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Rohkeasti
uutta kohti
Kulunut vuosi on ollut meille kaikille koronapandemian 
takia eritt äin poikkeuksellinen. Hyvin erikoisen kevään 
jälkeen kesällä vedett iin henkeä, nautitt iin kesästä ja 
oletett iin pandemian olevan jo ohi, mutt a nyt se on taas 
ei-toivott una vieraanamme. Nyt meidän kaikkien onkin 
toimitt ava yhdessä rintamassa ja seuratt ava tarkasti 
terveysviranomaisten ohjeita ja suosituksia, jott a saam-
me pandemian kuriin. Yhdessä selvisimme keväällä ja 
yhdessä selviämme nytkin!

Koronasta huolimatt a kaupunki toimii ja kehitt ää 
toimintojaan. Hyvinä tulevaisuuteen katsovina esimerk-
keinä toimivat Forssan Yrityskehitys Oy:n yritysmatkai-
lun Technical Visits-hanke sekä niin ikään Fykin Forssan 
seudulla vetämä uudenlainen matkailun elämysten verk-
kokauppa Doerz Local. Näillä uusilla nostoilla Forssan 
seudun matkailuun saadaan uutt a sykett ä ja vetovoimaa. 

Järkivihreän Forssan ja kaupunkistrategian hengessä 
kaupunki on perustamassa uusia hiilinieluja eli metsiä, 
jotka sitovat osan hiilidioksidipäästöistä sen sijaan, ett ä 
ne päätyisivät ilmakehään. Näin olemme mukana ilmas-
tonmuutoksen torjunnassa. 

Forssan kaupungin työpajatoiminta on monipuolis-
tunut entisestään. Nyt tyött ömäksi jääneet saavat uusia 
kanavia avoimille työmarkkinoille työn teon lomassa 
suoritett avien tutkintojen avulla. Upean kasvutarinan 
rakentanut forssalaisyritys Coolcenter on osoitus siitä, 
kuinka vahvaa kokemusta ja osaamista kehitt ämällä sekä 
uusilla innovaatioilla tehdään hienoa tulosta ja menes-
tystä.

Syksykin on hieno vuodenaika ja nyt kannatt aa naut-
tia reippaasta ulkoilusta säiden mukaan. Liikunnallista 
aktivisuutt a ei myöskään saa unohtaa, vaikka ilmat eivät 
ulkoilua suosisikaan. Lehdessä on mukana mainio ja 
kaikille sopiva sisäliikuntaohje, joka kannatt aa ott aa heti 
käytt öön. 

Hyvää ja tunnelmallista syksyn aikaa!

Jari Kesäniemi
kaupunginjohtaja

Tunnemme 
suomalaiset kodit
Saat kaikki asunnonostajan 
palvelut saman katon alta.
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Satu Järvinen on
vuoden yrittäjänainen
Forssan seudun vuoden yritt ä-
jänaiseksi on valitt u optikkoliike 
Kirkassilmän yritt äjä Satu Järvi-
nen. Satu ja hänen henkilökun-
tansa ovat huolehtineet asiak-
kaidensa silmien terveydestä 
jo 20 vuoden ajan Forssassa ja 
Loimaalla. 

– Olen todella otett u tästä 
tunnustuksesta. Se on pitkäjän-
teisen työn tulos, mutt a tuntuu 
erityisen hyvältä tänä poikkeuk-
sellisena ja haastavana vuonna, 

Järvinen sanoo. 
Avoimesta ja positiivisesta 

luonteestaan tunnett u Satu on 
näkyvä persoona Forssan seu-
dulla, joka on aktiivisesti muka-
na myös erilaisten tapahtumien 
ja yhdistysten toiminnassa. 

– Forssan Seudun Yritt ä-
jänaiset on minulle tärkeä tu-
kiverkosto, jossa saan vaihtaa 
ajatuksia muiden yritt äjänais-
ten kanssa ja miett iä uusia ide-
oita liiketoimintani tueksi. 

Yritt äjänaisilta Satu saa kiitos-
ta itsensä ja yritystoimintansa 
jatkuvasta kehitt ämisestä sekä 
panostuksesta henkilökuntan-
sa koulutukseen. 

– Kaikista tärkeintä on 
luott aa itseensä ja omaan te-
kemiseensä – myös huonoina 
aikoina. Nyt jos koskaan on us-
kallett ava unelmoida, kehitt ää 
osaamistaan ja tehdä suunni-
telmia pitkällä tähtäimellä. 

www.kirkassilma.fi 

Uudessa keskuskeittiössä
valmistuu ruuat viidelletuhannelle
Forssan kaksi keskuskeitt iötä 
ovat tulleet toimitilojensa osal-
ta elinkaarensa päähän. Tölön 
keskuskeitt iö puretaan uuden 
Monikylän valmistutt ua, joten 
Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n 
täytyi miett iä ratkaisu ja paikka 
ateriapalveluiden uudelle kes-
kuskeitt iölle.

– Aluksi määritt elimme, 
millaisia tarpeita tilojen tulee 
täytt ää. Tilat ja laitehankinnat 
on suunniteltu yhdessä suur-
talouskeitt iöihin erikoistuneen 
suunnitt elijan kanssa, joten 
keitt iöstä tulee varmasti toi-
miva ja kaikin puolin sopiva, 
Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n 

toimitusjohtaja Soile Haavisto
kertoo.

Kaupunki vuokraa uuden 
keskuskeitt iön tilat kahdek-
sikymmeneksi vuodeksi. Ra-
kennutt aja on Munkkiniemen 
konsortio, jonka muodostavat 
paikalliset yhtiöt Arkihuoma 
Oy, Siivoustukku SilläSiisti Oy ja 
Forssan Säätökaluste Oy.

Keskuskeitt iön rakennus-
hankkeesta vastaa viisi paikal-
lista urakoitsijaa, joista yksi on 
Rakennus Timo-Pekka Oy.

– Tällä hetkellä teemme 
latt iavaluja, sähkö-, putki-, 
ja ilmastointitöitä. Kesällä oli 
hieman haasteita, mutt a nyt 

kuromme aikataulua kiinni. Tä-
nään haluan uskoa vakaasti sii-
hen, ett ä vuodenvaihteessa luo-
vutamme tilaajalle valmiin tilan, 
forssalaisen Rakennus Timo 
Pekka Oy:n Timo Pekka kertoo.

Uudessa keskuskeitt iös-
sä valmistetaan ruuat kaikille 
Forssan koululaisille, päiväko-
tilaisille palvelukeskuksissa ja 
sairaalassa ruokaileville eli tällä 
hetkellä noin 4000 hengelle päi-
vitt äin.

– Tilat on suunniteltu ja 
toteutett u niin, ett ä tulevai-
suudessa ruuanvalmistuskapa-
siteett ia voidaan vielä merkitt ä-
västi kasvatt aa.

Forssan Mullankaivajat
Wiksbergin kartanolla
Ryhmä Forssan yhteislyseon 
opiskelijoita lähti Forssan mu-
seon Mullankaivajat -arkeolo-
giahankkeen kyydissä matkalle 
Wiksbergin kartanon tarinaan. 
Tulipalossa 1978 tuhoutunut 
kartanon päärakennus tarjo-

si arkeologisilla kaivauksilla 
opiskelijoille aikaikkunan men-
neeseen ja herätt eli tarkaste-
lemaan tutt ujakin ympäristöjä 
uusin silmin.

Mullankaivajat on Suomen 
Kultt uurirahaston hanke, jossa 

tutustutaan arkeologisen tut-
kimuksen kautt a tieteelliseen 
työskentelyyn ja oman kotiseu-
dun menneisyyteen.

www.forssanmuseo.fi 

Hämeen kauppakamari
vauhdittaa yritysten hallitustyöskentelyä
Hämeen kauppakamari käyn-
nisti syyskuussa hallitustyön 
aktivointihankkeen, jonka avulla 
Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hä-
meessä toimiva yritt äjä voi hyö-
dyntää hallitusammatt ilaisten 
asiantuntemusta ja työpanosta. 

Hankkeen keskeinen teh-
tävä on aktivoida alueen 
pk-yrityksiä hyödyntämään 
hallitustyöskentelyä omassa 
liiketoiminnassaan. Ilman asi-
antuntevaa hallitusta tai muu-
ta sparrausta pk-yritt äjä joutuu 
pohtimaan usein yksin yrityk-

sensä strategisia päätöksiä. 
Hyvin toimiva hallitus tuo yri-
tykselle merkitt ävää lisäarvoa, 
autt aa yrityksen arvon kasvat-
tamisessa sekä vastaamisessa 
moniin toimintaympäristön ala-
ti muutt uviin haasteisiin

Hankkeen kohderyhmänä 
ovat alle 50 henkilöä työllistä-
vät pk-yritykset, jotka ovat ha-
lukkaita kehitt ämään ja kas-
vatt amaan liiketoimintaansa. 
Hankkeen tuott ama palvelu on 
kaikille yrityksille maksutonta 
lukuun ott amatt a mahdollisia 

hallitusjäsenten hakuihin liitt y-
viä toimeksiantomaksuja, joista 
sovitaan erikseen. Hanke toteu-
tetaan yhteistyössä Hämeen 
Hallituspartnereiden, alueen 
kehitysyhtiöiden ja yritt äjäjär-
jestöjen kanssa. 

Lisätietoa: 
www.hamechamber.fi 
Hämeen kauppakamari
toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen
jussi.eerikainen@hamecham-
ber.fi 
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Tyypillistä turistikohdetta luonnehditaan usein sanoilla 

kaunis, viihtyisä, vehreä ja elämyksellinen. Mutta tiesitkö, 

että matkailukohteena voi olla myös paikallisten yritysten 

osaaminen? 

Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Maatalouden innovaatiot, kiertotalouden 

symbioosit ja metsäeskari – vain muuta-

mia esimerkkejä mainiten. Forssan seu-

dulla on paljon sellaista osaamista ja te-

kemistä, joka kiinnostaa maailmalla. Tätä 

tietotaitoa ryhdytään nyt tuott eistamaan 

valmiiksi matkailupaketeiksi Forssan Yri-

tyskehitys Oy:n hallinnoimassa Technical 

Visits Häme -hankkeessa. 

– Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa 

ja Australiassa ollaan todella kiinnos-

tuneita suomalaisesta maataloudesta. 

Forssan seudulla on paljon korkeatasoista 

maatalousosaamista sekä erilaisia kier-

totalousesimerkkejä, jotka meidän pitää 

kertoa myös muulle maailmalle, Forssan 

Yrityskehitys Oy:n kehitysjohtaja Han-

nu-Heikki Saarinen sanoo.

Ennen kuin seudun yritykset pääse-

vät esitt elemään toimintaansa kansainvä-

lisille vierailijoille, heidän on tunnistett ava 

ja tuott eistett ava oma erityisosaamisen-

sa myös tästä näkökulmasta.

– Yritysvierailuihin valmistautuminen 

toimii hyvänä sparrauksena kansainvälis-

tymiselle. Samalla kun yritykset laativat 

esitysmateriaaleja, he ott avat kuin huo-

maamatt aan ensimmäisen askeleen kohti 

globaaleja markkinoita, Forssan kaupun-

gin matkailusihteeri Mari Noromies-Wahl 

sanoo.  

– Mukaan tavoitellaan koko Kan-

ta-Hämeestä 30 yritystä, joille järjeste-

tään valmennus- ja verkostoitumistilai-

suuksia, henkilökohtaista sparrausta ja 

tutustumismatkoja. Yritysvierailujen ta-

voitt eena on synnytt ää myös arvokkaita 

kontakteja, ajatustenvaihtoa ja mahdolli-

sesti jopa uusia liiketoimintaideoita, Saa-

rinen sanoo. 

VAIVATTOMASTI 
VIERAILULLE

Jott a kansainväliset asiantuntijat haluavat 

tulla tutustumaan juuri Kanta-Hämeen yri-

tyksiin, on vierailuiden järjestämisen olta-

va heille mahdollisimman vaivatonta.  

– Yritys- ja oppilaitosvierailujen lisäk-

si aiomme liitt ää vierailupakett eihin myös 

majoitukset, kuljetukset, ruokailut ja elä-

myspalvelut. Valmiin matkailupaketin os-

taminen on aina helpompaa, kuin omatoi-

mimatkan järjestäminen, Noromies-Wahl 

sanoo. 

Yritysten tuott eet, ratkaisut ja osaa-

minen kootaan Vitsit Häme -nett isivuille 

sekä yhteiseen manuaaliin, jonka avulla 

matkanjärjestäjät voivat myydä vierailu-

pakett eja omien kanaviensa kautt a. 

Hämeen ELY-keskuksen rahoitt ama 

Technical Visits Häme -hanke käynnistyi 

elokuussa, ja tavoitt eena on, ett ä käytän-

nön työ ja yritysten sparraaminen pääs-

tään aloitt amaan vuoden vaihteessa.  

– Mukaan voivat hakea kaikki kan-

sainvälistymisestä ja oman toimintansa 

kehitt ämisestä kiinnostuneet yritykset 

Kanta-Hämeen alueella, Saarinen sanoo. 

FORSSALAISESTA
OSAAMISESTA
MATKAILU-
VALTTI

PAIKALLISET
ELÄMYKSET
YHDELLÄ
PAINALLUKSELLA

Haaveiletko suoretkestä ja nokipannukahveista paikallisen 

oppaan kanssa? Tai haluaisitko oppia sitomaan kauniin kuk-

kakranssin? Kotimainen Doerz Local- sivusto on elämysten 

verkkokauppa, jossa kuka tahansa voi tarjota paikallisia elä-

myksiä kenelle tahansa.

Teksti Sarita Silvennoinen kuva Taija Piikkilä

Doerz Local on helppokäytt öinen jakamis-

talouteen ja suositt uun Live like a local 

-trendiin perustuva verkkokauppa, joka 

on rantautunut Eurooppaan ja Suomeen 

pikkuhiljaa. Se on uudenlainen elämys-

palveluita esiintuova aito, sosiaalinen ja 

kestävä palvelu, josta löytyy forssalaisille 

oma seudullinen julkaisu- ja myyntialus-

ta. Paikalliset yritykset ja yhdistykset 

voivat maksutt a lisätä oman palvelutuot-

teensa myytäväksi sivustolle.

Ensimmäisten joukossa oman ilmoi-

tuksensa sivustolle on laitt anut forssalai-

nen pienpanimo Olutmylly.

– Näimme tämän upeana mahdolli-

suutena ja lisänäkyvyytenä yrityksellem-

me ja sen tarjoamille palveluille, Olut-

myllyn yritt äjäpariskunta Anne ja Mikko 

Silmälä kertovat.

Olutmylly tarjoaa sivuston kautt a 

tällä hetkellä panimokierrosta olutmais-

tiaisineen. Suunnitelmissa on kokeilla 

Doerzin kautt a myös tapahtumien lipun-

myyntiä ja erilaisia leikkimielisiä olutkou-

lutuksia kaveri- ja työporukoille.

– Olemme kehitelleet muutamaa eri-

laista pakett ia, joiden potentiaalia olem-

me lähdössä kokeilemaan Doerzin kautt a. 

Kynnys on matala sillä tuott een lisäämi-

nen ei vaadi rahallista panostusta.

MATKAILUN UUSI 
SUPERTRENDI

Forssan seudun alasivustoa markkinoi ja 

hallinnoi Forssan Yrityskehitys Oy, mutt a 

yritykset itse vastaavat sisällöistä ja pal-

veluiden toteutuksesta. Alusta käynnistää 

automaatt isen myyntiprosessin.

Forssan seudun alustalla on nyt vasta 

muutama erilainen palvelu tarjolla. Fors-

san matkailusihteeri Mari Noromies-Wahl 

kertoo, ett ä kunhan rekisteröityneitä pal-

veluntarjoajia on viisi, sivusto avautuu 

julkiselle alustalle muiden kaupunkien ja 

seutujen joukkoon.

– Digitaalisuus on tullut jäädäkseen, 

matkailuprofi ilit ovat muutt uneet ja hae-

taan yksilöidympiä palveluita. Koronan 

myötä kotimaanmatkailu sekä paikalliset 

palvelut ovat korostuneet. Haluaisinkin 

haastaa matkailuyritt äjiä tuott eistamaan 

myös omaa persoonaansa yrityksen pe-

ruspalveluiden lisäksi, Mari sanoo.

– Esimerkkeinä vaikkapa avantouin-

nit, rekiretket ja joulupiparien paisto. 

Kohtaamisia ja elämyksiä helpolla myynti-

alustalla samalla vuodenajat huomioiden. 

Elämyksiä voi tietenkin tarjota myös muut 

kuin perinteiset matkailualan yritykset.

Myös Olutmyllyläiset toivovat verk-

koalustan saavan lisää palveluntarjoajia ja 

sitä kautt a lisää näkyvyytt ä.

– Mukaan oli eritt äin helppo lähteä ja 

suositt elemme tätä kaikille yrityksille toi-

mialasta riippumatt a.

Forssan seudun sivun löydät osoit-

teesta fi .doerz.com/visitforssaregion



Onko tässä sinun ilmoituksesi?
Seuraava lehti ilmestyy

keväällä 2021.
Ota yhteyttä

posti@mainossatama.fi 
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Me suomalaiset olemme perinteisesti metsäkan-

saa, eikä ihme. Luonto tarjoaa meille virkistysmah-

dollisuuksia, ravintoa sekä toimeentuloa. Mutta 

tiesitkö, että metsillä on tärkeä rooli myös ilmas-

tonmuutoksen torjumisessa? Siksi Forssassa aio-

taan istuttaa lähivuosina useita uusia puuntaimia. 

Ajamme Forssan kaupungin teknisen 

johtajan Antt i Heinilän kyydissä Oja-

lanmäen uudelle asuinalueelle, jonka 

läheisyyteen istutetaan todennäköi-

sesti jo ensi keväänä uutt a metsää.  

– Olemme tekemässä yhteis-

työsopimusta Reforest Oy:n kanssa. 

He istutt avat puun taimia valitsemil-

lemme alueille ja huolehtivat niiden 

kasvamisesta parin-kolmen ensim-

mäisen vuoden ajan, Heinilä kertoo.

Forssassa riitt ää suuria met-

säalueita, joten miehen innostusta 

uudesta puolen hehtaarin kokoisesta 

metsästä on aluksi vaikea ymmärtää. 

– Istutett ava metsäala on pieni, 

mutt a sen myötä saamme arvokasta 

oppia siitä, miten hiilikompensaatioi-

ta voidaan laskea. Projektin yhtenä 

tavoitt eena on kasvatt aa omaa osaa-

mistamme, jott a voimme jatkossa 

huomioida kaupungin ympäristöta-

voitt eet paremmin myös metsänhoi-

dossa.  

TAVOITTEENA 
PÄÄSTÖJEN 

VÄHENTÄMINEN

Puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia, 

joten istutt amalla uusia puuntaimia 

Forssan kaupunki voi kompensoida 

toiminnastaan syntyneitä ympäris-

töpäästöjä. 

– Ensisijainen tavoitt eemme 

on kuitenkin vähentää päästöjen 

METSISTÄ
ON MONEKSI – 

MYÖS
HIILINIELUKSI

Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

syntymistä kompensoimisen sijaan. 

Olemme muutamassa vuodessa on-

nistuneet pienentämään energianku-

lutustamme viisi prosentt ia, Heinilä 

kertoo. 

Päästöjen vähentäminen on 

ajankohtaista, sillä myös kaupunkien 

ja kuntien odotetaan panostavan tu-

levaisuudessa vastuullisuuteen yhä 

enemmän. 

– Haluamme olla aidosti järkivih-

reä kaupunki. Nykyisellä tekniikalla 

emme kuitenkaan pysty vähentä-

mään kaikkia päästöjämme. Voimme 

kuitenkin panostaa hiilinieluihin, jot-

ka sitovat osan hiilidioksidipääs-

töistä sen sijaan, että ne päätyisivät 

ilmakehään. 

Reforest myy istutt amistaan 

metsistä osuuksia myös yrityksille, 

jotka haluavat kompensoida liiketoi-

minnasta aiheutuvia päästöjä. 

– Toivon, ett ä myös paikalliset 

yritykset innostuvat lähtemään entis-

tä aktiivisemmin mukaan hiilitalkoi-

siin, kun saamme näitä varta vasten 

hiilinieluiksi tarkoitett uja metsiä myös 

Forssaan.

ENEMMÄN KUIN PUITA

Metsillä on iso vaikutus ilmaston-

muutoksen torjumisessa, mutt a kulu-

vana vuonna myös niiden tarjoamien 

virkistysmahdollisuuksien arvostus 

on noussut kohisten.

– Metsistä on moneksi, sillä tutki-

musten mukaan ne myös kohentavat 

ihmisten mielialaa, lievitt ävät stressiä 

ja laskevat verenpainett a jo muuta-

massa minuutissa, Heinilä sanoo. 

Forssan kaupungin tavoitt eena 

onkin löytää Reforestin kanssa hiili-

nieluiksi muutett avat alueet keskus-

tan tuntumasta, jott a forssalaiset 

voivat nautt ia metsien hyötyvaikutuk-

sista entistä enemmän.

– Vien harvoin töitä kotiin, mutt a 

nyt olen innostunut iltalenkillä katse-

lemaan alueita, jotka voisimme met-

sitt ää. Ojalanmäen taimet istutetaan 

tien vieressä olevalle suoja-alueelle, 

jolloin ne vähentävät myös asuina-

lueelle kantautuvaa melua ja pölyä. 

Kaupunki sitoutuu säilytt ämään 

Reforestin istutt amat metsät kos-

kematt omina 60 vuoden ajan, joten 

niistä on iloa myös tuleville sukupol-

ville. 

– Tiesitkö muuten, ett ä tämä 

puolen hehtaarin kokoinen metsä-

alue sitoo kasvaessaan itseensä vii-

kossa kuuden auton vuosipäästöt? 

Kuudessa vuosikymmenessä vai-

kutus on jo melkoinen, Heinilä hy-

myilee.

www.reforest.fi
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Valitut tarjoukset ja urakoitsijat:
• Pääurakoitsija ja rakennustöiden urakoitsija: Tammelan Tasorakennus Oy, urakkahinta 8 390 000€
• Maanrakennusurakoitsija: Forssan Ympäristöurakointi Oy, urakkahinta 2 240 600€
• Runkourakoitsija: Parma Oy, urakkahinta 3 969 000€
• Vesikatt ourakoitsija: Tep Riif Pohjanmaa Oy, urakkahinta: 1 484 000€
• Putkiurakoisija: Are Oy, urakkahinta: 1.043 000€
• Ilmanvaihtourakoitsija: Caverion Suomi Oy, urakkahinta: 1 550 000€
• Sähköurakoitsija: Caverion Suomi Oy, urakkahinta: 1 515 000€
• Rakennusautomaatiourakoitsija: BSV Automaatio Oy, urakkahinta: 143 900€
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MODERNIN
MONIKYLÄN
RAKENTAMINEN 

ALKANUT

Millaisissa tiloissa forssalaislapset ja -nuoret tulevaisuudessa 

oppivat, liikkuvat ja harrastavat? Monikylä-hanketta on pyöri-

telty kaupungin päättäjillä ja suunnittelijoilla kierros toisensa 

perään useita vuosia ja myös budjetti on muuttunut moneen 

kertaan. Syyskuussa hanke vietiin maaliin ja nyt rakennustyöt 

pääsevät pyörähtämään vauhtiin.

Teksti Sarita Silvennoinen kuva Taija Piikkilä

Kaivinkoneen kauha on kolahtanut maa-

han monitoimikeskus Monikylän tontilla 

usean vuoden suunnitt elun ja harkinnan 

jälkeen. 

Urakkamuotona kilpailutuksessa 

käytett iin jaett ua urakkaa ja tarjoukset 

on nyt hyväksytt y Forssan kaupungin-

hallituksessa. Kilpailutuksen hävinneillä 

urakoitsijoilla on kuukausi aikaa valitt aa 

hankintapäätöksestä.

– Urakat jäävät pääasiassa paikallis-

ten yritysten toteutett aviksi, kuten on toi-

vott ukin koko hankkeen ajan. Urakkajako 

tehtiin kokonaistaloudellisten periaatt ei-

den mukaisesti, jossa otetaan huomioon 

hinta, laatusertifi oinnit ja yrityksen re-

ferenssit, Forssan kaupungin kiinteistö-

päällikkö Jukka Perälä kertoo.

Pääurakasta jätt i tarjouksen ainoas-

taan urakan saanut Tammelan Tasora-

kennus Oy. Urakan hinnaksi tuli 8 390 000 

euroa. Myös maanrakennus- ja runkoura-

kointi tulee seudulta.

– Pääurakan laatuarviointiin otett iin 

ensimmäistä kertaa mukaan sosiaaliset 

perusteet. Tarjouksen jätt änyt urakoitsija 

sai viisi lisäpistett ä sitoutuessaan työllis-

tämään kaksi pitkäaikaistyötöntä avus-

taviin tehtäviin hankkeen ajaksi, Forssan 

kaupungin tekninen johtaja Antt i Heinilä 

sanoo.

– Monikylällä on suuri arvo paikalli-

sille rakennusyritt äjille. Suurimmat urakat 

jäivät tälle seudulle ja se tarkoitt aa 24,4 

miljoonan euron kokonaisbudjetista noin 

15,4 miljoonaa euroa. Hankkeen työllistä-

vä vaikutus seutukunnalle on merkitt ävä.

LASTEN TOIVEITA 
KUUNNELLAAN

Monikylästä tulee uudenaikainen ja ener-

giatehokas rakennus, jonka suunnitt elus-

sa on kuunneltu varhaiskasvatuksen las-

ten ja peruskoulujen oppilaiden toiveita ja 

ajatuksia alusta asti.

– Lapsia ja nuoria tullaan jatkossa-

kin kuulemaan esimerkiksi rakennuksen 

piha-alueen rakentamiseen liitt yen, kau-

pungin kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina 

Kemppainen kertoo.

Monikylän valmistutt ua sinne siirty-

vät kaikki Kuhalan ja Tölön koulujen op-

pilaat sekä Taikatuulen ja Kurjenpesän 

päiväkotien lapset. Rakentamisen ajaksi 

ei tarvita väistötiloja, vaan nyt käytössä 

olevia tiloja hyödynnetään muutt oon asti.

– Se on iso säästö pitkässä juoksus-

sa. Puhutaan satojentuhansien, jopa mil-

joonan euron säästöstä, Heinilä sanoo.

Forssan Tölön alueelle rakennett a-

van Monikylän rakennustyöt rajoitt avat 

Pihlajakadulla liikkumista ja kaikki henki-

löliikenne ohjataan Lehmuskadun kautt a. 

– Kaikki moott oriajoneuvoilla ta-

pahtuva liikenne tulee tulevaisuudessa 

kulkemaan Lehmuskadun kautt a. Raken-

nusaika on hyvää harjoitusta uudelle kul-

kureitille, Heinilä sanoo.

Monikylän suunniteltu valmistu-

misaika on syksyllä 2022. Monikylä-hank-

keen etenemistä voi seurata osoitt eessa 

www.forssa.fi /asuminen-ja-ymparisto/

monitoimikeskus
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Työttömyyden pitkittymistä hoidetaan Forssassa 

aktiivisesti. Nykyään työpajalla voi työskentelyn 

ohella myös suorittaa erilaisia osatutkintoja ja ko-

konaisia ammatillisia perustutkintoja.

Forssalainen Merja Rautanen joutui 

vakavien allergioiden ja ihott umien 

vuoksi jätt ämään työnsä lähihoitajana. 

Toimeliaalle Rautaselle pitkäaikaistyöt-

tömyys ei ollut vaihtoehto, vaan hän 

lähti aktiivisesti etsimään omaa pol-

kuaan. 

TE-palveluista hänet ohjatt iin 

Forssan kaupungin työllisyyspalvelui-

den Työvoitt oon, joka on tarkoitett u yli 

30-vuotiaille työnhakijoille. Työvoitossa 

kartoitett iin Rautasen tilanne ja etsit-

tiin hänelle sopiva paikka työllistymi-

sen tukemiseksi.

Työllisyyspalveluilla on Forssassa 

useita toimipisteitä. Jokaisella pisteellä 

on omanlaisensa toimenkuva ja asia-

kaspalveluhenkinen Rautanen löysi 

itselleen sopivan paikan Hämeentien 

varrella sijaitsevasta pajamyymälästä.

– Täällä on todella positiivinen 

ilmapiiri ja minut otett iin hienosti po-

rukkaan, Rautanen kertoo.

Pajamyymälässä Rautasen työ-

tehtäviin kuuluu muun muassa myy-

mälän yleisilmeen siistinä pitämistä 

ja myyntiin tulevien tuott eiden pientä 

siistimistä ja hinnoitt elua.

– Työ on todella monipuolista, enkä 

usko, ett ä voisin saada missään muussa 

myymälässä samaa kokemusta. Tuot-

teiden hinnoitt elu on yksi tehtävistäni ja 

siinä pitää osata ott aa monta asiaa huo-

mioon. Esimerkiksi se vaikutt aa hintaan, 

ett ä onko tuote tuotu meille lahjoitukse-

na vai onko se haett u jostain kauempaa.

TÄHTÄIMESSÄ 
TUTKINTO

Forssan kaupungin työllisyyspalve-

lut aloitt i elokuussa alkaneen kaksi-

vuotiseen Pajalta töihin -hankkeen. 

Avainhenkilöinä toimivat Jukka Lid-

man ja Tero Kaleva kertovat hank-

keella tähdätt ävän siihen, ett ä en-

tistä useampi pajalla työskentelevä 

saisi mahdollisuuden työllistyä tai 

siirtyä avoimille työmarkkinoille.

Työllistymisen edistämiseksi 

työpajoilla on mahdollista suoritt aa 

kokonaisia ammatillisia perustutkin-

toja tai osia niistä.

– Pajalla työn ohessa suoritett a-

vat tutkinnot sopivat hyvin sellaisille 

TYÖPAJAN
OPEILLA
AVOIMILLE
TYÖMARKKINOILLE

Teksti Sarita Silvennoinen kuva Taija Piikkilä

henkilöille, joille perinteinen opiske-

lumuoto ei jostain syystä ole paras 

vaihtoehto, Jukka Lidman sanoo.

Forssan monipuolisen pajatar-

jonnan johdosta kuntoutt avassa työ-

toiminnassa voi suoritt aa esimerkiksi 

tutkinnonosia logistiikan, puhtaus- ja 

kiinteistöpalveluiden, liiketoiminnan 

sekä tieto- ja viestintätekniikan mer-

konomin tutkinnoista.

– Hankkeen avulla haetaan työ-

pajaympäristössä ratkaisuja työllis-

tymiseen. Tavoitt eena on nostaa kau-

pungin elinvoimaa.

Pajalta töihin -hanke on iso ru-

tistus, jonka takana on laaja sidos-

ryhmä, TE-palvelut, oppilaitokset, 

yrityssektori ja kaupunki.

MONIPUOLISET 
MAHDOLLISUUDET

Forssan kaupungissa toimii useita 

erilaisia pajoja. Logistiikkapaja hoitaa 

monenlaisia kuljetusalan töitä, kuten 

muutt oja ja kaupungin sisäisiä kul-

jetuksia. Kädentaitopajalla tehdään 

korjausompelutöitä sekä ommellaan 

kierrätysmateriaaleista tekstiilituot-

teita myyntiin pajamyymälään. 

Logistiikkapajan ja pajamyymä-

län kanssa samoissa tiloissa sijait-

sevassa puupajassa kunnostetaan ja 

maalataan huonekaluja.

Aktiivissa tehdään alihankin-

tatöitä, Tex vexissä käsitellään ja 

myydään vaatt eita ja kodin tekstii-

lejä, Wahrenintuvalla tehdään muun 

muassa ulkotöitä kaupungin eri koh-

teissa ja Wirta-pajalla voi tutustua 

muun muassa tietotekniikkaan ja 

3D-tulostukseen.

Merja Rautanen on työskennel-

lyt pajamyymälässä kesäkuun alusta 

asti. Tällä hetkellä hän suunnitt elee 

varovasti jo tulevaisuutt a ja erilaisten 

osatutkintojen suoritt amista. Suori-

tett avien tutkintojen suunnitt elemi-

nen aloitetaan pikkuhiljaa ja kasataan 

niin, ett ä niistä olisi mahdollisimman 

paljon hyötyä työmarkkinoille siir-

tyessä.

– Pajatyöskentely toi arkeeni 

taas normaalin rytmin. Luulen, ett ä 

se on monelle täällä työskenteleväl-

le yksi tärkeimmistä asioista, vaikka 

ikähaarukka ja taustat ovatkin kaikil-

la erilaiset, Rautanen sanoo.

– Työkokemus myyntityöstä on 

minulle eritt äin hyödyllinen jatkoa 

ajatellen. Työpajalla työskentely on 

sopinut minun elämäntilanteeseeni 

eritt äin hyvin. 

Kaikille pajoilla tutkintoa suo-

ritt aville tehdään henkilökohtainen 

opiskelu- ja etenemissuunnitelma 

ja jokaisella on omanlaisensa ta-

voitteet.

– Osaamisen vahvistamisen 

kautt a mahdollisuudet työllistyä pa-

ranee. Tämän tyyppiselle työlle ja 

toiminnalle on selkeästi kysyntää, 

Jukka Lidman sanoo.

www.tyovoitto.fi

www.forssa.fi

Työpajalla saa kokemusta mo-
nenlaisista työtehtävistä. Ku-
vassa pajamyymälän Merja Rau-
tanen lähett ämässä kaupungin 
kentt ämestari Jyrki Koskista 
ja pajalla työskentelevää Alex 
Ahosta kaupungin ateriakulje-
tuskeikalle.
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Forssan Kuvataidekoulun
KOTONA -etäkursseilla pääset 
tekemään taidetta omassa aikataulussa!

Kehitimme uuden tavan osallistua 
Kuvataidekoulun opetukseen, kotoa käsin 
ja silloin kun se sopii parhaiten omaan 
aikatauluun. Kurssikokonaisuuteen kuuluu 
kaikki tarvittavat materiaalit ja opetusvideot, 
sekä sähköisellä alustalla toimiva tuki, ohjaus 
ja palaute. Samalla pääsee katsomaan myös 
muiden ryhmäläisten teoksia.

F RSSAN
KUVATAIDEKOULU

ETÄKURSSIT

Kurssikokonaisuuksia
sekä lapsille että aikuisille!
Uutta tulossa, seuraa ilmoituksia Facebookista, 
tai tilaa etäkursseja koskevat tiedotteet 
osoitteesta teija.lauronen@forssa.fi. Voit myös 
esittää toiveita kurssien sisällöstä ja ikäryhmästä!

Luotettava
paikallinen
sanomalehti!

26.10.1995 iskettiin lapio Forssan Kiimassuon
metsään. Suomen ensimmäinen EU-stan-
dardit täyttävä jätekeskus alkoi rakentua. 

Sittemmin yhtiöstä on kasvanut 16 kunnan 
jätehuollosta vastaava yritys ja viiden yrityk-
sen konserni, joka edistyksellisillä palveluil-

laan pitää huolta ympäristöstä ja tulevai-
suuden resursseista.
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Kilpailu osaavasta henkilöstöstä kovenee 

jatkuvasti ja yritysten on entistä tärkeäm-

pää panostaa rekrytointiprosesseihin ja 

työntekijöiden sitouttamiseen. Kaikkea ei 

ole kuitenkaan järkevää tehdä itse, vaan 

apuna kannattaa hyödyntää Faktian henki-

löstöhallinnon ammattilaisia. Näin tehtiin 

esimerkiksi forssalaisessa C.P.E. Produc-

tion Oy:ssä.

Kun erilaisia taistelu- ja suojava-

rusteita valmistavan C.P.E. Pro-

ductionin myynti hidastui kevääl-

lä merkittävästi koronan takia, 

ryhdyttiin yrityksessä välittömäs-

ti miettimään, miten menetetty 

tilauskanta voitaisiin korvata. 

– Ymmärsimme, että meillä 

on varastossa kaikkia materiaa-

leja ja osia, mitä suojavisiirien 

valmistamiseen tarvitaan. Teim-

me ensin niin sanotun koe-erän 

ja kun se vietiin käsistä, pian val-

mistimme 10 tuhatta visiiriä päi-

vässä, C.P.E. Productionin toimi-

tusjohtaja Harri Kolu kertoo. 

Uusi aluevaltaus ja tuotan-

non nopea kasvattaminen eivät 

olisi onnistuneet ilman materiaa-

livaraston kasvattamista ja lisä-

työvoiman löytämistä. 

– Materiaalien hankkiminen 

lyhyellä aikataululla osoittautui 

toisinaan todella haastavaksi. 

Onneksi saimme keskittää ener-

giamme tavarantoimittajien kon-

taktoimiseen ja tuotantoproses-

sien kehittämiseen, sillä Faktian 

omistama henkilöstövuokrausfir-

ma Jobpari hoiti rekrytointipro-

sessin puolestamme. 

VALTTINA NOPEUS 
JA JOUSTAVUUS

C.P.E. Productionin Forssan teh-

taalla työskentelee normaalis-

ti noin 30 vakituista työntekijää, 

mutt a keväällä yritykseen palkat-

tiin vain muutamassa viikossa 42 

lisäkäsiparia. 

– Joukossa oli niin opiskeli-

joita, lomautett uja, tyött ömiä sekä 

vuokratyöfi rman vakituisia työn-

tekijöitä. Uudet työntekijät sopeu-

tuivat hyvin porukkaamme ja en 

voi kuin näin jälkikäteen ihmetellä, 

miten Jobpari onnistui löytämään 

meille lyhyessä ajassa niin iloisia 

ja osaavia ihmisiä töihin, Kolu kiit-

telee. 

– Yksi tärkeä tekijä rekrytointi-

prosessissa oli C.P.E. Productionin 

yrityskultt uuri. Moni halusi hakea 

yritykseen kuultuaan ystävältään 

millaista C.P.E. Productionilla on 

olla töissä, Jobparin Susanna Mar-

jamäki-Vuorenpää sanoo. 

Nopean reagoinnin ja Jobparin 

avustuksella C.P.E. Productionin 

tuotantotiloissa valmistui juhan-

nukseen mennessä peräti 420 tu-

hatt a suojavisiiriä. Kesällä yritys 

puolestaan valmisti 50 tuhatt a 

suojatakkia, joista suurin osa meni 

Huoltovarmuuskeskukselle. 

– Tällä hetkellä valmistamme 

suojavisiireitä ja -takkeja maltilli-

sempia eriä, mutt a tilauskanta elää 

koronatilanteen mukaan. Keväällä 

peruuntuneet hankintakilpailutuk-

set alkavat myös käynnistyä, joten 

voi olla, ett ä soitan Susannalle jo 

parin viikon päästä, ett ä tarvitsem-

me taas lisää työntekijöitä, Kolu 

naurahtaa. 

– Jobparin vahvuus on jous-

tavuus. Meidän alamme elää yk-

sitt äisistä isoista tilauksista, eli 

työvoimatarpeemme vaihtelee 

muutenkin. Olemme olleet Jobpa-

rin asiakkaita jo pitkään ja ilman 

heidän palveluaan moni tilaus olisi 

myöhästynyt ja toimitusvarmuu-

temme heikentynyt.

KILPAILUETUA
TYÖHYVINVOINNISTA

Jobparin palvelutarjonta on laa-

jentunut entisestään Faktia Oy:n 

ostett ua yrityksen liiketoiminnan. 

Henkilöstövuokrauksen ohella Job-

parista saa nyt myös esimerkiksi 

henkilöstön kehitt ämispalveluja. 

– Rekrytointipalveluiden ja 

koulutuksen lisäksi autamme yri-

tyksiä edistämään työhyvinvoin-

tia, kehitt ämään yrityskultt uuria 

sekä motivoimaan ja sitoutt amaan 

työntekijöitään. Pieni vaihtuvuus ja 

hyvinvoiva henkilöstö parantavat 

tutkitusti yrityksen kilpailukykyä 

ja tulosta, Faktian toimitusjohtaja 

Tanja Paassilta kertoo. 

– Yritysten ei ole järkevää 

tehdä kaikkea kehitt ämistyötä 

aina itse, vaan tärkeää on keskit-

tyminen yrityksen ydintoimintaan. 

Tässä Faktia on kumppani, joka tu-

kee arjen toiminnan sujuvoitt ami-

sessa. Talostamme löytyy valtava 

määrä erilaista liiketoimintaosaa-

mista ja olemme nyt paketoineet 

tämän osaamisen tukemaan seu-

tumme yritysten menestystä, Fak-

tian palvelupäällikkö Leea Kante-

lus sanoo.

Faktian uusi aluevaltaus pal-

velee myös Lounais-Hämeen kou-

lutuskuntayhtymän opiskelijoita, 

jotka etsivät työssäoppimispaik-

koja. 

– Autamme opiskelijoita työl-

listymään ja kerrytt ämään työko-

kemusta myös valmistumisen jäl-

keen. On koko seutumme etu, kun 

opiskelijat työllistyvät ja yritykset 

menestyvät liiketoiminnassaan, 

Paassilta ja Kantelus sanovat.  

Tarvitseeko yrityksesi rekry-

tointi- tai koulutuspalveluja? 

Vai haluatko viedä organi-

saationne työhyvinvoinnin 

uudelle tasolle? Ota yhteytt ä, 

niin siivitetään yhdessä liike-

toimintanne menestykseen!

www.jobpari.fi 

Teksti Johanna Hento kuva Taija Piikkilä

Eija Laukkanen näki lehdessä 
Jobparin ilmoituksen C.P.E. Pro-
ductionille etsitt ävästä työvoi-
masta ja päätt i hakea paikkaa 
koronan vietyä hänen edellisen 
työkeikkansa. Taustalla oli myös 
vilpitön halu autt aa koronan 
etenemisen hillitsemisessä. Yri-
tyksen toimitusjohtaja Harri Ko-
lun mukaan Eijasta on nopeassa 
ajassa tullut tärkeä osa yrityk-
sen työyhteisöä. 

FAKTIALTA
TAUSTATUKEA
C.P.E. PRODUCTIONIN

ALUE-
VALTAUKSEEN
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Kasvu vaatii aina investointeja. Isojakin. Sen tietää myös forssalainen kylmälaitteita 

suunnitteleva ja valmistava Coolcenter Oy, jonka kasvutavoitteisiin pääseminen helpot-

tuu uuden toimitilan ja paremman polyuretaanivalukoneen hankinnan myötä.

Valoisa, siisti ja avara tuotan-

tohalli avautuu silmien edessä. 

Hallin perältä kuuluu kolinaa ja 

iloinen naurunremakka kaikuu 

korviin. Hallin toisessa päässä 

henkilökunta kasaa viimeisiä hyl-

lyjä paikalleen.

Olemme Coolcenterin uu-

sissa toimitiloissa Sipilänkadulla 

Kuustossa.

– Uusissa tiloissa saamme 

järjestää tuotteiden valmistuksen 

linjastot mahdollisimman toimi-

viksi ja tuottaviksi. Selkeä paran-

nus toimivuuden kannalta on se, 

että korkeutta on enemmän ja 

saamme tavarat nostettua ylös 

lattialta. Näin myös työturval-

lisuus lisääntyi merkittävästi, 

Coolcenter Oy:n toimitusjohtaja 

Sauli Hakala kertoo.

Tilat ovat toimineet aiemmin 

Kerkosportin tuotantotiloina sekä 

varastona. Ennen muuttoa tiloja 

kunnostettiin turvallisuuden ja 

viihtyvyyden lisäämiseksi. Tasoite 

ja maalaus Virolainen Oy maalasi 

hallin seinät ja katon, oma henki-

löstö lattian. Isoon tuotantohal-

liin vaihdettiin lisäksi tehokkaat 

nykyaikaiset ja energiaa säästä-

vät älykkäät led-valaisimet. 

– Oman tilan hankintaan 

haimme ja saimme investointira-

hoitusta ja ostamisen mahdollisti 

osaltaan myös se, että kulunut 

vuosi on ollut tilausten kannalta 

valoisa ja työntäyteinen.

Muutto alkoi syyskuun puo-

livälissä laitteiden ja linjastojen 

purkamisella ja pakkaamisel-

la valmiiksi kuljetusta varten. 

Coolcenterin työntekijät suorit-

tivat koko muuton ilman apuvoi-

mia, joka hidasti hetkeksi tuo-

tantoa. 

– Oma henkilökunta tietää, 

mitä tavaraa pakataan ja minne 

ne uudessa tilassa puretaan. Tuo-

tanto pysäytettiin osittain muu-

tamaksi viikoksi ja valmistimme 

tuotteita puskuriin, joten toimi-

tuskatkoksia ei muutosta johtuen 

päässyt syntymään.

PAKASTAVASTA 
PÖNTÖSTÄ 

NOUTOSEINIIN

Vuodesta 2008 asti toimineen 

Coolcenterin monipuoliseen tuo-

tevalikoimaan kuuluu erilaisten 

mitt atilauskylmäkaappien lisäksi 

alihankintana valmistett avat kyl-

mäpalautumisaltaat sekä pakasta-

vat WC-pöntöt ja kauppojen nou-

toautomaatit.

Pakastavat WC-istuimet ovat 

olleet yrityksen tuotannossa läpi 

vuosien. Istuimia valmistetaan 

kahdelle eri tuotemerkille alihan-

kintana. Kysyntä räjähti korona-

keväänä ja töitä saatiin paiskia 

melkoisella tahdilla, jott a siihen 

pystytt iin vastaamaan.

– Pakastavalle pöntölle on il-

man koronaakin selkeä sesonki, 

joka ajoitt uu keväästä syksyyn eli 

mökkikaudelle, Sauli Hakala kertoo.

Myös erilaisten noutoauto-

maatt ien kysyntä on kasvanut 

viimeksi kuluneen vuoden aikana. 

Kauppojen yhteyteen rakennetuilla 

noutoautomaateilla on ollut jatku-

vaa kysyntää jo noin vuoden ajan, 

Hakala kertoo.

– Noutokaappien ja -seinien 

suunnitt elu ja valmistus aloitett iin 

meillä jo noin kuusi vuott a sitt en. 

Osuuskaupat alkoivat kysellä nou-

toseiniä kiihtyvällä tahdilla viime 

syksynä, eli noutoautomaatt ien 

kohdalla kysynnän lisääntyminen 

ei suoranaisesti johtunut pelkäs-

tään koronasta. 

Hakalan mukaan tiett y osto-

käytt äytymisen muutos on ollut 

vireillä jo muutamia vuosia. Tampe-

reen seudulla lähes kaikista S-ryh-

män Prismoista löytyy jonkinlainen 

ostosten noutoon tarkoitett u jär-

jestelmä.

– Tarpeita on monenlaisia ja 

ne vaihtelevat suuresti alueitt ain. 

Valikoimassamme on niin kylmä-

lokeroita kuin yhdistelmäkaappe-

jakin. Isoissa yhdistelmäkaapeissa 

on samassa kaapissa oma luukku 

pakasteille, viileäsäilytystä kaipaa-

ville sekä kuivatuott eille.

– Uusimaa ja Tampereen 

seutu on lähes isoimpia asennus-

alueita noutoseinien ja -kaappien 

osalta. Helsingissä toimii jo pari 

miehitt ämätöntä noutopistett ä, 

jonne voi ovikoodin ja kaappikoo-

din taakse tilata omat kauppata-

varat ja napata työmatkalla ohi 

kulkiessa kyytiin.

KASVUA HAKEMASSA

Coolcenter sijoitt ui kahden poten-

tiaalisimman yrityksen joukkoon 

Suomen suurimman kasvuyritys-

kilpailun Kasvu Openin Hämeen 

kasvupolulla. Kasvu Openista yri-

tys sai kaipaamaansa ulkopuolista 

sparrausta ja näkemystä tueksi 

kasvusuunnitelmilleen. Kasvuta-

voitt eiden tueksi Coolcenter aikoo 

panostaa tulevaisuudessa myös 

hallitustyöskentelynsä kehittä-

miseen.

– Meille on tärkeää, ett ä 

saamme sparrausta ulkopuolisil-

ta hallitusammatt ilaisilta. Heidän 

näkemyksensä autt avat meitä ke-

hitt ämään yrityksen toimintaa vie-

läkin paremmaksi.

Coolcenterissä työskentelee 

tällä hetkellä 15 henkilöä, joista 10 

tuott eiden valmistuksessa ja kaksi 

suunnitt elijoina ja loput toimis-

totyössä. Kasvutavoitt eisiin pää-

seminen vaatii tulevaisuudessa 

tuotantomäärien kasvatt amista ja 

sitä kautt a uuden henkilökunnan 

palkkaamista.

– Jokainen työntekijä haetaan 

töihin niin, ett ä hän on hyvä tyyppi 

ja innokas oppimaan. Rekrytointi 

on aina iso askel kaltaisellemme 

pienelle yritykselle ja se, ett ä työn-

tekijä sopii porukkaan, on ensiar-

voisen tärkeää.

www.coolcenter.fi 

Teksti Sarita Silvennoinen kuva Taija Piikkilä

Coolcenterin työntekijät ovat vii-
meistelemässä muutt oa uusiin 
tiloihin. Etualalla istuvat (oik.) 
Aleksi Hirsimäki ja Juha Kive-
lä, trukin ohjaamossa hymyilee 
Tommi Ahtola ja trukkiin nojaa 
Jari Mononen.

UUDESTA
TOIMITILASTA
VAUHTIA
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konsertit ja tapahtumat
6.11. klo 18 Valon ja musiikin ilta, Forssan kirkko.
  Värivaloin valaistussa kirkossa voi
  kuunnella musiikkia, rauhoitt ua ja
  vaeltaa. Kamarikuoro, kantt orit,
  jazzia ym. Vapaa pääsy. 
7.11. klo 8-15 Isänpäivämarkkinat, Forssan kauppatori
19.11. klo 18  Urkukonsertt i, Forssan kirkko, esiityjinä 
  urkutaiteilija Sakari Pétur ja saksofoni-
  taiteilija Esa Pietilä. Vapaa pääsy.
17.11. klo 18  Laulun siivin, Forssan seurakunta-
  talo. Yhteislaulua, vieraana Palava 
  Pensas -gospelkuoro. Vapaa pääsy.
19.11. klo 18 Urkukonsertt i, Forssan kirkko –
  Nuori urkutaiteilija Sakari Pétur ja
  saksofonitaiteilija Esa Pietilä ott avat
  uudistuneet urut käytt öön.
27.11. klo 18  Forssan mieskuoron 75-vuotisjuhla-
  konsertt i, Forssan Työväentalo.
  Liput ovelta.
29.11.klo 18 Jussi Syren & Groundbreakers –
  hengellistä bluesgrassia,
  Forssan kirkko

TULOSSA 2021
5.–6.2.2021 Tyykijazz 30-vuotisjazzit, Työväentalo
28.2. klo 16 Kaksi soitinta –konsertt i, Forssan kirkko. 
  Urut ja piano soivat yhdessä. Vapaa 
  pääsy! 
3/2021  James Bond-leff ojen tunnusmusiikki-
  konsertt i, Työväentalon Musiikkisali.
  Kapellimestarina Kari Mäkiranta,
  esiintyjinä mm. Sanna Pietiäinen, 
  Marko Simi ja Mirella Timonen. 
4/2021  Olli Soikkeli trio,
  Työväentalon Musiikkisali
4/2021  Laululaukat lasten kuorokonsertt i,
  urheilutalo Feeniks. Kuoronjohtajana  
  Mariina Niitt ymäki, yhtyett ä johtaa
  Juhani Kähkönen

Forssan Seudun Yritt äjänaiset ry:n 

FORSSAN JOULU
su 29.11.2020 klo 15.30–18
Forssan kauppatori

Ohjelmassa mm. puurotarjoilu, joulupukin vierailu 
ja jouluvalojen sytytys. Tarja Aro ja päiväkoti Wah-
renin lapset esiintyvät. Lapsille ponitalutusta ja 
koiravaljakkoajelua. Tapahtumassa mukana myös 
alpakat sekä Loimu-Nalle. 

Katso lisää tapahtumia
www.forssa.fi /tapahtumakalenteri
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Koronapandemian 
tilanteesta johtuen tapahtumia voidaan peruutt aa tai 
siirtää.

Tapahtumajärjestäjät voivat ilmoitt aa kaupungin nett i-
sivujen tapahtumakalenteriin lisätt ävistä tapahtumis-
taan ilmoita tapahtuma -lomakkeen kautt a.

2020-2021
tapahtumia

kirjaston
kirjallisuusillat
kaupunginkirjastolla, Wahreninkatu 4,
tiistaisin klo 18:
 
3.11.  Jussi Kontt inen: Vuosi Siperiassa
10.11.  Arvo Tuominen: Suomi ja Venäjä
17.11.  Sotahistorian ilta: Erkki Eskelinen,
  Pertt i Kokkinen ja Jani Mäkivalli
1.12.  Maria Vanha-Similä:
  Pyykkilaudasta pillereihin
 www.lounakirjastot.fi /tapahtumat

joulua kohti tunnelmoiden
31.10.–1.11. klo 9–16 Joulun etkot – kädentaitotapahtuma,  
  Forssan Prismakeskus, ent. Lindex 
29.11.klo 15.30–18 Forssan Seudun Yritt äjänaiset ry:n 
  Forssan Joulu, Forssan kauppatori
2.12.klo 18 Forssan yhteislyseon Joulukonsertt i, 
  Työväentalon Musiikkisali
3.12. klo 18 ”Nyt sytt yy valot tuhannet”-joulu-
  konsertt i, Forssan työväentalo.
  Esiintyjinä Kati Kaasalainen ja Joulun 
  Tähdet -lapsikuoro.
5.12. klo 8-15 Joulumarkkinat, Forssan kauppatori
5.12. klo 18  Petri Laaksosen joulukonsertt i,
  Forssan kirkko
11.12. klo 19 Muistojen kultaamat joulut –
  Elli Lukanderin joulukonsertt i,
  ravintola Vanha Värjäri
13.12. klo 13 Joulun PopUp-kuoron harjoitukset
  alkavat ,Forssan srk-talon sali

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään
joulu-tammikuussa ja viimeiset 6.1.2021.
Seuraa ilmoitt elua forssa.fi /tapahtumakalenteri

pilvenmäen ravit
13.11. klo 18 Ravit
20.11. klo 18.30 Pikkujouluravit
14.12. klo 18 Magic Monday-ravit
31.12. klo 18 Uuden Vuoden ravit

Lisätietoja: www.pilvenmaki.fi 

Tekijä2021 -tapahtuma 

toteutetaan virtuaalisena 21.1.2021. Virtuaalita-
pahtumassa mukana näytt eilleasett tajia: työn-
antaijia, oppilaitoksia ja muita toimijoita. Lisäksi 
tapahtumasta striimataan iltapäivän kestävä oh-
jelmaosuus.
Lisätietoja: www.forssa.fi 

tyykikylän
takaKonttikirppis
Tervetuloa kauppatorille myymään kuukauden
1. lauantaina klo 7–14. 
Ei muuta kuin takaluukku auki ja kauppa käyntiin!

Näyttelytila Vinkkeli
Wahreninkatu 4, kirjaston 2. krs, avoinna ma-to 11-19,
pe ja aatot 11-17, ka 10-14 (avoinna kirjaston aukioloaikoina) 
 
2.–29.11.2020 Akvarelleja / Sampo Mäkelä
30.11.–13.12.2020 Maalauksia / Kaisa Nyström
14.12.20–3.1.2021 Akvarelleja ja maalauksia /
  Pirkko Teräväinen
11.–31.1.2021 Maalauksia ja luontokuvia /
  Taina Kaarto & Oili Saarikko
1.–28.2.2021 Vuosinäytt ely / Kuhankosken Kilta ry
1.–28.3.2021 Tekstiilitaidett a / Merja Kainulainen
29.3.–18.4.2021 Kevätnäytt ely / Forssan
  varhaiskasvatus
19.–30.4.2021 Kevätnäytt ely / Forssan perusopetus
 
www.forssa.fi /tapahtumakalenteri

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

27.10.–22.11. Heli Huotala: Maalauksia
1.12.–3.1.2021 Ulpu Riikonen: Rakennetut veistokset
8.–24.1.2021 Markus Suhonen: Maalauksia
26.1.–21.2.2021 Marjatt a Oja: Kuvataidett a
23.2.–14.3.2021 Aino-Maija Laaksonen ja
  Sonja Lehikoinen: Tekstiilitaidett a.
16.3.–4.4.2021 Riikka Lenkkeri: Yötä vasten
  Maalauksia
9.4.–25.4.2021 Forssan Lasten ja nuorten
  kuvataidekoulu
27.4.–9.5.2021 Keramiikka-artesaanien
  lopputyönäytt ely, FAI
11.5.–6.6.2021 Heidi Piippo: Tekstiilitaidett a

www.forssanmuseo.fi 

T
A

P
A

H
T

U
M

IA

T
A

P
A

H
T

U
M

IA

22 23



Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Lisätietoja yhdistysten, seurojen yms. liikuntatarjonnasta 
löydät osoitt eesta www.forssa.fi /liikuntatarjonta

luistelua
To 4.2.2021 klo 18-20 Ice Skating tour jäähallissa

Yleisöluistelut harjoitushallissa keskiviikkoisin
ja perjantaisin klo  13-15 sekä sunnuntaisin klo 
14-16 (pelit ja pyhäpäivät saatt avat aiheutt aa 

yleisöluistelun peruuntumisen).

Pelejä voi seurata www.fopsjuniorit.fi /harjoitukset 
sekä jäähallin ilmoitustaululta.

Vakio yleisöluisteluajat ja -päivät voimassa
syyskuu–maaliskuu.

Forssan Salaman 
puistojuoksut
Osallistu iloiseen kuntolenkkiin 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. 

Ilmoitt autuminen alkaa 1h ennen lähtöä 

Vesihelmellä ja päätt yy 15 min ennen startt ia.

15.11.2020 klo 12
13.12.2020 klo 12
Lisätietoja: www.forssansalama.fi 

Liikkumaan! Voimistellen
voimaa ja liikkuvuutta

Kotiliiikuntaohjeita
ja videoita
löytyy osoitt eesta forssa.fi /liikuntaohjeet

Matalan kynnyksen 
liikuntaryhmiä
erityisryhmille (Forssa, Jokioinen, Humppila, 

Tammela ja Ypäjä) sekä forssalaisille ikäihmisille ja 

työikäisille. Järjestäjänä Liikuntatoimi. Lisätietoa 

ryhmistä löytyy www.forssa.fi /liikuntaryhmat 

Liikuntaneuvonta
tiistaisin terveyskeskuksessa. Neuvonta on 

tarkoitett u erityisesti terveytensä ja hy vinvointinsa 

kannalta riitt ämätt ömästi liikkuville aikuisille ja 

ikäihmisille. Järjestäjänä Liikuntatoimi. Ajanvaraus

tiistaisin klo 11-11.30 puh. 040 523 8310.

iltapäivätanssit
Keväällä  2021 torstaisin klo 13-16 Forssan 

Järjestöjentalolla, Osoite Kuhalankatu 17. 

Lisätietoja: 050 5582 645 / Jolanki.

Forssan Salaman
talviurheilukoulut
Startt iryhmä maanantaisin klo 17.30-18.30 ja 

keskiviikkoisin klo 18-19 Heikan koululla.

Sportt iryhmä  maanantaisin klo 17.30-18.30 ja 

keskiviikkoisin klo 18-19 Heikan koululla.

Kilparyhmä tiistaisin ja torstaisin ohjaajan ohjeiden 

mukaisesti.

Parkour sunnuntaisin. Ajasta ja paikasta ilmoitetaan 

nett isivuilla.

Lisätietoja: www.forssansalama.fi 

Mäkilamminpuiston opastetut ulkoilureitit ja laavu sekä frisbeegolfradat tarjoavat oivat puitteet 
syksyn ulkoilulle. Talvella Forssasta löytyy kaupungin ylläpitämiä valaistuja latuja noin 11,5 kilo-
metrin verran sekä maastolatuja noin 23 kilometriä. Koulujen ja puistojen yhteydessä on kym-
menen jääkenttää, minkä lisäksi luistelemaan pääsee myös jäähallin yleisöluistelussa. Listaukset 
ja kartat hiihtoladuista ja jääkentistä löytyvät Liikuntatoimen nettisivuilta www.forssa.fi /liikunta-
paikat. Sivuja seuraamalla pysyy selvillä myös latujen kunnossapidosta. 

Muista liikkua säännöllisesti, jotta toiminta- ja liikuntakykysi säilyvät. Alla olevan ohjelman voit 
tehdä päivittäin. Tee liikkeet rauhallisesti, säilytä hyvä ryhti ja muista hengittää liikkeitä tehdes-
säsi. Jalkaliikkeitä voit tehostaa käyttämällä 1-3 kilon tarrapainoja. 

Erityisliikunnanohjaaja Sirpa Polo 3/2020
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Forssan 
jalkapalloklubi ry 
järjestää jalkapallotoimintaa monenikäisille myös      

talvikaudella. Kaikkiin joukkueisiin toivotaan uusia 

pelaajia.

Jalkapallotaitokoulu sunnuntaisin  klo 17-18 

Kuhalan keinonurmella 2013 syntyneille ja sitä 

nuoremmille.

Aikuisten kuntofutis Kuhalan keinonurmella 

torstaisin klo 18.45–19.45.

Toiminta tapahtuu kelit ja tautitilanteen 

huomioiden.

Lisätiedot: www.fj k.fi  ja Valmennuspäällikkö Pett eri 
Olkkonen pett erifj k@outlook.com / 0400 273 138

Pyöritä vasenta kätt ä venytt äen etukautt a ympäri. Tee sama toisella kädellä. 
Lopuksi vie kädet yhdessä ylös, irrota ote ja tuo kädet sivukautt a venytt äen 
alas. Tee liikett ä viisi kertaa. Toista pienen tauon jälkeen.

Liike vilkastutt aa verenkiertoa niska-hartiaseudussa.

Nosta jalka suorana sivulle ja laske alas. Tee liike vuorotellen molemmilla 
jaloilla. Vie jalkaa sivulle hieman kantapää edellä ja pidä selkä suorana. Tee 
liikett ä 20 kertaa. Toista liike pienen tauon jälkeen.

Nosta jalka suorana taakse ja laske alas. Tee liike vuorotellen molemmilla 
jaloilla. Nosta jalkaa vain sen verran, kuin se nousee luonnollisesti. Tee 
liikett ä 20 kertaa. Toista liike pienen tauon jälkeen.

Jalan nostot harjoitt avat pakaralihaksia, joita tarvitaan seistessä, 
kävellessä ja tasapainon säilytt ämisessä.

Istu tuolilla, kädet puuskassa vartalon edessä. Vie polvi ja vastakkainen 
kyynärpää yhteen - sama toisin päin. Tee liike 10 kertaa molemmin päin.  
Toista liike pienen tauon jälkeen. 

Liike vahvistaa vinoja vatsalihaksia, lisää liikkuvuutt a selkääsi ja 
parantaa ryhtiä.

Istu tuolilla, jalat peräkkäin, askeleen päässä toisistaan. Nouse seisomaan 
- ota askel takimmaisella jalalla eteen – taakse – istuudu alas. Tee liike viisi 
kertaa, vaihda jalkojen asentoa ja tee liike uudelleen.                 

Liike vahvistaa jalkojen lihaksia ja harjoitutt aa tasapainoa. 

Marssi reippaaseen tahtiin nostaen polvia reilusti ylös ja anna käsien 
liikkua mukana. Toista liikett ä niin pitkään, ett ä sinulle alkaa tulla lämmin ja 
hengityksesi vähän tehostuu. 

Liike lämmitt ää lihakset, nostaa sykett ä sekä vilkastutt aa verenkiertoa 
koko kehossa. 
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Etätyön tekeminen ja kaipuu luonnon rau-

haan ovat lisääntyneet tänä vuonna vauh-

dilla. Forssalainen Camilla Mattila on jo 

konkari etätyöskentelyssä, sillä hän opis-

kellut ja työskennellyt kodistaan käsin jo 

usean vuoden ajan. 

Koiran kanssa lenkille, aamupala ja kotisohvalle 

tietokoneen kanssa. Camilla Mattilan etätyöpäivät 

kuulostavat rennoilta, mutta naisen mukaan ne 

ovat myös todella tehokkaita. 

– Toimistomme on melko rauhallinen, mutta 

omassa rauhassa on silti helpompi keskittyä. Työ-

paikkani sijaitsee Helsingissä, joten etätyöpäivinä 

voin myös nukkua yli tunnin pidempään, Camilla 

sanoo. 

Rakennesuunnitt elijana työskentelevä Camilla 

pitää tällä hetkellä yhden tai kaksi etätyöpäivää vii-

kossa, mutta jatkossa määrää on tarkoitus lisätä. 

– Aloitin syyskuussa uudessa työpaikassa, 

joten alussa minun täytyy olla enemmän läsnä 

työpaikalla, jotta työkaverit ja talon tavat tulevat 

tutuksi. Onneksi Forssasta Helsinkiin ei ole kovin 

pitkä matka. 

Ennen nykyistä työpaikkaansa Camilla on eh-

tinyt työskennellä Forssasta käsin myös Tampe-

reella ja Turussa sijaitsevissa suunnittelutoimis-

toissa.   

– Nyt kun etätyöskentely on yleistynyt, fors-

salaisten on entistä helpompaa hakea töitä myös 

muualta. Pääkaupunkiseutu on kuitenkin itselleni 

paras vaihtoehto, sillä miesystäväni asuu Virossa, 

joten kuljen Helsingissä muutenkin. 

EDULLISESTI OMAN KATON 
ALLE

Camilla on asunut Forssassa lähes koko ikänsä, mut-

ta hän tietää myös, millaista elämä on suurkaupun-

gin vilskeessä. 

– Asuin nuorempana vuoden verran Tampe-

reella, kun opiskelin urheiluhierojaksi. Valmistut-

tuani muutin takaisin Forssaan, sillä tämä tuntuu 

enemmän kodilta. Viihdyn paremmin pienessä 

kaupungissa ja täällä on kaikki ne palvelut, joita 

tarvitsen arjessani, Camilla sanoo. 

– Forssassa on myös edullisempaa asua. Hel-

singissä minulla tuskin olisi varaa ostaa omistus-

asuntoa, mutta täällä voin kerryttää varallisuutta-

ni ja maksaa asuntoa itselleni vuokralla asumisen 

sijaan.

Kauppojen lisäksi Camillan rivitaloasunnolta Kuus-

tosta on lyhyt matka myös Kaukjärven ja Syrjähar-

jun maastoihin. 

– Luonto on minulle tärkeä ja käymme koira-

ni Nasun kanssa lähes päivittäin metsässä ulkoi-

lemassa. Harrastamme myös pyöräilyä yhdessä. 

Pidemmillä osuuksilla Nasu istuu omassa peräkär-

ryssään ja sitten taas jatkamme yhdessä matkaa 

kävellen. 

– Innostun helposti uusista asioista ja pidän 

siitä, että Forssan seudulla on mahdollista har-

rastaa monia eri lajeja. Ostin hiljattain sarjakortin 

joogaan ja olen kokeillut tankotanssia. Käyn mie-

lelläni myös lavatansseissa, ratsastamassa ja kun-

tosalilla. 

KUIN OPISKELIJALLE TEHTY

Uuden oppimisesta kiinnostunut Camilla on hyödyn-

tänyt ahkerasti myös Wahren-opiston tarjontaa. 

– Olen opiskellut kieliä ja käynyt esimerkiksi 

ompelukurssilla. Forssasta käsin on helppo suo-

rittaa myös korkeakouluopintoja, sillä lyhyen mat-

kan säteellä on useampi Hämeen ammattikorkea-

koulun kampus, Camilla sanoo.    

Camilla tietää mistä puhuu, sillä rakenne-

suunnittelijan tutkintoa opiskellessaan hän asui ja 

työskenteli Forssassa.

– Ajoin ensimmäiset kaksi vuotta päivittäin 

Forssasta Hämeenlinnaan ja loput tutkinnostani 

suoritin töiden ohella. Matka Forssasta Hämeen-

linnaan on niin lyhyt, että minulla ei käynyt mieles-

sänikään muuttaa. Hyvän sijaintinsa ja edullisten 

asumiskustannustensa ansiosta Forssa on kuin 

opiskelijoille tehty.

Nyt kun koulut ovat siirtyneet yhä aktiivisem-

min etäopetukseen, myös Camilla miettii koulun 

penkille palaamista. 

– En tiedä vielä tarkalleen, mitä haluaisin opis-

kella. Voisin syventää nykyistä osaamistani, tai 

opiskella jotain aivan uutta. Täytyyhän minun jol-

lain täyttää kalenteristani ne tunnit, jotka säästän, 

kun minun ei tarvitse istua autossa matkalla töihin, 

Camilla naurahtaa.  

T
Y

Ö
N

T
E

K
E

M
IN

E
N

Teksti Johanna Hento kuva Jamina Satamo

TYÖ
ETÄNÄ,
LUONTO
LÄHELLÄ
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OLE kuin
LOMALLA
VAIKKA JOKA PÄIVÄ

Edulliset hinnat
Aikuiset 8€

Lapset (4-16v.), opiskelijat
 ja eläkeläiset 6€

Perhelippu 20€
(2 aik. + 1 lapsi,  seur. 5€/ lapsi)

Avoinna
ma, ke, pe 6 – 21
ti, to 10 – 21
la, su  11 – 18

Eteläinen Puistokatu 2, 30420 Forssa, p. (03) 41 41 5640

www.vesihelmi.fi

Kaupungin uusi kunnallistekniikan päällikkö valittiin kevääl-

lä. Virkaan valittu infra-alan moniosaaja Henri Heikkilä ei ole 

jäänyt toimettomaksi vaan hän on käärinyt hihat hetimmiten.
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Teksti Sarita Silvennoinen kuva Taija Piikkilä

Kolmikymppinen rakennusmestari raivaa 

pöydältä tilaa ja toivott aa meidät tervetul-

leeksi uuteen työhuoneeseensa. Pöydällä 

olevasta paperipaljoudesta päätellen 

Forssan uuden kunnallistekniikan päälli-

kön Henri Heikkilän ura kaupungintalolla 

on lähtenyt liikkeelle varsin vauhdikkaasti.

– Aloitin uudessa työssä kesäkuun 

alussa ja töitä on riitt änyt alusta asti kii-

tett ävästi, Henri hymyilee.

Henri on kerännyt pitkän kokemuksen 

infra-alalta, jolla on alkanut työskennellä 

jo reilu viisitoista vuott a sitt en. Ura alkoi 

lapiohommista Jokioisten Maanrakennus 

Oy:ssä, jossa työskentely jatkui kymme-

nen vuoden ajan. Työn ohessa Henri opis-

keli rakennusmestariksi ja valmistutt uaan 

hän on työskennellyt työmaapäällikkönä 

pääkaupunkiseudulla Lemminkäisen 

ja YIT:n palveluksessa viimeiset kolme 

vuotta.

Kun Tero Tiensuu keväällä ilmoitt i jätt ä-

vänsä viran, Henri päätt i heti hakea sitä.

–Työpaikan siirtyessä Forssaan työpäivä-

ni lyhenivät muutamalla tunnilla. Olen to-

della tyytyväinen tähän muutokseen. 

Työpäivien lyhennytt yä aikaa jää 

enemmän myös perheelle. Perheeseen 

kuuluu kolme alle kouluikäistä tytärtä, jo-

ten myös vapaa-aika on täynnä menoa ja 

meininkiä. Perheen lisäksi lähellä sydäntä 

ovat omat harrastukset, joihin kuuluvat 

vapaapalokuntatoiminta sekä metsästys.

KAUPUNKILAISIA VARTEN

Kunnallistekniikan päällikön työtehtäviin 

kuuluu muun muassa infrapalvelut sekä 

teknisen ja ympäristötoimen toimialueet. 

Käytännössä tämä tarkoitt aa esimerkiksi 

katujen, uimarantojen ja yleisten virkis-

tysalueiden kunnossapitoa ja peruskor-

jausta. 

– Olen eritt äin tyytyväinen uuteen 

työhöni, viihdyn täällä. Minulla on muka-

vat työkaverit ja positiivinen työympä-

ristö, joka vaikutt aa työssäjaksamiseen 

myönteisesti.

– Tällä hetkellä Lamminrannan park-

kialuett a remontoidaan ja kunnostetaan. 

Kaupungin teemana on ollut kevyenlii-

kenteenväylien kunnostus ja tätä tullaan 

jatkamaan vielä, Henri sanoo.

Henri muistutt aa, ett ä parannus- ja 

kunnostustöitä tehdään kaupunkilaisia 

varten. Hän kehott aakin ott amaan reip-

paasti yhteytt ä, jos mielessä on jokin 

kohde, joka kaipaa muutosta.

– Kaupungilla on esimerkiksi tähän 

asti ollut tietyt ajat vuodesta, jolloin ylei-

set uimarannat on avatt u. Toiveita on 

kuunneltu ja tulevana keväänä yritämme 

saada ne avatt ua säiden salliessa aiemmin.
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