näiden laatikoiden sisältöä. Ties mitä aarteita sieltä
vielä paljastuu, Tarja sanoo.
Haluatko lähteä vielä tänä vuonna
vapaaehtoiseksi Kuosikeskukseen?
Ota yhteyttä museon amanuenssi
Asta Louheloon p. 03 4141 5840,
asta.louhelo@forssa.ﬁ

A JA NKO HTA IS TA

T YÖ NT E KE M INE N
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Kuosikeskuksen vapaaehtoistyöntekijä Annika Tähtinen lajittelee riippunäytteitä kokenein ottein. Museon
työntekijöiden Kristiina Huttusen (vas.) ja Asta Suomisen mukaan lajittelutyö ei
olisi onnistunut ilman ylimääräisiä apukäsiä.
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TA LVILIIKU NTA

UUDET TYÖNTEKIJÄT

HOMMAT
ROKKAA
JA
VIESTI
RAIKAA

Sanotaan, että laatu korvaa määrän. Mutta mitä tämä tarkoittaa, kun puhutaan Forssan viestinnästä? Tähän kysymykseen vastaa kaupungin uusi viestintäsuunnittelija Kari
Kemppainen.
Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Forssan kaupungin viestintäsuunnittelijana heinäkuussa aloittaneella Kari Kemppaisella on selkeä visio siitä, mihin hän
haluaa työssään panostaa.
– Kaupunki viestii jo nyt aktiivisesti,
joten määrä ei ole se, mihin haluan kiinnittää huomiota. Sen sijaan haluan panostaa
laatuun. Tehtäväni on kirkastaa ja yhdenmukaistaa Forssan viestintää entisestään,
Kari sanoo.
Kehittämistyön lisäksi Karin vastuulla
on kaupungin sosiaalisen median ja nettisivujen päivittäminen.
– Ei ole tarkoitus, että teen kaiken
yksin, vaan yhdessä muiden kaupungin
organisaatioissa työskentelevien kanssa.
Minun tehtäväni on ohjata ja opastaa sekä
miettiä, miten ja missä viestintää halutaan
tehdä. Täällä on onneksi hyvä ja aktiivinen

porukka, joka ei pelkää tarttua toimeen.
Karin työpöydälle liimatuista muistilapuista voi päätellä, että tuoreella viestintäsuunnittelijalla riittää kehitysideoita.
– Ideoita syntyy koko ajan, mutta haluan myös rauhassa tutustua ensin työnkuvaani. On kuitenkin ollut ilo huomata,
että keskustelunavaukset otetaan johtotasolla hyvin vastaan. Työkaverit ovat myös
todella mukavia, Kari kiittelee.

OMAN KAUPUNGIN POIKA
Ennen nykyistä työtään Kari on ehtinyt
työskennellä mainostoimisto Mainossatamassa graaﬁsena suunnittelijana sekä
muotoilu- ja visualisointipäällikkönä LeikkiSet Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on teollinen muotoilija.

– Olen Forssasta kotoisin ja olen iloinen,
että pääsen nyt kehittämään kotikaupunkini viestintää. Forssa on hyvä paikka asua
ja työskennellä, Kari sanoo.
Tuoreena perheenisänä Kari arvostaa
myös Forssan palveluja, rauhallisuutta ja
harrastusmahdollisuuksia.
– Puolison lisäksi kotona odottavat
helmikuussa syntynyt tytär ja kolme koiraa. Elämme tällä hetkellä vauvaperheen
arkea, enkä tekisi sitä mieluummin missään muualla kuin täällä.
Perheen lisäksi Karin vapaa-aikaan
kuuluu myös lukeminen, musiikki sekä
oma punkrockia soittava bändi.
– Soittaminen on jäänyt viime aikoina
hieman vähemmälle, mutta nyt olisi tarkoitus taas laittaa hommat rokkaamaan,
Kari sanoo.

kaikkea ja paljon muuta on tarjolla Forssan ammatti-instituutin kosmetologiopiskelijoiden hoitolassa.

Forssan
ammatti-instituutissa
on tänä syksynä aloittanut uusi
kosmetologiopiskelijoiden
ryhmä. Kun perustaidot on hankittu,
ryhtyvät opiskelijat tarjoamaan
kauneudenhoitopalveluita myös
asiakkaille.
– Tänne voi tulla esimerkiksi
käsi-, jalka- tai kasvohoitoon tai
värjäyttämään kulmat ja ripset.
Opiskelijahoitola tarjoaa tällä
hetkellä jalka- ja käsihoitoja sekä
kulmien ja ripsien kestovärjäyksiä. Ensi keväänä valikoima laajenee vahauksiin ja sokerointiin
sekä täydelliseen kasvohoitoon,
ammatillinen ohjaaja Sari Suominen kertoo.
Ennen kuin uudet opiskelijat
ryhtyvät tekemään hoitoja asiakkaille, hoitoja harjoitellaan ahkerasti koko syksy. Hoitoja tehdään
opiskelukavereille, jolloin opetellaan hoidot, tuotteet ja työvälineiden hallinta.
– Opiskelijat tarvitsevat kokemusta erilaisten ihojen hoitamisesta. Kosmetologin työ on
käsityötä ja vain tekemällä oppii
tämän ammatin. Opiskelijahoitolassa asiakastyöt ovat opetustilanteita, joten aikaa hoitoon kuluu varsinkin näin alussa hieman
enemmän ja hinnat ovat siitä
syystä edullisia.

BEAUTY

FAI –

KAUNEUTTA
Kosmetologiopiskelija Emilia
Pohjola mietti uranvaihtoa
pitkään ja nauttii nyt uuden
oppimisesta.

SINULLE

Ajanvaraus Forssan ammatti-instituutin opiskelijahoitolaan numerossa 040 553 8210.

TYÖELÄMÄ TUTUKSI
Forssan ammatti-instituutilla sijaitsevan hoitolan lisäksi opiskelijoiden tekemistä hoidoista voi
nauttia myös Kauneuskeskus Marisassa.
– Opetan koululla kahtena päivänä viikossa, minkä ohella pyöritän omaa kauneushoitolaa. Tästä
syntyi idea, että opiskelijat voisivat
tulla ennalta sovittuina päivinä tekemään asiakastöitä myös Marisan
tiloihin, Suominen sanoo.
– Opiskelijat tulevat kaksi
kerrallaan tekemään asiakastöitä
ennalta sovittuina päivinä Kauneuskeskus Marisaan. Hoidot ovat
saman hintaisia kuin koululla ja pidämme myös kampanjapäiviä.
Mutta millä mielellä opiskelijat
odottavat tulevia kohtaamisia asiakkaiden kanssa?
– Olen tosi innoissani, että
pääsemme pian tekemään asiakastöitä sekä täällä koulun hoitolassa että Sarin liikkeessä. On kiva
päästä näkemään, miten Sari pyörittää omaa yritystään, kosmetologiopiskelija Emilia Pohjola sanoo.
– Suurin osa ryhtyy yrittäjiksi,
joten on tärkeää, että pääsemme
näkemään myös sitä puolta, Emilian
luokkatoveri Silja Sissi täydentää.
– Yrittäjyys on kaikilla tavoin
opetuksessa mukana. Kiinnitämme opintojen alusta asti huomiota
taloudelliseen ja kannattavaan toimintaan sekä kestävään kehitykseen, Suominen täydentää.

Pop up -hoitolan ajanvaraus
Kauneuskeskus Marisan numerosta 050 559 1414.

MUISTA
HEMMOTTELULLA
Forssan ammatti-instituutin kosmetologiopiskelijat
järjestävät
myös erilaisia tapahtumia ja virkistäytymishetkiä.
– On kyseessä sitten synttärit
tai työporukan yhteinen virkistäytymisilta, niin meihin voi ottaa rohkeasti yhteyttä. Otamme ryhmiä
vastaan myös iltaisin, kun ajankohta on ennalta sovittu, Suominen sanoo.
Kauneushoidot ovat hyvä idea
myös lahjaksi sellaiselle, jolla on jo
kaikkea.
– Elämä on nykypäivänä niin
hektistä ja kulutuspainotteista, joten hetki omaa aikaa on varmasti
toivottu lahja. Ja jos samalla voi
tarjota opiskelijalle mahdollisuuden harjoittaa omaa osaamistaan,
niin mikäs sen parempi.
Kosmetologiopiskelijoiden
opetussuunnitelmaan kuuluu myös
tapahtumien järjestäminen.
– Tämän vuosikurssin ensimmäinen tapahtuma oli Roosanauha-päivä & Marisan 5-vuotissynttärit 11.10. Tapahtuma onnistui yli
odotusten ja opiskelijat pääsivät
ihan konkreettisesti näkemään
suunnittelutyön tulokset. Nyt on
hyvä loppuyhteenvedon jälkeen
miettiä, mikä onnistui ja mitä voisimme tehdä toisin seuraavassa
tapahtumassa.
www.lhkk.ﬁ

Pop up -päivistä ilmoitetaan
BeautyFain ja Marisan Facebook-sivuilla sekä Marisan kotisivuilla ja Instagramissa.

YHTEISTYÖSSÄ
FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI
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Kaipaatko hemmottelua arkeesi? Tai kulmien värjäystä? Vai apua ihonhoitoon? Tätä

HÄMEENLINNAN TEATTERIN UPEAT UUTUUDET!

VORSSAN

Lemmikkipuati

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

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

käsikirjoitus: Pasi Lampela
Sovitus ja ohjaus: Alpo Suhonen
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