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Johdanto

OLEMME KAIKKI FORSSAN BRÄNDILÄHETTILÄITÄ

Mitä meistä ajatellaan, vai ajatellaanko mitään? Forssassa on paljon hyvää ja osaamme kertoa kaikki 

parhaat palat, mutta jos kysymme ulkopuolisilta, mielikuvissa saattavat nousta esiin tietämättömyys 

tai pinttyneet mielikuvat. Emme jää piehtaroimaan harmitukseen, vaan ryhdymme tekoihin.

Forssa on aina Forssa, niin hyvässä kuin pahassakin: koskaan ei täydellinen ja aina voimme olla 

vielä parempia. Brändiämme pitää ohjata haluamaamme oikeaan suuntaan. Jotta tämä onnistuu, 

on brändi määriteltävä huolellisesti ja toimittava tavoitteellisesti sen jalkauttamisessa.

Brändin määrittelyssä on tärkeää, että tavoittelemamme brändi on totuudenmukainen, mutta sa-

malla omintakeinen ja ainutlaatuinen. Sellainen, joka jää mieleen. Siksi meidän brändilähettiläiden 

on toimittava. Meidän tulee keskittää voimamme samaan suuntaan pyrkivän brändin aikaansaami-

seksi ja vakiinnuttamiseksi.

Mitä sinä kerrot Forssasta? Tästä brändikäsikirjasta saat eväitä siihen.
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”Parasta Forssassa on tämä suuri 
kehitys mitä on 58 vuoden
aikana tapahtunut, tulin pieneen 
kauppalaan ja nyt asun Forssan 
kaupungissa.”

Ikäihmisen vastaus Forssan brändikyselyyn
keväällä 2020
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Ominaisuudet
• Puisto • Joki • Sijainti

• Tekstiilihistoria • Palvelut
• Koulutus • Tapahtumat

• Yrittäjyys ja elinkeinoelämä
• Teollisuus

Brändipyramidi

FORSSAN BRÄNDIN PERUSTUKSET

1.

2.

4.

3.

5.

Ydin
Pikkukaupunki, josta erityisen tekevät

puistomaisuus sekä innovointikulttuuri.

Tunteet
• Turha kiire kaukana

• Luonto on lähellä ja ilma raikasta
• Kaupungin syntyhistoria

herättää ylpeyttä

Arvot
• Rohkeus
• Avoimuus 
• Vastuullisuus
• Aikaansaava
• Kehittyvä
• Maanläheinen

Hyödyt
• Sujuva arki
• Elävä luonto
• Elävä historia
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Pikkukaupunki
Forssalla on loistava sijainti ruuhka-Suomen keskellä. Koti idyllissä tarjoaa tilaisuuden niin yrittämi-

seen, työpaikkaan kuin pendelöintiinkin. Välimatkat kaupungin sisällä ovat lyhyet, sillä kaikkialle 

pääsee pyörällä tai kävellen.

Puistot
Forssaa ei voi kuvailla ilman vehreyttä. Forssassa on yksi Suomen kymmenestä kansallisesta kau-

punkipuistosta, jonka alueella on vaikka mitä, kuten uimarantoja, frisbee-golfratoja, virkistysmetsää 

ja siirtolapuutarha.

Innovointikulttuuri
Forssa syntyi Loimijoen kuohuista. Tekstiilitehtaat ovat merkityksellinen osa Forssan ja koko Suo-

men historiaa. Wahrenin kaltaisille edelläkävijöille on paikka Forssassa. Innovaatiot luovat työpaik-

koja ja mahdollisuuksia muille.

Brändilupaus

FORSSAN BRÄNDIN PERUSTUKSET
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FORSSA ON MAANLÄHEINEN EDELLÄKÄVIJÄ
JA OMAN TIENSÄ TEKIJÖILLÄ ON MAHDOLLISUUS MONEEN:

SINUN ROHKEUDELLESI 
ON TILAA TÄÄLLÄ
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Rohkeuden teot eivät ole mustavalkoisia. Samalla kun on rohkeaa heittää tanssiksi ruokakaupassa, 

on rohkeaa jättää tanssimatta diskossa. On rohkeaa värjätä hiuksensa shokkivärillä ja on rohkeaa 

olla värjäämättä ja antaa harmaiden näkyä. Rohkeudessa kun on kyse uskalluksesta tehdä asioita 

vastavirtaan; asioita, jotka pelottavat; asioita, joita ei ole ennen tehty.

Forssan rohkeus on vetovoimaista ja se kerää huomiota. Uutisotsikoita ei olisi ilman rohkeutta. Eikä 

olisi tehdashistoriaa, pumpulienkeleitä tai järkivihreyttä. Tulevaisuus ei synny ilman rohkeutta. Fors-

sa ei halua pysyä menneessä kuosissaan, vaan kannustaa uteliaisuuteen, kestäviin innovaatioihin ja 

värikkyyteen.

Ota tilaisuudesta kiinni ja tartu toimeen! Uskalla astua tallatulta polulta ja seurata omaa 
reittiäsi.

Brändilupaus

SINUN ROHKEUDELLESI ON TILAA TÄÄLLÄ
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”Parasta Forssassa on
kiireettömyyden tunne,
on tilaa elää.”

Opiskelijan vastaus Forssan brändikyselyyn
keväällä 2020
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Forssa on poikkeuksellisen vehreä puistokaupunki, jonka teollisuushistoria on painanut jälkensä 

koko Suomen historiaan. Ei mikään tavallinen pikkukaupunki siis. Forssa on rohkeiden edelläkävi-

jöiden koti perustajastaan lähtien. Wahren oli aikansa ensimmäisiä moderneja yrittäjiä. Oman tiensä 

tekijälle täällä on aina ollut mahdollisuuksia moneen.

Voimme olla ylpeitä monesta asiasta ja nostaa katseemme kengänkärjistä suoraan eteenpäin. Tule-

vaisuus ponnistaa historiallisista punatiilirakennuksista, joissa tehdään työtä, opiskellaan ja tutkitaan. 

Älynystyröiden hierominen luo korkeatasoisia innovaatioita kaikkialle Forssaan.

Kun ympärillä tapahtuu, meillä on myös hyvä hiljentyä ja rauhoittua. Hengittää puistojen vehreyttä, 

vaeltaa jokivartta myöten ja poimia omenat suoraan puusta.

Forssa ei halua pysyä menneessä kuosissaan, vaan kannustaa rohkeasti värikkyyteen, erilaisuuteen 

ja näyttämään maailmalle, mitä aito forssalaisuus on.

Ota irti kaikki ja vähän enemmän. Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä.

Bränditarina

KITEYTYS FORSSAN AINUTLAATUISUUDESTA, 
OMAKUVASTA JA EROTTUVUUSTEKIJÖISTÄ
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”Kaupunkien risteyskohta,
josta voi käydä haistelemassa
suuremman maailman tuulia,
samalla elellä itse mukavaa
pikkukaupungin elämää.”

Henkilökunnan jäsenen vastaus Forssan
brändikyselyyn keväällä 2020
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ASUKKAAT

POTENTIAALISET ASUKKAAT

YRITYKSET & SIDOSRYHMÄT

OPISKELIJAT MATKAILIJAT

Ydinviestit kohderyhmille

KOHDERYHMÄT
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Rohkeus
• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä

• Oman tien tekijöitä, rohkeuden monia kasvoja

• Rohkea ottaa oman tilansa ja antaa paikkansa toiselle

• Rohkea kerää roskia, eikä heitä niitä

• Rohkea puhuu suunsa puhtaaksi, kun on hänen paikkansa puhua

• Rohkea kävelee käsi kädessä, eikä kädet nyrkissä

• Rohkea menee rappukäytävään, vaikka kuulee naapurin olevan siellä

• Rohkea näkee roskassa mahdollisuuden

Kotiseutuylpeys
• Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien

• Ilman rohkeutta ei olisi tehdashistoriaa, pumpulienkeleitä tai järkivihreyttä

• Forssa ei halua pysyä menneessä kuosissaan

• Elämä tuntuu kodilta

Ydinviestit kohderyhmälle

ASUKKAAT 1/2
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Diagnoosit
• Rohkeus; forssalainen kansanvaiva

• Forssalainen neuroosi; rohkeus

• Hitaus hämää, nopeus yllättää

Järkivihreys
• Vihreänä onnesta

• Arki vihertää

Rauhallisuus
• Arki kehrää ja vesiratas pyörii

• Turha kiire kaukana

• Sano kiireelle näkemiin

Ydinviestit kohderyhmälle

ASUKKAAT 2/2
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Rohkeus
• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä

• Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien

• Edelläkävijöiden koti

• Oman tiensä tekijöille täällä on mahdollisuus moneen

• Monta tapaa olla rohkea

• Aloita itsesi näköinen elämä

• Forssa on urbaani pikkukaupunki, joka ei halua pysyä menneessä kuosissaan

• Älä tyydy keskinkertaiseen. Aloita arkailematon elämä Forssassa.

• Peilistä katsoo forssalainen. Älä vastustele sisimpäsi kutsua.

• Tunnusta kuosia

Unelmat
• Haaveet vaihtuvat totuuteen

• Forssan muotoiseen elämisen ikävään

• Tilaa niille unelmille, joita et ole vielä uskaltanut sanoa ääneen

• Niin simppeliä tai monimutkaista elämää kuin itse haluat

Ydinviestit kohderyhmälle

POTENTIAALISET ASUKKAAT 1/3
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Rauhallisuus
• Sano kiireelle näkemiin

• Pyöräiltävän kokoinen kaupunki

• Rauhallisessa idyllissä asuu järkevä tahdonvoima

• Vaihda suuret kuviot suuriin kuoseihin

Vehreys
• Kaupunkimme keuhkot ovat yli sata puistoamme

• Sitä vehreämpää ruuhka-Suomea

• Luonto edistää terveyttä ja Forssa luontoa, joten terveydeksi Forssaa. 

• Forssa kehittyy kuin viini ja kaunistuu vuosi vuodelta

Ydinviestit kohderyhmälle

POTENTIAALISET ASUKKAAT 2/3
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Asuminen, sijainti
• Vaihda Helsingin yksiö Forssan omakotitaloon

• Tunti Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun

• Poikkea valtavirrasta ja ui Loimijokea pitkin Forssaan

• Asumisen muodot ovat yhtä monipuoliset kuin kaupunki itse

• Investoi elämään, älä jättimäiseen asuntolainaan

• Lapsiystävällisten hiekkalaatikko

• Lapsekkuus sallittua

Vapaa-aika
• Keppihevoskilpailut perheen nuoremmille, totoraveja varttuneemmille

• Forssaan pääsee vaikka pienlentokoneella

• Harrastettavaa löytyy mielin määrin

• Aloita uusi harrastus vaikka joka viikko

• Ison kaupungin harrastukset pikkukaupungin halvoin hinnoin

Ydinviestit kohderyhmälle

POTENTIAALISET ASUKKAAT 3/3
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Rohkeus
• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä

• Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien

• Rohkeat teot, vaikuttavat tulokset

• Rohkea syö rokan Forssassa

• Forssa ei pysy kuosissaan

• Hitaus hämää, nopeus yllättää

Mahdollisuudet
• Oman tiensä tekijöille täällä on mahdollisuus moneen

• Mahdollisuudet juuri sille, minkä haluat toteuttaa

• Tilaa niille unelmille, joita muut vielä epäilevät

Ydinviestit kohderyhmälle

YRITYKSET JA SIDOSRYHMÄT 1/2
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Sijainti, koko
• Tunti Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun

• Kasvuvoimaa keskellä ruuhka-Suomea

Pysyvyys
• Historiallisten punatiiliseinien sisällä raksuttaa yhä ja tulevaisuus on käden ulottuvilla

• Järkivihreä tolkun kaupunki

Työntekijät ja opiskelijayhteistyö
• Tekijöitä tekijöille, tekijöille tekijöitä

• Taitajia perinteisille ja uusille aloille

• Menestyvien verkostojen kutojia

• Uutta ja innostavaa osaamista opiskelijayhteistyön kautta

• Tulevaisuuden asiantuntijat kasvavat yrittäjän siipien suojassa

Ydinviestit kohderyhmälle

YRITYKSET JA SIDOSRYHMÄT 2/2
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Rohkeus
• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä

• Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien

• Oman tiensä tekijöille täällä on mahdollisuus moneen

• Poikkea tallatulta polulta

• Jätä jälki, minkä haluat jättää maailmaan

• Forssa on ikuisesti uteliaille

• Forssa ei halua pysyä menneessä kuosissaan, vaan kannustaa uteliaisuuteen

• Väritä viivojen yli

Unelmat
• Tulevaisuuden edelläkävijöiden opiskelijakaupunki

• Tulevaisuus ei synny ilman rohkeita, jotka alkavat jahdata unelmaansa

• Tilaa niille unelmille, joita et ole vielä uskaltanut sanoa ääneen

Ydinviestit kohderyhmälle

OPISKELIJAT 1/2
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Yritysyhteistyö ja oma ura
• Jalka polvea myöten työelämän oven väliin jo opiskeluaikana

• Ei pelkkää pänttäämistä, vaan oikeaa tekemistä: työharjoittelupaikan kautta suoraan oman alan töihin!

• Forssaan tullaan tekemään, eikä taivastelemaan

• Kaikki mahdollisuudet taitojen ja kokemusten kartuttamiseen jo starttiviivalla

• Suuret tulevaisuuden suunnitelmat sopivat Forssaan

Opiskelijaelämää
• Historiallisten punatiiliseinien sisällä raksuttaa yhä

• Uusia kavereita ilman kotiintuloaikoja

• Rohkeutta on elää omannäköistä elämää

• Opiskelijaelämää – nimesi historian kirjoissa pian on

• Tunti Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun

• Sekä oppitunteja että pikkutunteja

• Idyllisen energinen opiskelijakaupunki

Ydinviestit kohderyhmälle

OPISKELIJAT 2/2
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Rohkeus
• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä

• Oman tiensä kulkijoiden elämyskaupunki

• Matkakohde, mikä ei vastaa odotuksia – vaan yllättää

• Ei ole toista Forssaa. Se olisi jo liikaa.

• Ennakkoluuloton ei tieltä eksy

• Tule ja koe, ennen kuin puhut

• Paljon enemmän kuin pelkkiä meemiaineksia

• Poikkea valtavirrasta ja ui Loimijokea pitkin Forssaan

Vehreys ja historiallisuus
• Punatiilten hehkua ja joen kohinaa

• Ainutlaatuista historiaa idyllisessä paketissa

• Forssan tekstiiliteollisuus painoi jälkensä koko Suomen historiaan

• Tunti Tampereelta, Helsingistä ja Turusta

• Sitä vehreämpää ruuhka-Suomea

• Muualla on puistoja kaupungissa - Forssa on kaupunki puistossa

Ydinviestit kohderyhmälle

MATKAILIJAT 1/2
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Tapahtumat
• Niin paljon tapahtumia, että viikonloput loppuvat kesken

• Viikonloput eivät riitä Forssan tapahtumille

• Forssa pursuaa tapahtumia keväästä syksyyn

• Jokainen päivä on karkkipäivä

• Forssan kesä on jokamiehenoikeus

• Vapaa-ajanvieton tankki täyteen Forssassa

• Varo! Kesätapahtumat saattavat johtaa sinut kirjoille Forssaan

Tekeminen
• Pikkukaupunki ison kaupungin huveilla

• Vesihelmi on nautiskelijoiden kylpylä ja kuntoilijoiden uimahalli

• Kunnallisista laitoksista hauskin: Vesihelmi

• Kaupunki, missä keitetään sekä nokipannukahvit että caffè lattet

• Raviradalla kisaavat niin hevoset, kepparit kuin opiskelijatkin

• Torillinen tunnelmaa

Ydinviestit kohderyhmälle

MATKAILIJAT 2/2
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Rohkea - Rohkeus on uskallusta tehdä asioita vastavirtaan ja asioita, mitä ei ole ennen tehty. Sellai-

sesta edelläkävijöiden rohkeudesta Forssa on syntynyt ja sillä myös sen tulevaisuus tehdään.

Avoin - Parhaimmillaan avoimuus toimii kahteen suuntaan, kuten Forssassa: olemme avoimia 

maailmalle ja sen uusille tuulille, samalla kun näytämme avoimesti oman sisimpämme. Läpinäkyvä 

toiminta on sekä asenne että toimintamalli.

Vastuullinen - Mahdollisuudet suureen jaetaan tasan, sillä asukkaidemme ja yritystemme moni-

naisuus on vahvuutemme. Työskentelemme joka päivä yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten palve-

luiden puolesta.

Järkivihreä - Järkivihreä Forssa on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kiertotalouden edistämi-

seen. Järkivihreys on asukkaiden, yritysten, koulujen ja yhteisöjen arkivihreitä tekoja eli askeleita 

kohti ympäristöystävällisempää arkea.

Aikaansaava - Teot ovat sanoja voimakkaampia ja Forssassa on tapana tarttua toimeen. Tapahtu-

makalenteri ei täyty itsekseen eivätkä innovaatiot synny tyhjyydessä, vaan niihin tarvitaan edelläkä-

vijän asennetta.

Kehittyvä - Täydellinen ei ole kukaan. Parasta on pyrkiä olemaan parempia kuin eilen ja irtautua 

menneestä kuosista. Forssa kannustaa uteliaisuuteen, kestäviin innovaatioihin ja värikkyyteen.

Brändiattribuutit

OMINAISUUDET, JOTKA LIITETÄÄN JA
HALUTAAN LIITETTÄVÄN FORSSAAN
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Forssa on hyväntuulinen, päällisin puolin tarkasteltuna rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Maltilli-

sen ulkokuoren alta paljastuu värikäs ja menevä tyyppi.

Forssa on rohkea kokeilemaan uusia asioita ja heittäytymään tekemiseen. Hänen seuraansa on 

helppo liittyä, sillä Forssa on luotettava ja innostava asiansa osaaja. Jos Forssa näkee epäkohtia, hän 

myös uskaltaa sanoa niistä ja puuttua niihin. Forssan seurassa on turvallista olla, sillä hän puolustaa 

myös sinua. Hän huolehtii, että kaikki jaetaan tasapuolisesti.

Forssalla on rohkeutta sanoa mielipiteensä, vaikka muut olisivat eri mieltä. Forssa on järkevä, päättä-

väinen, itsenäinen – aikaansaavan paikallisluonteen ilmentymä. Suomalainen, joka ottaa paikkansa 

tässä ja maailmalla ja toivottaa aidosti tervetulleeksi.

Forssalla on rohkeus elämään.

Brändipersoona

JOS FORSSA OLISI IHMINEN,
NIIN TÄLLAINEN HÄN OLISI
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”Kannattaa vierailla ja tutustua 
vihreään kaupunkiin. Tapahtumia 
riittää.”

Matkailijan vastaus Forssan brändikyselyyn
kesällä 2020
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Äänensävy, millä Forssa viestii kirjoitettuna ja puhuttuna sekä miltä Forssa näyttää ulospäin.

On yhtä tärkeää mitä sanotaan kuin miten sanotaan. Siksi Forssassa ollaankin selväsanaisia, eikä 

ryhdytä vihjailemaan. Puhutaan ymmärrettävästi ja rennosti vastaanottaja huomioon ottaen; asian-

tuntijalle eksperttinä, lapsille ja nuorelle heitä kuunnellen, ikäihmisiä kunnioittaen, luottamushenki-

lölle vakuuttavasti, vieraalle hyväntuulisesti ja tervetulleeksi toivottaen.

Forssassa on helppo innostua ja siksi puheesta saa paistaa läpi aito innostus siitä, mitä täällä ta-

pahtuu ja miten tapahtumaan voi osallistua. Forssa ei pidä suutaan kiinni, vaan ilmaisee itseään 

rohkeasti, kun on hänen paikkansa puhua.

TONE OF VOICE
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Tarkista, kerrotko asian ymmärrettävästi ja rennosti. Bonuspiste, jos teksti innostaa lukijaa!

Ei näin
Järkivihreys on Forssan kaupunkistrategian mukainen pyrkimys ja toimintatapa, joka ottaa huo-

mioon ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet asukkaiden, yritysten ja yhteisö-

jen toiminnassa. Järkivihreyden tavoitteena on mm., että lähitulevaisuudessa kaupunkimme tuottaa 

entistä monipuolisemmin kestäviä ja kiertotalouteen pohjautuvia tuotteita.

Vaan näin
On järkevää tehdä arjen ekologisia tekoja. Siksi Forssa on järkivihreä eli kannustaa ympäristöystä-

vällisyyteen ja kestävään kehitykseen.

Ei tarvitse olla moitteeton jätteiden lajittelija tai sataprosenttisesti kasvissyöjä, vaan pienikin teko te-

hoaa. Vaikutus on suuri, jos kaikki tekevät yhdessä jotakin pientä – kuten nostavat kadulta roskan 

jäteastiaan.

Järkivihreässä Forssassa asuminen on kestävää ja täynnä kiertotalouden innovaatioita.

Tone of Voice

ÄÄNENSÄVY
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Kaunis puistokaupunki tuodaan esille raikkaasti ja aidosti. Arkivihreä ajattelumalli näkyy persoonal-

listen forssalaisten elämässä. Sujuva yhteisöllinen pikkukaupungin kehräävä arki on täynnä eloa ja 

lämminsävyisyyttä useiden sukupolvien välillä. Aito forssalaisuus näytetään pysähtyneissä hetkissä, 

joissa asukkaat uskaltavat astua pois tallatulta polulta ja seurata rohkeasti omaa reittiään. Onhan 

meidän kaupunki turvallinen paikka elää. 

Laadukkaassa ja monipuolisessa viestinnässä kuvaillaan mm. kuinka opiskelija- ja yrittäjähenkinen 

innovaatio ja innostus kukkii yhteisöllisessä punatiilien ja joensinisen värisessä kulttuurissa. Histo-

riasta ollaan ylpeitä ja perimä toimii inspiraationa kirkkaalle tulevaisuudelle. Kuosit tuodaan elävöit-

tämään kaupungin katukuvaa.

Täällä on tilaa rohkeudelle!

INNOSTUS

ROHKEA TAPAHTUMARIKAS KUNNIOITTAVA ARKIVIHREÄ

INNOVAATIO

TUNTEITA HERÄTTÄVÄ PÄÄTTÄVÄINEN AITO

VÄRIKKYYS VIHREÄNÄ ONNESTA

HYVÄNTUULINEN

Tone of Voice

KUVAMAAILMA
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Lämminsävyisissä valokuvissa kiinnitetään huomiota pieniin yksityiskohtiin, jotka tekevät Forssasta 

ainutlaatuisen. Kuvamaailman tavoite on antaa kaupungista monipuolinen ja kattava, todellisuutta 

heijastava kuva yllättävällä tavalla. Tämä saavutetaan esim. odottamattomalla  tapahtumalla valoku-

vassa (tanssi kesken puistoretken) tai rohkealla perspektiivillä puiston puiden latvasta.

Tone of Voice

KUVAMAAILMA
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Tone of Voice

KUVAMAAILMA
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Tone of Voice

KUVAMAAILMA
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Hyväntuulisen pikkukaupungin rohkeus on vetovoimatekijä ja se kerää huomiota: Forssa ei halua 

pysyä menneessä kuosissaan, vaan on valmis muutokseen. Tuodaan peittelemättä esiin kaupungin 

persoonalliset ihmiset sekä innovoinnin halukkuus. Alastoman rohkeaa aitoutta ei hävetä. Ollaan 

yllättäviä, omintakeisia ja uskaliaita – kuten forssalaiset. 

Ihmisten lisäksi viestinnässä voidaan tuoda esiin paikallisia persoonallisia kahviloita, tapahtumia sekä 

muita kaupunki-imagoa nostavia tekijöitä. Esitellään maanläheiset ihmiset ja rauhaisan pikkukau-

pungin aarteet, jotka eivät ole vielä löytäneet löytäjäänsä.

EROTTUVA ROHKEUS

ENNAKKOLUULOT RIKKOVA

ENERGISEN RAUHALLINEN

HUOLETON

YSTÄVÄLLINEN SELVÄSANAINEN

RENTO ROHKEA

URBAANI

YLLÄTTÄVÄ

Tone of Voice

FORSSASSA ON TILAA
ROHKEUDELLE JA ERILAISUUDELLE
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”Ensimmäiseksi pitäisi
forssalaiset itse saada kehumaan 
paikkakuntaa kaikkine hyvine
puolineen!”

Valtuutetun vastaus Forssan brändikyselyyn
keväällä 2020
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Forssa kasvoi joen varrelle perustetun puuvillatehtaan ympärille. Kaupunkimme tekstiiliteollisuus 

painoi jälkensä koko Suomen historiaan. Nykyään kehräämön tiloissa opiskellaan ja kutomossa on 

uutta, vilkasta yritystoimintaa. Osaava työvoima kohtaa eloisan elinkeinoelämän.

Historiallisten punatiiliseinien sisällä raksuttaa yhä ja tulevaisuus on käden ulottuvilla. Asukkaiden, 

yritysten ja opiskelijoiden rohkeudelle on täällä tilaa. Siitä kumpuaa myös monipuoliset vapaa-ajan 

mahdollisuudet, mitkä ovat harrastuksina niin kattavat ja tapahtumina niin laajat, että kesäviikonlo-

put loppuvat kesken.

Edelläkävijöiden Forssa on järkivihreä: sitoutunut kestävään kehitykseen ja kiertotalouden edistä-

miseen. Kuvaillessaan Forssaa ei voi olla kertomatta sen kansallisen kaupunkipuiston vehreydestä. 

Kaupunkimme keuhkot ovat yli sata puistoamme. Läheisyys luontoon ja sen rauha muistuttavat 

arjen kiireettömyydestä. Täällä, vehreässä keitaassa keskellä ruuhka-Suomea, on tilaa elää.

Hissipuhe

NÄIN FORSSASTA KERROTAAN KITEYTETYSTI
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”Parasta on
pikkukaupunkimaisuus,
hyvä sijainti, tunnettu
monipuolisesta käsityö- ja
rakennusteollisuuden
osaamisesta ja luotettavuudesta.”

Yrittäjän vastaus Forssan brändikyselyyn
keväällä 2020
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	Forssa on aina Forssa, niin hyvässä kuin pahassakin: koskaan ei täydellinen ja aina voimme olla vielä parempia. Brändiämme pitää ohjata haluamaamme oikeaan suuntaan. Jotta tämä onnistuu, on brändi määriteltävä huolellisesti ja toimittava tavoitteellisesti sen jalkauttamisessa.
	Brändin määrittelyssä on tärkeää, että tavoittelemamme brändi on totuudenmukainen, mutta samalla omintakeinen ja ainutlaatuinen. Sellainen, joka jää mieleen. Siksi meidän brändilähettiläiden on toimittava. Meidän tulee keskittää voimamme samaan suuntaan pyrkivän brändin aikaansaamiseksi ja vakiinnuttamiseksi.
	-
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	Mitä sinä kerrot Forssasta? Tästä brändikäsikirjasta saat eväitä siihen.
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	Ydin
	Ydin
	Pikkukaupunki, josta erityisen tekevät
	puistomaisuus sekä innovointikulttuuri.

	Arvot
	Arvot
	• Rohkeus
	• Avoimuus 
	• Vastuullisuus
	• Aikaansaava
	• Kehittyvä
	• Maanläheinen
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	• Turha kiire kaukana
	• Luonto on lähellä ja ilma raikasta
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	FORSSAN BRÄNDIN PERUSTUKSET

	Figure
	Pikkukaupunki
	Pikkukaupunki
	Forssalla on loistava sijainti ruuhka-Suomen keskellä. Koti idyllissä tarjoaa tilaisuuden niin yrittämiseen, työpaikkaan kuin pendelöintiinkin. Välimatkat kaupungin sisällä ovat lyhyet, sillä kaikkialle pääsee pyörällä tai kävellen.
	-

	Puistot
	Forssaa ei voi kuvailla ilman vehreyttä. Forssassa on yksi Suomen kymmenestä kansallisesta kaupunkipuistosta, jonka alueella on vaikka mitä, kuten uimarantoja, frisbee-golfratoja, virkistysmetsää ja siirtolapuutarha.
	-

	Innovointikulttuuri
	Forssa syntyi Loimijoen kuohuista. Tekstiilitehtaat ovat merkityksellinen osa Forssan ja koko Suomen historiaa. Wahrenin kaltaisille edelläkävijöille on paikka Forssassa. Innovaatiot luovat työpaikkoja ja mahdollisuuksia muille.
	-
	-


	FORSSA ON MAANLÄHEINEN EDELLÄKÄVIJÄ
	FORSSA ON MAANLÄHEINEN EDELLÄKÄVIJÄ
	FORSSA ON MAANLÄHEINEN EDELLÄKÄVIJÄ

	JA OMAN TIENSÄ TEKIJÖILLÄ ON MAHDOLLISUUS MONEEN:
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	SINUN ROHKEUDELLESI 
	ON TILAA TÄÄLLÄ


	Brändilupaus
	Brändilupaus
	Brändilupaus

	SINUN ROHKEUDELLESI ON TILAA TÄÄLLÄ

	Figure
	Rohkeuden teot eivät ole mustavalkoisia. Samalla kun on rohkeaa heittää tanssiksi ruokakaupassa, on rohkeaa jättää tanssimatta diskossa. On rohkeaa värjätä hiuksensa shokkivärillä ja on rohkeaa olla värjäämättä ja antaa harmaiden näkyä. Rohkeudessa kun on kyse uskalluksesta tehdä asioita vastavirtaan; asioita, jotka pelottavat; asioita, joita ei ole ennen tehty.
	Rohkeuden teot eivät ole mustavalkoisia. Samalla kun on rohkeaa heittää tanssiksi ruokakaupassa, on rohkeaa jättää tanssimatta diskossa. On rohkeaa värjätä hiuksensa shokkivärillä ja on rohkeaa olla värjäämättä ja antaa harmaiden näkyä. Rohkeudessa kun on kyse uskalluksesta tehdä asioita vastavirtaan; asioita, jotka pelottavat; asioita, joita ei ole ennen tehty.
	Forssan rohkeus on vetovoimaista ja se kerää huomiota. Uutisotsikoita ei olisi ilman rohkeutta. Eikä olisi tehdashistoriaa, pumpulienkeleitä tai järkivihreyttä. Tulevaisuus ei synny ilman rohkeutta. Forssa ei halua pysyä menneessä kuosissaan, vaan kannustaa uteliaisuuteen, kestäviin innovaatioihin ja värikkyyteen.
	-

	Ota tilaisuudesta kiinni ja tartu toimeen! Uskalla astua tallatulta polulta ja seurata omaa reittiäsi.

	”Parasta Forssassa on
	”Parasta Forssassa on
	”Parasta Forssassa on

	kiireettömyyden tunne,
	kiireettömyyden tunne,

	on tilaa elää.”
	on tilaa elää.”

	Opiskelijan vastaus Forssan brändikyselyyn
	Opiskelijan vastaus Forssan brändikyselyyn

	keväällä 2020
	keväällä 2020
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	Bränditarina
	Bränditarina
	Bränditarina

	KITEYTYS FORSSAN AINUTLAATUISUUDESTA, OMAKUVASTA JA EROTTUVUUSTEKIJÖISTÄ

	Figure
	Forssa on poikkeuksellisen vehreä puistokaupunki, jonka teollisuushistoria on painanut jälkensä koko Suomen historiaan. Ei mikään tavallinen pikkukaupunki siis. Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien. Wahren oli aikansa ensimmäisiä moderneja yrittäjiä. Oman tiensä tekijälle täällä on aina ollut mahdollisuuksia moneen.
	Forssa on poikkeuksellisen vehreä puistokaupunki, jonka teollisuushistoria on painanut jälkensä koko Suomen historiaan. Ei mikään tavallinen pikkukaupunki siis. Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien. Wahren oli aikansa ensimmäisiä moderneja yrittäjiä. Oman tiensä tekijälle täällä on aina ollut mahdollisuuksia moneen.
	-

	Voimme olla ylpeitä monesta asiasta ja nostaa katseemme kengänkärjistä suoraan eteenpäin. Tulevaisuus ponnistaa historiallisista punatiilirakennuksista, joissa tehdään työtä, opiskellaan ja tutkitaan. Älynystyröiden hierominen luo korkeatasoisia innovaatioita kaikkialle Forssaan.
	-

	Kun ympärillä tapahtuu, meillä on myös hyvä hiljentyä ja rauhoittua. Hengittää puistojen vehreyttä, vaeltaa jokivartta myöten ja poimia omenat suoraan puusta.
	Forssa ei halua pysyä menneessä kuosissaan, vaan kannustaa rohkeasti värikkyyteen, erilaisuuteen ja näyttämään maailmalle, mitä aito forssalaisuus on.
	Ota irti kaikki ja vähän enemmän. Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä.

	”Kaupunkien risteyskohta,
	”Kaupunkien risteyskohta,
	”Kaupunkien risteyskohta,

	josta voi käydä haistelemassa
	josta voi käydä haistelemassa

	suuremman maailman tuulia,
	suuremman maailman tuulia,

	samalla elellä itse mukavaa
	samalla elellä itse mukavaa

	pikkukaupungin elämää.”
	pikkukaupungin elämää.”

	Henkilökunnan jäsenen vastaus Forssan
	Henkilökunnan jäsenen vastaus Forssan

	brändikyselyyn keväällä 2020
	brändikyselyyn keväällä 2020
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	KOHDERYHMÄT

	Figure
	ASUKKAAT
	ASUKKAAT
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	POTENTIAALISET ASUKKAAT
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	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle

	ASUKKAAT 1/2

	Figure
	Rohkeus
	Rohkeus
	• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä
	• Oman tien tekijöitä, rohkeuden monia kasvoja
	• Rohkea ottaa oman tilansa ja antaa paikkansa toiselle
	• Rohkea kerää roskia, eikä heitä niitä
	• Rohkea puhuu suunsa puhtaaksi, kun on hänen paikkansa puhua
	• Rohkea kävelee käsi kädessä, eikä kädet nyrkissä
	• Rohkea menee rappukäytävään, vaikka kuulee naapurin olevan siellä
	• Rohkea näkee roskassa mahdollisuuden
	Kotiseutuylpeys
	• Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien
	• Ilman rohkeutta ei olisi tehdashistoriaa, pumpulienkeleitä tai järkivihreyttä
	• Forssa ei halua pysyä menneessä kuosissaan
	• Elämä tuntuu kodilta

	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
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	Figure
	Diagnoosit
	Diagnoosit
	• Rohkeus; forssalainen kansanvaiva
	• Forssalainen neuroosi; rohkeus
	• Hitaus hämää, nopeus yllättää
	Järkivihreys
	• Vihreänä onnesta
	• Arki vihertää
	Rauhallisuus
	• Arki kehrää ja vesiratas pyörii
	• Turha kiire kaukana
	• Sano kiireelle näkemiin

	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
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	Figure
	Rohkeus
	Rohkeus
	• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä
	• Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien
	• Edelläkävijöiden koti
	• Oman tiensä tekijöille täällä on mahdollisuus moneen
	• Monta tapaa olla rohkea
	• Aloita itsesi näköinen elämä
	• Forssa on urbaani pikkukaupunki, joka ei halua pysyä menneessä kuosissaan
	• Älä tyydy keskinkertaiseen. Aloita arkailematon elämä Forssassa.
	• Peilistä katsoo forssalainen. Älä vastustele sisimpäsi kutsua.
	• Tunnusta kuosia
	Unelmat
	• Haaveet vaihtuvat totuuteen
	• Forssan muotoiseen elämisen ikävään
	• Tilaa niille unelmille, joita et ole vielä uskaltanut sanoa ääneen
	• Niin simppeliä tai monimutkaista elämää kuin itse haluat

	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
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	Figure
	Rauhallisuus
	Rauhallisuus
	• Sano kiireelle näkemiin
	• Pyöräiltävän kokoinen kaupunki
	• Rauhallisessa idyllissä asuu järkevä tahdonvoima
	• Vaihda suuret kuviot suuriin kuoseihin
	Vehreys
	• Kaupunkimme keuhkot ovat yli sata puistoamme
	• Sitä vehreämpää ruuhka-Suomea
	• Luonto edistää terveyttä ja Forssa luontoa, joten terveydeksi Forssaa. 
	• Forssa kehittyy kuin viini ja kaunistuu vuosi vuodelta

	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
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	Figure
	Asuminen, sijainti
	Asuminen, sijainti
	• Vaihda Helsingin yksiö Forssan omakotitaloon
	• Tunti Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun
	• Poikkea valtavirrasta ja ui Loimijokea pitkin Forssaan
	• Asumisen muodot ovat yhtä monipuoliset kuin kaupunki itse
	• Investoi elämään, älä jättimäiseen asuntolainaan
	• Lapsiystävällisten hiekkalaatikko
	• Lapsekkuus sallittua
	Vapaa-aika
	• Keppihevoskilpailut perheen nuoremmille, totoraveja varttuneemmille
	• Forssaan pääsee vaikka pienlentokoneella
	• Harrastettavaa löytyy mielin määrin
	• Aloita uusi harrastus vaikka joka viikko
	• Ison kaupungin harrastukset pikkukaupungin halvoin hinnoin

	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
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	Figure
	Rohkeus
	Rohkeus
	• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä
	• Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien
	• Rohkeat teot, vaikuttavat tulokset
	• Rohkea syö rokan Forssassa
	• Forssa ei pysy kuosissaan
	• Hitaus hämää, nopeus yllättää
	Mahdollisuudet
	• Oman tiensä tekijöille täällä on mahdollisuus moneen
	• Mahdollisuudet juuri sille, minkä haluat toteuttaa
	• Tilaa niille unelmille, joita muut vielä epäilevät

	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
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	Figure
	Sijainti, koko
	Sijainti, koko
	• Tunti Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun
	• Kasvuvoimaa keskellä ruuhka-Suomea
	Pysyvyys
	• Historiallisten punatiiliseinien sisällä raksuttaa yhä ja tulevaisuus on käden ulottuvilla
	• Järkivihreä tolkun kaupunki
	Työntekijät ja opiskelijayhteistyö
	• Tekijöitä tekijöille, tekijöille tekijöitä
	• Taitajia perinteisille ja uusille aloille
	• Menestyvien verkostojen kutojia
	• Uutta ja innostavaa osaamista opiskelijayhteistyön kautta
	• Tulevaisuuden asiantuntijat kasvavat yrittäjän siipien suojassa

	Figure
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
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	Rohkeus
	Rohkeus
	• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä
	• Forssa on rohkeiden edelläkävijöiden koti perustajastaan lähtien
	• Oman tiensä tekijöille täällä on mahdollisuus moneen
	• Poikkea tallatulta polulta
	• Jätä jälki, minkä haluat jättää maailmaan
	• Forssa on ikuisesti uteliaille
	• Forssa ei halua pysyä menneessä kuosissaan, vaan kannustaa uteliaisuuteen
	• Väritä viivojen yli
	Unelmat
	• Tulevaisuuden edelläkävijöiden opiskelijakaupunki
	• Tulevaisuus ei synny ilman rohkeita, jotka alkavat jahdata unelmaansa
	• Tilaa niille unelmille, joita et ole vielä uskaltanut sanoa ääneen

	Figure
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
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	Yritysyhteistyö ja oma ura
	Yritysyhteistyö ja oma ura
	• Jalka polvea myöten työelämän oven väliin jo opiskeluaikana
	• Ei pelkkää pänttäämistä, vaan oikeaa tekemistä: työharjoittelupaikan kautta suoraan oman alan töihin!
	• Forssaan tullaan tekemään, eikä taivastelemaan
	• Kaikki mahdollisuudet taitojen ja kokemusten kartuttamiseen jo starttiviivalla
	• Suuret tulevaisuuden suunnitelmat sopivat Forssaan
	Opiskelijaelämää
	• Historiallisten punatiiliseinien sisällä raksuttaa yhä
	• Uusia kavereita ilman kotiintuloaikoja
	• Rohkeutta on elää omannäköistä elämää
	• Opiskelijaelämää – nimesi historian kirjoissa pian on
	• Tunti Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun
	• Sekä oppitunteja että pikkutunteja
	• Idyllisen energinen opiskelijakaupunki
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	Figure
	Rohkeus
	Rohkeus
	• Sinun rohkeudellesi on tilaa täällä
	• Oman tiensä kulkijoiden elämyskaupunki
	• Matkakohde, mikä ei vastaa odotuksia – vaan yllättää
	• Ei ole toista Forssaa. Se olisi jo liikaa.
	• Ennakkoluuloton ei tieltä eksy
	• Tule ja koe, ennen kuin puhut
	• Paljon enemmän kuin pelkkiä meemiaineksia
	• Poikkea valtavirrasta ja ui Loimijokea pitkin Forssaan
	Vehreys ja historiallisuus
	• Punatiilten hehkua ja joen kohinaa
	• Ainutlaatuista historiaa idyllisessä paketissa
	• Forssan tekstiiliteollisuus painoi jälkensä koko Suomen historiaan
	• Tunti Tampereelta, Helsingistä ja Turusta
	• Sitä vehreämpää ruuhka-Suomea
	• Muualla on puistoja kaupungissa - Forssa on kaupunki puistossa

	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle
	Ydinviestit kohderyhmälle

	MATKAILIJAT 2/2

	Figure
	Tapahtumat
	Tapahtumat
	• Niin paljon tapahtumia, että viikonloput loppuvat kesken
	• Viikonloput eivät riitä Forssan tapahtumille
	• Forssa pursuaa tapahtumia keväästä syksyyn
	• Jokainen päivä on karkkipäivä
	• Forssan kesä on jokamiehenoikeus
	• Vapaa-ajanvieton tankki täyteen Forssassa
	• Varo! Kesätapahtumat saattavat johtaa sinut kirjoille Forssaan
	Tekeminen
	• Pikkukaupunki ison kaupungin huveilla
	• Vesihelmi on nautiskelijoiden kylpylä ja kuntoilijoiden uimahalli
	• Kunnallisista laitoksista hauskin: Vesihelmi
	• Kaupunki, missä keitetään sekä nokipannukahvit että caffè lattet
	• Raviradalla kisaavat niin hevoset, kepparit kuin opiskelijatkin
	• Torillinen tunnelmaa

	Brändiattribuutit
	Brändiattribuutit
	Brändiattribuutit

	OMINAISUUDET, JOTKA LIITETÄÄN JA
	HALUTAAN LIITETTÄVÄN FORSSAAN

	Figure
	Rohkea - Rohkeus on uskallusta tehdä asioita vastavirtaan ja asioita, mitä ei ole ennen tehty. Sellaisesta edelläkävijöiden rohkeudesta Forssa on syntynyt ja sillä myös sen tulevaisuus tehdään.
	Rohkea - Rohkeus on uskallusta tehdä asioita vastavirtaan ja asioita, mitä ei ole ennen tehty. Sellaisesta edelläkävijöiden rohkeudesta Forssa on syntynyt ja sillä myös sen tulevaisuus tehdään.
	-

	Avoin - Parhaimmillaan avoimuus toimii kahteen suuntaan, kuten Forssassa: olemme avoimia maailmalle ja sen uusille tuulille, samalla kun näytämme avoimesti oman sisimpämme. Läpinäkyvä toiminta on sekä asenne että toimintamalli.
	Vastuullinen - Mahdollisuudet suureen jaetaan tasan, sillä asukkaidemme ja yritystemme moninaisuus on vahvuutemme. Työskentelemme joka päivä yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten palveluiden puolesta.
	-
	-

	Järkivihreä - Järkivihreä Forssa on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kiertotalouden edistämiseen. Järkivihreys on asukkaiden, yritysten, koulujen ja yhteisöjen arkivihreitä tekoja eli askeleita kohti ympäristöystävällisempää arkea.
	-

	Aikaansaava - Teot ovat sanoja voimakkaampia ja Forssassa on tapana tarttua toimeen. Tapahtumakalenteri ei täyty itsekseen eivätkä innovaatiot synny tyhjyydessä, vaan niihin tarvitaan edelläkävijän asennetta.
	-
	-

	Kehittyvä - Täydellinen ei ole kukaan. Parasta on pyrkiä olemaan parempia kuin eilen ja irtautua menneestä kuosista. Forssa kannustaa uteliaisuuteen, kestäviin innovaatioihin ja värikkyyteen.
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	JOS FORSSA OLISI IHMINEN,
	NIIN TÄLLAINEN HÄN OLISI

	Figure
	Forssa on hyväntuulinen, päällisin puolin tarkasteltuna rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Maltillisen ulkokuoren alta paljastuu värikäs ja menevä tyyppi.
	Forssa on hyväntuulinen, päällisin puolin tarkasteltuna rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Maltillisen ulkokuoren alta paljastuu värikäs ja menevä tyyppi.
	-

	Forssa on rohkea kokeilemaan uusia asioita ja heittäytymään tekemiseen. Hänen seuraansa on helppo liittyä, sillä Forssa on luotettava ja innostava asiansa osaaja. Jos Forssa näkee epäkohtia, hän myös uskaltaa sanoa niistä ja puuttua niihin. Forssan seurassa on turvallista olla, sillä hän puolustaa myös sinua. Hän huolehtii, että kaikki jaetaan tasapuolisesti.
	Forssalla on rohkeutta sanoa mielipiteensä, vaikka muut olisivat eri mieltä. Forssa on järkevä, päättäväinen, itsenäinen – aikaansaavan paikallisluonteen ilmentymä. Suomalainen, joka ottaa paikkansa tässä ja maailmalla ja toivottaa aidosti tervetulleeksi.
	-

	Forssalla on rohkeus elämään.

	”Kannattaa vierailla ja tutustua 
	”Kannattaa vierailla ja tutustua 
	”Kannattaa vierailla ja tutustua 
	vihreään kaupunkiin. Tapahtumia 
	riittää.”
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	TONE OF VOICE
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	Figure
	Äänensävy, millä Forssa viestii kirjoitettuna ja puhuttuna sekä miltä Forssa näyttää ulospäin.
	Äänensävy, millä Forssa viestii kirjoitettuna ja puhuttuna sekä miltä Forssa näyttää ulospäin.
	On yhtä tärkeää mitä sanotaan kuin miten sanotaan. Siksi Forssassa ollaankin selväsanaisia, eikä ryhdytä vihjailemaan. Puhutaan ymmärrettävästi ja rennosti vastaanottaja huomioon ottaen; asiantuntijalle eksperttinä, lapsille ja nuorelle heitä kuunnellen, ikäihmisiä kunnioittaen, luottamushenkilölle vakuuttavasti, vieraalle hyväntuulisesti ja tervetulleeksi toivottaen.
	-
	-

	Forssassa on helppo innostua ja siksi puheesta saa paistaa läpi aito innostus siitä, mitä täällä tapahtuu ja miten tapahtumaan voi osallistua. Forssa ei pidä suutaan kiinni, vaan ilmaisee itseään rohkeasti, kun on hänen paikkansa puhua.
	-
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	ÄÄNENSÄVY

	Figure
	Tarkista, kerrotko asian ymmärrettävästi ja rennosti. Bonuspiste, jos teksti innostaa lukijaa!
	Tarkista, kerrotko asian ymmärrettävästi ja rennosti. Bonuspiste, jos teksti innostaa lukijaa!
	Ei näin
	Järkivihreys on Forssan kaupunkistrategian mukainen pyrkimys ja toimintatapa, joka ottaa huomioon ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Järkivihreyden tavoitteena on mm., että lähitulevaisuudessa kaupunkimme tuottaa entistä monipuolisemmin kestäviä ja kiertotalouteen pohjautuvia tuotteita.
	-
	-

	Vaan näin
	On järkevää tehdä arjen ekologisia tekoja. Siksi Forssa on järkivihreä eli kannustaa ympäristöystävällisyyteen ja kestävään kehitykseen.
	-

	Ei tarvitse olla moitteeton jätteiden lajittelija tai sataprosenttisesti kasvissyöjä, vaan pienikin teko tehoaa. Vaikutus on suuri, jos kaikki tekevät yhdessä jotakin pientä – kuten nostavat kadulta roskan jäteastiaan.
	-

	Järkivihreässä Forssassa asuminen on kestävää ja täynnä kiertotalouden innovaatioita.
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	KUVAMAAILMA

	Figure
	Kaunis puistokaupunki tuodaan esille raikkaasti ja aidosti. Arkivihreä ajattelumalli näkyy persoonallisten forssalaisten elämässä. Sujuva yhteisöllinen pikkukaupungin kehräävä arki on täynnä eloa ja lämminsävyisyyttä useiden sukupolvien välillä. Aito forssalaisuus näytetään pysähtyneissä hetkissä, joissa asukkaat uskaltavat astua pois tallatulta polulta ja seurata rohkeasti omaa reittiään. Onhan meidän kaupunki turvallinen paikka elää. 
	Kaunis puistokaupunki tuodaan esille raikkaasti ja aidosti. Arkivihreä ajattelumalli näkyy persoonallisten forssalaisten elämässä. Sujuva yhteisöllinen pikkukaupungin kehräävä arki on täynnä eloa ja lämminsävyisyyttä useiden sukupolvien välillä. Aito forssalaisuus näytetään pysähtyneissä hetkissä, joissa asukkaat uskaltavat astua pois tallatulta polulta ja seurata rohkeasti omaa reittiään. Onhan meidän kaupunki turvallinen paikka elää. 
	-

	Laadukkaassa ja monipuolisessa viestinnässä kuvaillaan mm. kuinka opiskelija- ja yrittäjähenkinen innovaatio ja innostus kukkii yhteisöllisessä punatiilien ja joensinisen värisessä kulttuurissa. Historiasta ollaan ylpeitä ja perimä toimii inspiraationa kirkkaalle tulevaisuudelle. Kuosit tuodaan elävöittämään kaupungin katukuvaa.
	-
	-

	Täällä on tilaa rohkeudelle!
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	Figure
	Lämminsävyisissä valokuvissa kiinnitetään huomiota pieniin yksityiskohtiin, jotka tekevät Forssasta ainutlaatuisen. Kuvamaailman tavoite on antaa kaupungista monipuolinen ja kattava, todellisuutta heijastava kuva yllättävällä tavalla. Tämä saavutetaan esim. odottamattomalla  tapahtumalla valokuvassa (tanssi kesken puistoretken) tai rohkealla perspektiivillä puiston puiden latvasta.
	Lämminsävyisissä valokuvissa kiinnitetään huomiota pieniin yksityiskohtiin, jotka tekevät Forssasta ainutlaatuisen. Kuvamaailman tavoite on antaa kaupungista monipuolinen ja kattava, todellisuutta heijastava kuva yllättävällä tavalla. Tämä saavutetaan esim. odottamattomalla  tapahtumalla valokuvassa (tanssi kesken puistoretken) tai rohkealla perspektiivillä puiston puiden latvasta.
	-
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	FORSSASSA ON TILAA
	ROHKEUDELLE JA ERILAISUUDELLE
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	EROTTUVA ROHKEUS
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	ENNAKKOLUULOT RIKKOVA
	ENNAKKOLUULOT RIKKOVA

	Hyväntuulisen pikkukaupungin rohkeus on vetovoimatekijä ja se kerää huomiota: Forssa ei halua pysyä menneessä kuosissaan, vaan on valmis muutokseen. Tuodaan peittelemättä esiin kaupungin persoonalliset ihmiset sekä innovoinnin halukkuus. Alastoman rohkeaa aitoutta ei hävetä. Ollaan yllättäviä, omintakeisia ja uskaliaita – kuten forssalaiset. 
	Hyväntuulisen pikkukaupungin rohkeus on vetovoimatekijä ja se kerää huomiota: Forssa ei halua pysyä menneessä kuosissaan, vaan on valmis muutokseen. Tuodaan peittelemättä esiin kaupungin persoonalliset ihmiset sekä innovoinnin halukkuus. Alastoman rohkeaa aitoutta ei hävetä. Ollaan yllättäviä, omintakeisia ja uskaliaita – kuten forssalaiset. 
	Ihmisten lisäksi viestinnässä voidaan tuoda esiin paikallisia persoonallisia kahviloita, tapahtumia sekä muita kaupunki-imagoa nostavia tekijöitä. Esitellään maanläheiset ihmiset ja rauhaisan pikkukaupungin aarteet, jotka eivät ole vielä löytäneet löytäjäänsä.
	-
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	NÄIN FORSSASTA KERROTAAN KITEYTETYSTI

	Figure
	Forssa kasvoi joen varrelle perustetun puuvillatehtaan ympärille. Kaupunkimme tekstiiliteollisuus painoi jälkensä koko Suomen historiaan. Nykyään kehräämön tiloissa opiskellaan ja kutomossa on uutta, vilkasta yritystoimintaa. Osaava työvoima kohtaa eloisan elinkeinoelämän.
	Forssa kasvoi joen varrelle perustetun puuvillatehtaan ympärille. Kaupunkimme tekstiiliteollisuus painoi jälkensä koko Suomen historiaan. Nykyään kehräämön tiloissa opiskellaan ja kutomossa on uutta, vilkasta yritystoimintaa. Osaava työvoima kohtaa eloisan elinkeinoelämän.
	Historiallisten punatiiliseinien sisällä raksuttaa yhä ja tulevaisuus on käden ulottuvilla. Asukkaiden, yritysten ja opiskelijoiden rohkeudelle on täällä tilaa. Siitä kumpuaa myös monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet, mitkä ovat harrastuksina niin kattavat ja tapahtumina niin laajat, että kesäviikonloput loppuvat kesken.
	-

	Edelläkävijöiden Forssa on järkivihreä: sitoutunut kestävään kehitykseen ja kiertotalouden edistämiseen. Kuvaillessaan Forssaa ei voi olla kertomatta sen kansallisen kaupunkipuiston vehreydestä. Kaupunkimme keuhkot ovat yli sata puistoamme. Läheisyys luontoon ja sen rauha muistuttavat arjen kiireettömyydestä. Täällä, vehreässä keitaassa keskellä ruuhka-Suomea, on tilaa elää.
	-
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