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Valoja sytytetään ja sammutetaan 
Jokaisella meillä on varmasti isoäiti tai tutt u, joka tott u-

neesti sammutt elee valoja toisten perässä. Erityisesti 

vanha polvi on ymmärtänyt sähkön säästämisen päälle. 

Nyt tätä taitoa ja mentaliteett ia tarvitaan, kun edessä 

on vuosikymmeniin haasteellisin energiatalvi. 

Meillä kaikilla on velvollisuus ja mahdollisuus olla 

nyt aidosti järkivihreitä, säästää energiaa ja ainakin olla 

tuhlaamatt a sitä. Kun kaikki osallistuvat säästötalkoi-

siin, pidetään sähkönsaanti turvatt una, eikä edessä ole 

ikäviä sähkött ömiä hetkiä ja aikoja. Tämä on yhteistyön 

näytön paikka, jos mikä! 

Tämän lehden sivuilta voit lukea asiantuntijoiden 

energiansäästövinkkejä ja jutt ua myös siitä, miten 

Forssan kaupunki osallistuu säästötalkoisiin. 

Forssan kaupungin strategian katt ona on järkivih-

reys. Se tarkoitt aa, ett ä asioita tehdään paitsi taloudel-

lisesti järkevästi, niin myös ympäristöä ja muita ihmisiä 

huomioiden. Strategia on tänä syksynä tarkistelussa, 

mutta kattoteemasta ei luovuta. Tässä hetkessä jär-

kivihreys puhuttelee enemmän kuin koskaan aikai-

semmin.

Kuten strategiatyökin osoitt aa, tulevaisuuteen kat-

sominen ja ennakointi on viisautt a. Se ei kuitenkaan 

tarkoita, ett eikö välillä voisi katsoa taaksepäin ja olla yl-

peä kaikesta siitä perinnöstä, joita Forssalla on. Minulla 

olikin muutamia viikkoja sitt en ilo olla viemässä Forssan 

Kuosikeskuksen kiertävää näytt elyä tekstiiliperinnös-

tämme Japaniin. 

Samalla tuli mahdollisuus tehdä uusia avauksia ja-

panilaisten kanssa muun muassa koulutusyhteistyön 

ja yritysyhteistyön merkeissä. Forssalaista järkivihreää 

kiertotalousosaamista on mahtavaa päästä viemään 

myös Tyynenmeren rannoille. 

Tilanne Euroopassa ja sitä myöden koko maail-

massa on tällä hetkellä hieman rauhaton. Epätoivoon 

ei kannata kuitenkaan sukeltaa, sillä uudet paremmat 

ajat ovat nurkan takana. Pidetään yhdessä toisistamme 

huolta, uskotaan rauhaan ja rakkauteen. 

Jari Kesäniemi
kaupunginjohtaja
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Nuorten ääni kuuluviin
musiikkiteatterissa
Forssan taiteen perusopetuksen 

toimijat yhdistävät voimansa ensi 

keväänä musiikkiteatt erin parissa. 

Opetushallituksen myöntämällä ra-

hoituksella Lounais-Hämeen musiik-

kiopisto, Wahren-opisto ja Forssan 

kuvataidekoulu luovat Forssan sata-

vuotiaasta historiasta inspiroituneen 

musiikkiteatt eriesityksen. 

Taiteen perusopetuksen 

13–18-vuotiaille oppilaille annetaan 

vetovastuu esityksen teosta. Tarkoi-

tuksena on, ett ä nuoret pääsevät tuo-

maan oman näkemyksensä ja taiteili-

juutensa esiin sekä äänensä kuuluviin 

musiikkiteatt erin kautt a.

Pienen Teatt erikoulun oppilaat 

vastaavat käsikirjoituksesta ja näyt-

telemisestä. Musiikkiopistolaiset ko-

koavat esitykseen bändin ja järjestä-

vät biisityöpajan, jossa nuoret tekevät 

ohjaajan avustuksella kappaleita esi-

tykseen.

Kuvataidekoululaiset huolehtivat 

visuaalisesta ilmeestä sekä lavastuk-

sesta, ja Pieni käsityökoulu valmistaa 

esitykseen pienempää rekvisiitt aa. 

Wahren-opiston osaamisperustei-

sen kurssin oppilaat valmistavat ja 

muokkaavat esitykseen tulevan pu-

vustuksen.

Esityksiä järjestetään aluksi ensi 

vuoden huhtikuussa koululaisnäytök-

sinä. Kaikille avoimet esitykset pide-

tään Forssan Teatt eritalon isolla näyt-

tämöllä huhtikuussa, viikolla 16.

Naisten yrittäjyyden asialla jo 75 vuotta
Forssan Seudun Yritt äjänaisilla on 

syytä juhlaan – paikallisyhdistys on 

yksi pisimpään toiminnassa olleita 

75-vuotisella historiallaan. Mennei-

siin vuosikymmeniin mahtuu paljon 

erilaisia vaiheita, mutt a yhdistyk-

sen toiminta on jatkunut aktiivisena 

koko ajan. 

– Järjestämme matalan kyn-

nyksen kohtaamisia yritysvierailuja, 

elokuvailtoja, kahvitt eluja sekä koulu-

tuksia. Joka vuosi toteutamme myös 

Forssan joulunavauksen ja Forssan 

Seudun Yritt äjänaisten iltajuhlan.  

Haluamme luoda yhteistyötä, mah-

dollisuuden verkostoitumiseen ja 

olla tukena yritt äjille. Moni toimii yk-

sinyritt äjänä, joten yhteisöllisyys ja 

toisen yritt äjän tuen merkitys on val-

tava, Forssan Seudun Yritt äjänaisten 

puheenjohtaja Jaana Rautanen ker-

too yhdistyksen toiminnasta.

Jäseniä yhdistyksessä on tällä 

hetkellä noin 120 henkeä, joista seni-

oreita on 30. Uusia nuoria jäseniä on 

liitt ynyt yhdistykseen ja jatkossakin 

kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita 

mukaan toimintaan, yrityksen koolla 

ei ole merkitystä – toiminta voi olla 

toiminimellä tapahtuvaa osa-aikaista 

yritt äjyytt ä tai kokopäiväistä yritys-

toimintaa, tärkeintä on kiinnostus olla 

vaikutt amassa yhteisiin asioihin.

Forssan Seudun Yritt äjänaisten 

toiminta jatkuu aktiivisesti myös jat-

kossa. Yhdistyksen tärkein tehtävä on 

mahdollistaa tila, jossa yritt äjät voi-

vat kohdata, verkostoitua ja olla ver-

taistukena. Valtakunnallisella tasolla 

edistetään naisten tasa-arvoista ase-

maa yhteiskunnassa ja yritysmaail-

massa sekä tasa-arvoista perheva-

paakustannusten jakoa.

Forssan Seudun Yritt äjänaiset 

juhlivat 75-vuotista taivaltaan loka-

kuussa järjestetyissä juhlissa. Ti-

laisuudessa palkitt iin myös vuoden 

yritt äjänainen, joka tänä vuonna oli 

Tyykilyylin yritt äjä Teija Pentt ilä. Hän 

on ollut yritt äjänä lähes 40 vuott a ja 

myös aktiivisesti mukana yritt äjä-

naisten toiminnassa hallituksen jäse-

nenä.

forssanseudunyritt ajanaiset.fi 

Forssalaiset kuosit esillä Japanissa
Forssan Kuosikeskuksella pakatt iin 

syyskuun aikana matkalaukkuihin 

kokoelma Finlaysonin kankaita. Mu-

seonjohtaja Kati Kivimäki ja näytt e-

lykoordinaatt ori Reika Vesala veivät 

Kuosikeskus matkalla -näytt elyn 

Fujiyoshidaan Japaniin. Forssan ta-

voin jäähuippuisen Fuji-vuoren juu-

rella sijaitsevan kaupungin historia 

nojaa vahvasti tekstiiliteollisuuteen. 

– Näytt elyä voi luonnehtia ko-

konaisvaltaiseksi installaatioksi 

koko perheelle. Kuosikeskus mat-

kalla -näytt elyssä kangassidosten 

rakenteita pystyy tutkimaan suu-

rennuslasilla ja tekstiiliteollisuuden 

historiaan on mahdollista tutustua 

tarkemmin kuvien ja suunnitt eli-

jaesitt elyiden kautt a, Reika Vesala 

kertoo näytt elyn sisällöstä.

Näytt ely tarjosi japanilaisil-

le katt avan aikamatkan teollisesta 

kankaanpainannasta ja kuosisuun-

nitt elijoista 1860–1980-lukujen Suo-

messa. 

Näytt elyyn kuului Darin Gray suun-

nitt elema äänimaailma, joka kuljett i 

vierailijat näytt elyn läpi. Grayn mu-

siikkia on kuultavissa myös Yasuo 
Egashiran kuvaamassa Forssa -vi-

deossa, joka oli nähtävillä näytt ely-

tilan videohuoneessa. 

Lokakuun ajan kestänyt näytt ely 

järjestett iin Fujihimuron kultt uuriti-

lassa. Näytt ely oli osa lokakuun lo-

pussa järjestett yä Hatafes-tekstiili-

tapahtumaa.
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Forssan Seudun Yritt äjä-

naisten 75-vuotis juhlas-

sa lokakuussa vuoden 

yritt äjänaiseksi valitt iin 

37 vuott a yritt äjänä to-

iminut Teija Pentt ilä.

Kuva: Piia Romppanen

Forssa 100 vuotta
–  Haussa 100 tarinaa Forssasta
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 100 

vuott a siitä, kun Forssa itsenäistyi. 

Vuoteen 1923 asti Forssa oli osa 

emäpitäjä Tammelaa. 

Forssan kaupungin tulevan juh-

lavuoden yhtenä teemana on 100 ta-

rinaa Forssasta. Kaupunkilaisia pyy-

detäänkin lähett ämään valokuva ja 

tarina itsestään tai sukulaisestaan. 

Tarinoita ja kuvia toivotaan jokaisel-

ta vuosikymmeneltä 1920-luvulta 

aina 2020-luvulle asti. Kuvan hen-

kilön ei suinkaan tarvitse olla julki-

suudesta tutt u. Jokainen forssalai-

nen on merkkihenkilö, jonka kuva ja 

tarina kiinnostavat yhtä lailla.

Tarinoiden ja aitojen forssa-

laisten kautt a luodaan kuvaa kehit-

tyvästä kaupungista, menneestä 

ja nykypäivästä. Sadasta kuvasta 

muodostetaan iso mosaiikkikuva ja 

tarinoita tullaan hyödyntämään kau-

pungin sosiaalisen median kanavis-

sa ja muussa juhlavuoden markki-

noinnissa. 

Kuvat ja tarinat lähetetään Fors-

san kaupungin verkkosivuilla olevan 

lomakkeen kautt a. Lomake ohjaa 

vastaamaan toivott uihin kysymyk-

siin, joista saatavista vastauksista 

muotoillaan lyhyet tarinat. Paperi-

sia kuvia voi käydä skannaamassa 

kaupungintalolla sekä kaupungin-

kirjastolla. Kaupungilla on käytt öoi-

keus lähetett yihin kuviin ja tarinoi-

hin juhlavuoden markkinoinnissa ja 

viestinnässä. 

Tarinan ja kuvan voi lähett ää 

osoitt eessa: historia.forssa.fi /
historia/forssa100
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Akvarellin koulun johtava rehtori 
Pekka Saros ja päiväkodin johtaja 
Sanna Holopainen ovat Akvarellin 
ulkoilupihan tarjoamiin liikuntavaih-

toehtoihin tyytyväisiä.
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Yhteisöllisyyttä korostavan monitoimikes-

kus Akvarellin palvelut kuuluvat kaikille 

forssalaisille. Esimerkiksi ulkoilupiha tarjoaa 

upeat puitteet liikkumiseen kaikenikäisille. 

Akvarellin tiloja voi vuokrata myös harras-

tustoimintaan.

KOKO
KAUPUNGIN
AKVARELLI

Teksti ja kuva Piia Romppanen

Monitoimikeskus Akvarellin toi-

minta käynnistyi elokuun alussa. 

Pääpaino Akvarellin toiminnassa 

on varhaiskasvatuksessa ja perus-

koulussa, niiden lisäksi uusi mo-

nitoimikeskus tarjoaa liikunta- ja 

harrastusmahdollisuuksia kaikille 

kaupunkilaisille.

Harrastustoiminnalle Akva-

rellista löytyy monipuoliset puit-

teet. Ulkoilupiha ja monitoimikes-

kuksen tilat ovat kaupunkilaisten 

harrastekäytössä iltaisin ja viikon-

loppuisin. Yhdistyksiä, järjestöjä 

sekä liikunta- ja kultt uuritoimintaa 

kannustetaan vuokraamaan uusia 

tiloja käytt öönsä.

Monitoimikeskuksen oppilas-

kirjasto Mediateekki puolestaan 

kannustaa lapsia ja nuoria lukemi-

sen pariin. Mediateekin toiminta-

mallia kehitetään vielä ja kun toi-

minta saadaan kokonaisvaltaisesti 

käytt öön, tarjoaa se hyvät puitt eet 

lukemiseen ja opiskeluun. Forssan 

kaupunginkirjasto on osallistunut 

oppilaskirjaston suunnitt eluun ja 

yhteistyö jatkuu myös tulevaisuu-

dessa.

– Toistaiseksi Akvarellin toi-

minnalle ja palveluille haetaan vie-

lä raameja, mutt a pääpiirteitt äin 

kaiken on tarkoitus olla valmiina 

lokakuun loppuun mennessä, Ak-

varellin koulun johtava rehtori 

Pekka Saros kertoo.

HAUSKAA 
LÄHILIIKUNTAA 

Innostavat liikuntamahdollisuudet 

ovat olleet Akvarellin pihasuun-

nitt elussa kantavana ajatuksena. 

Alueelta löytyykin paljon kaik-

kea kivaa, kuten kuntoilu- ja par-

kour-alue, kiipeilytelineitä, pingis-

pöytiä, keinuja ja trampoliineja. 

Liikkumaan on helppo tulla koko 

perheen voimin. Ulkoilupiha on va-

paasti kaikkien käytössä iltaisin ja 

viikonloppuisin.

– Akvarellin ulkoilualue on 

koko kaupungin yhteinen lähilii-

kuntapaikka, joka madaltaa kyn-

nystä liikunnan harrastamiseen. 

Kaikille löytyy jotain mieluista te-

kemistä, Saros lupaa.

– Alueen suunnitt elussa on 

kuunneltu kaupunkilaisia. Yksi 

toiveista oli saada ulkoilupihalle 

pöytäryhmiä, jolloin mukaan voisi 

ott aa eväitä ja pitää taukoa ulkoi-

lun lomassa, Akvarellin päiväkodin 

johtaja Sanna Holopainen lisää 

piha-alueen tarjoamista mahdol-

lisuuksista.

Liikuntasali on koulupäivien 

jälkeen vapaassa käytössä urhei-

luseuroille ja yhdistyksille. Erityi-

sesti tammilatt iainen liikuntasali 

on herätt änyt kiinnostusta ja va-

rauskirja täytt yy hyvää vauhtia. 

Myös Akvarellin henkilökunnan 

työhyvinvoinnista pidetään huolta.

– Järjestämme kolme ker-

taa viikossa liikuntaa työpäivän 

jälkeen. Jos paikalle satt uu ul-

kopuolisia, ketään ei käännytetä 

pois. Joukkuepeleihin mahtuu aina 

mukaan, Saros ja Holopainen tuu-

maavat hymyillen.

KULTTUURIA JA 
FORSSALAISIA

KUOSEJA

Akvarellin hienouksia on myös 

näytt ämö, joka avautuu sekä ruo-

kalaan ett ä liikuntasaliin. Avaran 

ruokalan puolella lisätilaa yleisöl-

le tuo jätt iläisen portaiksi nimett y 

porraskatsomo. Myös näytt ämöä 

on mahdollisuus vuokrata kon-

sertt eihin ja muihin esityksiin.

Forssan tekstiilihistoriaa ei 

Akvarellin suunnitt elussa olla 

unohdett u. Finlaysonin kankaiden 

kuoseja löytyy ikkunateippauksina 

pitkin monitoimikeskusta.

– Yksi toive on saada ikkuna-

teippauksiin ikuistetuista kuoseis-

ta infotaulu, jossa olisi nähtävillä 

kangastilkkuja ja tarkempaa ku-

vausta kuosien historiasta. Fors-

saa tuskin olisi olemassa ilman 

tekstiiliteollisuutt a, joten kau-

pungin historian tuominen myös 

uusien sukupolvien tietoon on 

tärkeää, Saros ja Holopainen to-

teavat.

Tulevaisuuteen mennään op-

timistisin ja valoisin mielin. Mo-

nitoimikeskuksen käytt öä suun-

nitellaan ja kehitetään jatkuvasti. 

Oppilaat ja yhteisöllisuus ovat jat-

kossakin toiminnan keskiössä.

– Hyvällä yhteistyöllä yhtei-

seen hyvää, Saros tiivistää moni-

toimikeskus Akvarellin toimintape-

riaatt een.

www.forssa.fi/kasvatus-ja-ope-

tus/monitoimikeskus-akvarelli/

MIKSI AKVARELLI?

Aiemmin Monikyläksi kutsutun 
monitoimikeskuksen nimeämi-
nen järjestett iin kaikille avoimel-
la nimikilpailulla. Nimeämistä 
miett inyt työryhmä pohti nimen 
kirjoitusasua, lausutt avuutt a ja 
sitä, kuinka nimi sopii ihmisten 
arkipuheeseen.

Monitoimikeskus on värikäs 
tutkimisen ja tekemisen ympä-
ristö. Nimen halutt iin kuvaavan 
näiltä osin rakennuksen omi-
naislaatua ja siksi lukuisista ni-
miehdotuksista valitt iin nimeksi 
lopulta Akvarelli.
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TIESITKÖ?

Omakotitalossa asuva nelihenkinen perhe kulutt aa 
keskimäärin 183 kuutiota vett ä vuodessa. Se tarkoit-
taa tällä hetkellä rahassa 880 euroa. Seitsemän pro-
sentin korotus veden ja jäteveden käytt ömaksuihin 
kasvatt aa vesilaskua noin 62 eurolla vuodessa. 

Tiesitkö, ett ä aikuinen ihminen kulutt aa vett ä 
vuodessa noin 35 kuutiota, pieni lapsi 45 kuutiota ja 
teini-ikäinen 70 tai jopa 100 kuutiota vuodessa? 

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen ensi vuoden 

budjetin tekeminen on ollut haastavaa, sillä 

nousevia energiakuluja on vaikeaa ennustaa. 

Samalla kun menot nousevat, veden kulutus 

vähenee olettavasti säästötoimien ansiosta, 

mikä kurittaa tulopuolta. Tulossa onkin seit-

semän prosentin korotus käyttö- ja jätevesi-

maksuihin. 

HYVÄLLE 
VEDELLE
ON HINTA-
LAPPUNSA

Forssan Vesihuoltoliikelaitoksen 

vuositt ainen budjett i on perustunut 

noin kuuden miljoonan liikevaihtoon. 

Käytt ökuluista energiankulutuksen 

osuus on ollut 400 000 euroa. Ensi 

vuodelle sähköön budjetoidaan 200 

000 euroa lisää.  

– Me olemme samassa säh-

könhankintasopimuksessa Forssan 

kaupungin kanssa, minkä ansiosta 

korotukset ovat toivott avasti vain 

kaksinkertaiset. Pahimmillaanhan 

korotukset voisivat olla käytetyn 

sähkön osalta nelinkertaiset tai jopa 

enemmänkin, toteaa Vesihuoltolii-

kelaitoksen vesihuoltojohtaja Kim-

mo Paakkonen. 

Vuoden 2023 budjetin tekemi-

nen on myös tulojen osalta haas-

teellinen. Paakkonen arvelee, ett ä 

vett ä tullaan säästämään niin teol-

lisuusyrityksissä kuin kotitalouksis-

sakin. 

– Jos säästämistä tehdään pal-

jon, meiltä jää tuloja saamatt a. Ja 

samaan aikaan menot kasvavat. 

– Meillä Forssassa vesimaksut 

perustuvat pääosin kulutukseen eli 

perusmaksu on hyvin pieni. Se on 

hieman hankala yhtälö investointien 

ja kulurakenteen kannalta. Tiedossa 

kun on, ett ä vedenkulutus Forssas-

sa vähenee joka vuosi muutamia 

prosentt eja. 

Vesimaksuihin on tulossa vuo-

delle 2023 seitsemän prosentin 

korotus. Myös seuraaville kahdelle 

vuodelle on esitett y viiden prosentin 

korotuksia taloussuunnitelmavuot-

ta kohden. 

– Näillä korotuksilla päästään 

suunnitelmakauden lopulla toivot-

tavasti nollatulokseen. Voitt oa ei 

tehdä, Paakkonen sanoo. 

SÄÄSTÄMINEN EI OLE 
AINA HYVÄSTÄ

Kotitalouksissa lämpimän veden 

osuus energialaskussa on merkit-

tävä. Säästökampanjoissa kehote-

taankin lyhentämään esimerkiksi 

suihkussa vietett yä aikaa. 

Vesihuoltojohtaja Kimmo 

Paakkonen on myös säästämisen 

kannalla, mutt a huomautt aa, ett ä 

liika veden säästäminen voi ai-

heutt aa vesijohtoverkostossa on-

gelmia. 

– Vesihuoltoverkoston opti-

maalinen toiminta edellytt ää riit-

tävää vedenkulutusta ja vastaa-

vasti viemäriverkostoon on hyvä 

tulla tarpeeksi jätevett ä. Vett ä 

täytyy siis virrata putkistossa sen 

mitoitukseen nähden tarpeeksi. 

Jos vett ä aletaan säästämään lii-

kaa, aiheutt aa se puhdasvesiver-

kostossa veden viipymän kasvua, 

joka saatt aa varsinkin verkoston 

”latvoilla” aiheutt aa veden laadun 

heikkenemistä ja tarvett a huuh-

della verkostoa. 

– Jätevesiviemäreissä jäteve-

simäärän liiallinen väheneminen 

saatt aa puolestaan lisätä viemäri-

tukosten määrää. Lopputuloksena 

kunnossapitomäärärahojen tarve 

kasvaa ja olemme taas siinä tilan-

teessa, ett ä täytyy nostaa taksoja, 

jott a saadaan kulut katett ua. 

Parin vuoden takaiset sak-

kaongelmat on nyt Forssassa 

selätett y uusien investointien an-

siosta. 

– Investoimme 2,5 miljoonaa 

Vieremän vedenkäsitt elylaitok-

selle ja sen ansiosta saimme sak-

kaongelman loppumaan. 

INVESTOINNIT 
HYVÄSSÄ MALLISSA  

Forssan etuna on tiivis kaupunki-

rakenne, jossa vesi- ja viemäriver-

kostoon liitt ymisaste lähentelee 97 

prosentt ia. 

– Meillä on 14,7 metriä vesi-

johtoa jokaista asukasta kohden. 

Ositt ain sen ansiosta myös meidän 

vesitaksamme ovat Suomessa kes-

kiarvoa. 

Forssan vesijohtoverkoston 

keski-ikä on 50 vuott a ja parhaillaan 

saneerataankin 70-luvun putkia. 

– Meillä ei ole saneerausvelkaa, 

sillä olemme investoineet tasaisesti 

koko ajan. Kuuden miljoonan vuosit-

taisista tuloista menee Portaan Kel-

larimäen vedenott amoinvestoinnin 

jälkeen lähes miljoona investointi-

lainojen lyhennyksiin, kertoo Paak-

konen.

Forssassa ei ole huolta myös-

kään veden loppumisesta, vaikka 

kuivan kesän jäljiltä pohjavedet ovat 

osassa Suomea todella alhaalla. 

– Kiitos Loimijoesta tapahtu-

van rantaimeytymisen, meillä ei 

ole suurta uhkaa veden loppumi-

sesta. Joesta ja lähialueen muista 

vesistöistä imeytyy vett ä pohja-

veteen. Eritt äin hyvälaatuisesta ja 

hyvänmakuisesta Forssan vedes-

tä saadaan nautt ia jatkossakin. 

www.forssanvesihuoltoliikelaitos.fi 
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KAUPUNGIN
STRATEGIA
SYYNISSÄ

VILLAFORSSISTA

IKKUNA
ISOON
MAAILMAAN

Forssan kaupungin viimeisin strategia on vuodelta 2019. Nyt 

käynnissä on strategian tarkistus, jonka tarkoituksena on poh-

tia ovatko tulevaisuuden skenaariot muuttuneet nykyisessä 

toimintaympäristössä. Strategiatyöhön on osallistettu myös 

reilusti kuntalaisia ja sidosryhmiä. Strategian kattovisiona on 

ollut jo useamman valtuustokauden ajan järkivihreys. 

Maarika Maury leikki pienenä tyttönä monet hipat Villaforssin 

pihalla ja ullakolla vieraillessaan isovanhempiensa luona. Hur-

maava hirsihuvila pysyi ajatuksissa aina siihen asti, kunnes se 

tuli viime kesänä myyntiin ja tuli tilaisuus tehdä vuosikymme-

nien unelmista totta. Villaforss toimii jatkossa paitsi kotina, 

myös retriittien, koulutusten ja tapahtumien pitopaikkana.

Kaupungin strategia on lakisääteinen 

asiakirja, jossa valtuusto päätt ää kau-

pungin toiminnan ja talouden pitkän ai-

kavälin tavoitt eista. 

– Strategia on eräänlainen lupaus 

kuntalaisille, ett ä näihin asioihin ollaan 

sitoudutt u ja näillä arvoilla halutt uihin 

visioihin päästään, toteaa kaupunginval-

tuuston puheenjohtaja Kaisa Lepola. 

– Meille päätt äjille strategia on siis 

tärkeä työkalu, jonka toimivuutt a myös 

seurataan ja nyt käynnissä olevassa tar-

kastuksessa arvioidaan. 

Kaikkien kaupungin päätösten tulisi 

olla strategian mukaisia. Parhaiten yhtä-

lö näkyy vuositt aisessa budjetissa, jossa 

hankinnat ja päätökset selitetään auki 

myös sanallisesti.

– Myös kaupunkilaisilla on ollut 

mahdollisuus kertoa ajatuksiaan strate-

giasta ja kaupungin kehitt ämisestä. Li-

säksi käytt öön on otett u osallistuva bud-

jetointi, jonka avulla asukkaat pääsevät 

mukaan julkisten varojen suunnitt eluun 

ja päätöksentekoon, huomautt aa kau-

punginhallituksen puheenjohtaja Mika 

Pentt ilä. 

– Tarkastuslautakunta loppukädes-

sä tarkastaa ja pitää huolta siitä, ett ä 

valtuustossa tekemämme päätökset 

ovat strategian mukaisia. 

Akvarellin investointi on hyvä esi-

merkki strategian mukaisesta suun-

nitt elusta ja toteutuksesta. Hankinta 

muun muassa pilkott iin sellaiseksi, ett ä 

paikallisten yritysten oli mahdollista 

päästä mukaan tarjoamaan. Ekologinen, 

inhimillinen ja taloudellinen järkivihreys 

ovat olleet toiminnan läpileikkaavana 

teemana. 

NYT ELETÄÄN 
MURROSVAIHETTA    

Aikataulullisesti on tavoitt eena, ett ä 

tarkistett u strategia hyväksytään tä-

män vuoden aikana. Lepola ja Pentt ilä 

pohtivat, ett ä vasta ensi vuoden jälkeen 

nähdään millaisena kaupungin tehtävät 

näytt äytyvät uudessa valossa, kun hy-

vinvointialueet ovat aloitt aneet toimin-

tansa. 

– Iso osa kuntien rahoista ja päätet-

tävistä asioista siirtyy hyvinvointialueel-

le. Positiivisesti ajateltuna meillä on nyt 

enemmän aikaa paneutua niihin asioi-

hin, jotka aidosti vaikutt avat asukkaiden 

viihtyvyyteen ja kaupungin elinvoimaan, 

toteaa Mika Pentt ilä. 

– Edessä on aika iso organisaatio-

muutos. Tulevaisuus haastaa, kuinka hy-

vin me pystymme uudistumaan. Siihen 

tarvitaan innovatiivisuutt a, mutt a mie-

lestäni yhä enemmän seudullista yhteis-

työtä, jatkaa Kaisa Lepola.  

Pentt ilä ja Lepola väläytt elevät, ett ä 

tästä seuraava strategia olisikin koko 

seudun yhteinen. 

– Pieniin kuntiin ja koko seudul-

le on vaikea rekrytoida ja saada tekijät 

sitoutumaan. Meidän pitää ymmärtää 

toimintaympäristön murrosta ja alkaa 

tekemään asioita aidosti uudella tavalla. 

Me olemme olleet päätöksenteossa mu-

kana pitkään ja seuranneet monenlaista 

kipuilua jo vuosikaudet. 

– Loppupeleissä raha on kuiten-

kin se, joka ratkaisee. On haasteellista 

toteutt aa mitään strategiaa, jos ainoa 

vaihtoehto on säästää tai olla investoi-

matt a.  

Lue lisää Forssan kaupungin strate-

giasta:

www.forssa.fi /

kaupunki-ja-hallinto/

strategia-ja-talous/

strategia-ja-visio/

Kun helsinkiläinen Maarika Maury näki 

ystävänsä vinkkaamana jutun iltapäivä-

lehdessä Alpo Suhosen myynnissä ole-

vasta hirsihuvilasta, hän tiesi, ett ä nyt ei 

ollut mahdollisuutt a perääntyä. 

Hän oli usein vuosien ajan käynyt 

säännöllisesti katsomassa mitä talolle 

kuuluu ja osallistunut Musica Kalevi Aho 

-tapahtumaan päästäkseen vieraile-

maan talossa. 

Mauryn isoisä oli Pentt i Vaarna, 

joka toimi 1960–1970-luvuilla Finlaysonin 

tehtaanjohtajana, tai isännöitsijänä, ku-

ten titt eli silloin kuului. Villaforss puoles-

taan oli tehtaanjohtajan työsuhdeasun-

to ja koti. 

Maury viett i talossa paljon aikaa 

aina 12-vuotiaaksi asti, jolloin isovan-

hemmat muutt ivat sieltä pois. 

– Haaveilin Villaforssin ostamista 

jo 90-luvulla sekä silloin kuin Alpo osti 

tämän 20 vuott a sitt en. Myynti-ilmoitus 

on vieläkin tallessa. Mutt a silloin ei ollut 

vielä oikea aika. 

– Alpo on tehnyt loistavaa työtä ta-

lon kanssa ja pitänyt siitä hyvää huolta. 

Olen siitä hänelle hyvin kiitollinen.

  

VALMIS KONSEPTI  

Talokauppojen ja Villaforssin kotisivujen 

avaamisen välillä ei ollut montaakaan 

viikkoa. Kaikki tapahtui kuluneen loppu-

kesän aikana. 

– Olen miett inyt talon konseptin niin 

monta kertaa valmiiksi mielessäni, ett ä 

minulla todellakin oli se valmiina heti. 

Tämä on meidän kotimme, mutt a myös 

paikka, joka muuntautuu monipuolises-

ti erilaisten kokousten, valmennusten ja 

tapahtumien järjestämiseen. 

Maury tekee työkseen strategioi-

ta kunnille ja yrityksille. Sen lisäksi hän 

tekee yritysvalmennusta ja taidett a. Kai-

kenlainen hyvinvointi ja sen edistäminen 

on lähellä yritt äjän sydäntä. 

– Minulla on kontaktiverkostossani 

paljon koulutt ajia, joogaohjaajia, osteo-

paatt eja, valmentajia ja hierojia ja eräop-

paita. Tämän porukan kanssa pystymme 

järjestämään vaikka mitä bisneskursseja 

sekä elämys- ja hyvinvointipäiviä yrityk-

sille, organisaatioille ja yhdistyksille. 

Villaforssia vuokrataan myös juhliin 

tai vaikka konsertt eihin. Musica Kalevi Aho 

-tapahtumallekin on luvassa jatkuvuutt a. 

– Minusta on mahtavaa, ett ä saan 

tuoda tänne Villaforssiin ja Forssaan ryh-

miä myös muualta Suomesta. Tämä talo 

toimikoon ikkunana muuhun maailmaan. 

KOTI ON NYT FORSSASSA

Kun Maarika Maury kirjoitt i LinkedInissä 

ja Facebookissa ostaneensa Villaforssin 

ja muutt avansa Forssaan, päivitykseen 

sateli paitsi onnitt eluja, niin myös tervetu-

loviestejä forssalaisilta. Maury hämmästyi 

avuliaisuuden ja ystävällisyyden määrää. 

– Minulle Forssa on aina ollut hyvä 

paikka. Nyt ajatt elen, ett ä tämä vieläkin 

parempi paikka. Monet ihmiset ovat ot-

taneet yhteytt ä joko yhteistyömielessä 

tai pelkkää ystävällisyytt ään. Paremmin 

ei meitä olisi voinut ott aa vastaan. 

Villaforssista on nyt tullut Mauryn ja 

hänen miehensä pysyvä koti. Helsingin 

asunto on laitett u vuokralle ja tavarat 

kuljetett u Forssaan. 

– Minulta on kysytt y, miten yksityi-

sen kodin ja julkisen tilan yhdistelmä on-

nistuu. Meille se ei ole mikään ongelma, 

ett ä meidän kotiimme tulee ryhmiä tai 

juhlijoita. Olen avoimien ovien ihminen 

ja asunnon vaihtokin on tutt u konsepti. 

– Kaikki se, mitä Villaforssissa tul-

laan tekemään, on iso osa sitä, mitä 

minä olen ja teen. Siksi on turhaa vetää 

tiukkaa rajaa työn ja vapaa-ajan välille. 

Ne kun sulautuvat joka tapauksessa yh-

teen päivitt äin. 

Villaforssin tarjonta ja esitt ely
osoitt eessa www.villaforss.fi 

Teksti Johanna Talikainen Kuva Taija PiikkiläTeksti Johanna Talikainen Kuva Taija Piikkilä
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Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan kam-

puksen käytävillä on kansainvälistä säpinää. 

Täällä opiskelee kymmenittäin muista mais-

ta tulleita opiskelijoita, jotka haluavat oppia 

kestävää kehitystä, biotaloutta sekä tieto- 

ja viestintätekniikkaa. Iranilainen Fatemeh 

haaveilee saavansa töitä ja jäävänsä tänne 

pysyvästi. 

IRANIN
TEHERANISTA
FORSSAAN

Teksti ja kuva Kaisa Väisänen

Fatemeh Rashidi on yksi kymme-

nistä kansainvälisistä opiskelijoista, 

jotka ovat valinneet Forssan opis-

kelupaikkakunnakseen. Fatemeh 

opiskelee insinööriksi Hämeen am-

matt ikorkeakoulussa Bioeconomy 

Engineering -linjalla. Opinnot anta-

vat tiedot ja taidot, jotka toteutt avat 

kestävän kehityksen tavoitt eita. 

Fatemeh kertoo, ett ä hänen 

tavoitt eenaan on suoritt aa opinnot 

neljässä vuodessa. Nyt käynnissä 

on opintojen toinen vuosi. 

– Olen kotoisin Iranista ja koti-

kaupunkini on maan pääkaupunki Te-

heran. Hyppy 10 miljoonan asukkaan 

suurkaupungista alle 20 000 asuk-

kaan kaupunkiin on valtava, mutt a 

sopeutuminen on käynyt kohtuullisen 

helposti, toteaa Fatemeh.

Fatemeh etsi opiskelupaik-

kaa Euroopasta, sillä hänen ha-

luamaansa opintolinjaa ei ollut 

tarjolla Iranissa. Hämeen ammat-

tikorkeakoulu ja Forssa vetivät pi-

simmän korren. 

Fatemeh on sitt emmin ihas-

tunut forssalaiseen elämänme-

noon. Hän nostaa esille seutukun-

nan luonnon, rauhan, hiljaisuuden 

ja puhtauden. 

– Neljä vuodenaikaa on minul-

le todellinen elämys. Paras vuo-

denaika on ehdott omasti talvi. To-

sin kokemukseni Suomen kesästä 

ovat jääneet vähäisiksi, sillä kesän 

alussa matkustin kotiin Iraniin. 

ÄLYKKÄITÄ BIO- JA 
KIERTOTALOUDEN 

RATKAISUJA 

Kansainvälinen biotalouden tie-

to- ja viestintätekniikan opintolin-

ja käynnistyi Forssassa keväällä 

2020. Linjalla opiskelee tällä het-

kellä noin 50 opiskelijaa. 

Opintojen tavoiteaika on neljä 

vuott a ja laajuus 240 opintopistet-

tä. Opintolinjalle löytyy myös suo-

menkielinen kokonaisuus, jossa 

opiskelijoita on tällä hetkellä noin 

150. Opintoja voi suoritt aa sekä 

päivä- ett ä monimuoto-opintoina. 

Opinnoista valmistuneet in-

sinöörit ovat erikoistuneet tuott a-

maan älykkäitä bio- ja kiertotalou-

den teknisiä ratkaisuja esimerkiksi 

biotalouden ja tuotantoteollisuu-

den tarpeisiin. Työtehtäviä on tar-

jolla niin yritysten kuin julkisten 

sektoreiden sekä kansalaisjärjes-

töjen parissa. 

Opinnot antavat valmiudet 

toimia erilaisissa kehitt ämis- ja 

koulutustehtävissä samoin kuin 

myynnissä, konsultoinnissa, yrit-

täjinä sekä asiantuntijoina. Opin-

to-ohjelman kantavana voimana 

ovat kiertotalouden periaatt eet ja 

luonnonvarojen säästävä käytt ö.

SUOMI KIINNOSTAA, 
JOS TÖITÄ LÖYTYY

Fatemeh harrastaa vapaa-ajal-

laan muun muassa lukemista ja 

kävelyä. Hänen suomen kielen 

opiskelunsa ovat edistyneet, mut-

ta puhuminen ei vielä suju. Hän 

toivookin, ett ä kansainvälisten 

opiskelijoiden kanssa puhutt aisiin 

enemmän suomea. 

– Olisi kiva, jos kaupunki jär-

jestäisi tapahtumia ja tilaisuuksia, 

joissa pääsisi tutustumaan mui-

hinkin kaupungin ihmisiin, kuin 

opiskelijoihin.

Fatemeh Rashidi puhuu kau-

nista ja sujuvaa englantia. Hän 

etsii osa-aika työtä, mutt a vajavai-

sella suomenkielentaidolla ei Fors-

sassa ole löytynyt töitä esimerkik-

si palvelualoilta. 

– Näen, ett ä tulevaisuuteni on 

Euroopassa. Aion jatkaa opiskelu-

ja ja suoritt aa maisterin tutkinnon 

Suomessa tai muualla Euroopas-

sa. Jos saan täältä töitä, jään mie-

lelläni asumaan Suomeen. 

www.hamk.fi /forssa

Fatemeh Rashidi toivoo 
Forssaan tapahtumia ja 
tilaisuuksia, jossa kan-
sainväliset opiskelijat 
voisivat tutustua kau-
punkilaisiin.
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FOKOR
TEKEE TULOSTA

HYVÄLLÄ
KESKITETYLLÄ
TEKEMISELLÄ

Jakelukoreja Forssassa valmistava Fokor toi-

mii vakiintuneessa markkinassa. Korona toi 

kuitenkin haasteita kuorma-autojen alusto-

jen valmistusaikatauluihin, minkä takia myös 

Fokorin oli muutettava omia toimintatapo-

jaan. Onnistuneiden muutosten ansiosta tuo-

tantoa on saatu entistä tehokkaammaksi ja 

ketterämmäksi.

Fokorin sininen logo on tutt u näky 

jakeluautoissa. Fokorin tehtaalta 

Forssasta lähteekin vuositt ain 500 

jakelukoria liikenteeseen. Suo-

meen jää noin 60 prosentt ia ko-

reista ja 40 prosentt ia menee vien-

tiin, pääosin Ruotsiin ja Norjaan. 

– Jakelukorien markkina on 

melko vakiintunut. Kilpailua on 

ihan hyvin Suomessa ja lisäksi ul-

komailta tuodaan vakiomalleja. Me 

teemme Fokorilla asiakasräätä-

löityjä tuott eita, mutt a eritt äin te-

hokkaasti, kertoo toimitusjohtaja 

Aki Siren. 

– Asiakkaat ovat hyvin uskol-

lisia, toki lupaukset on lunastett a-

va joka päivä. Siihen kuuluu myös 

jälkimarkkinointi eli varaosat sekä 

huolto- ja korjaustoiminta.

Tehokkaasti tekeminen on 

saanut uuden merkityksen ko-

ronan aikana ja sen jälkeen. Jos 

ennen kuorma-autojen alustoja 

tuli kuorma-autotehtaalta enna-

koidusti, niin nyt puhutaan jopa 

vuoden odotusajasta. Komponent-

tipula ja logistiikan häiriöt haitt aa-

vat kuorma-autovalmistajien tuo-

tantoaikatauluja. 

– Meillä se tarkoitt aa sitä, ett ä 

tuotantoa on vaikea suunnitella, 

kun kuorma-auton toimitusaika ei 

ole tiedossa. Koreja ei pysty teke-

mään varastoon, mutt a olemme 

oppineet tekemään työtä tässä 

haasteellisessa ympäristössä, Si-

ren toteaa.

50 VUODEN 
PERINTEELLÄ 

Fokorin historia ulott uu aina 

1970-luvulle asti. SP-Korit Oy ni-

mellä toiminut yritys ajautui 1985 

konkurssiin ja toiminta liitett iin 

osaksi Helkama-konsernia. Vuon-

na 1995 nykyinen omistaja Jyki 

Group osti liiketoiminnan. 

Jyki Groupin konserniin kuu-

luu viisi yritystä, jotka yhteensä 

työllistävät 240 henkilöä. Vuodes-

sa konsernin yritykset valmistavat 

yli 1000 erilaista perävaunua ja 

päällirakennett a kumipyöräliiken-

teeseen. 

2000-luvun loppupuolella 

Helkaman siirrett yä toimintansa 

Forssasta Unkariin, Fokorilla oli 

mahdollisuus ott aa käytt öön Hel-

kaman entiset tuotantotilat. 

– Se toi meille mahdollisuu-

den kasvaa tilojen puolesta. Tilas-

ta on ollut hyötyä erityisesti nyt 

koronavuosina. Pystyimme siirtä-

mään konsernin toisen Forssas-

sa toimineen yrityksen Suomen 

Kerroslevyn samoihin tiloihin. Se 

mahdollistaa entistä joustavam-

man ja nopeamman tuotannon, 

toteaa Aki Siren. 

Suomen Kerroslevy valmistaa 

lasikuitu-, alumiini ja -teräspinnoi-

tett uja elementt ejä, joita voidaan 

käytt ää kuorma-autojen umpiko-

reissa, perävaunuissa ja myös esi-

merkiksi kosteissa tiloissa. 

KUMIPYÖRIÄ 
TARVITAAN 

JATKOSSAKIN 

Niin kauan kuin maailman joka 

kolkkaan ei johda rautatiekiskoja, 

niin kauan tarvitaan kumipyörä-

liikennett ä tavaroiden kuljett ami-

seen. Eikä dronet tai robotit ole 

ihan heti korvaamassa myöskään 

lähijakelua. 

Fokorilla on investoitu tulevai-

suuteen paitsi toimintoja yhdistä-

mällä, niin myös uusilla koneilla ja 

laitt eilla. Yrityksen uusin hankinta 

on CNC-kone, eli numeerisesti oh-

jatt u työstökone.

Tällä hetkellä Fokorillla työs-

kentelee 70 henkeä ja Suomen 

Kerroslevyllä 10 henkeä. Töitä on 

tarjolla muutamalle uudellekin te-

kijälle, kunhan vain tekijän perus-

taidot ja asenne on kohdillaan. 

Fokorin toiminta on vakiin-

tunut Forssaan, eikä Aki Sirenin 

mukaan ole mitään syytä eikä jär-

keä lähteä siirtämään tuotantoa 

muualle. 

– Osaamista on vaikea siirtää. 

Sama koskee muita konsernin yri-

tyksiämme. Niillä on vakiintunut 

paikka ja osaaminen juuri siellä 

missä ne nyt ovat. 

– Niin kauan kuin me olemme 

tehokkaita ja hyviä, niin kauaksi 

aikaa Fokorin toiminta on liimatt u 

tänne Forssaan. Täällä meillä on 

edelleen tilaa myös kasvaa. 

www.fokor.fi  

Teksti Johanna Talikainen Kuva Taija Piikkilä
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Koronan tuoma komponentt i-
pula koskett aa Fokoria lähin-
nä välillisesti kuorma-autojen 
valmistuksen viivästymisinä. 
Myynti vetää hyvin, mutt a 
raaka-aineiden jatkuvan kal-
listumisen takia tilauskanta 
halutaan pitää mahdollisim-
man lyhyenä, kertovat Fokorin 
kotimaan myynnistä vastaava 
Nina Vepsä ja toimitusjohtaja 
Aki Siren. 

Paikkakunnan tuttu ja
luotettava taksipalvelu!

Henkilöautosta pikkubussiin.

Forssa  •  Jokioinen  •  Tammela  •  Humppila  •  Ypäjä

0500 305 308 

Olemme täällä Sinua varten
Kartanonkatu 6, 
30100 Forssa. 

Puh. 03 436 1130

www.kiinteistokauppiaat.com
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Faktia osti Jobparin keväällä 2020. Kah-

den osaajan yhdistett yä voimansa, ei 

enää voida puhua pelkästä henkilöstö-

vuokrauksesta. Palveluihin kuuluu lisäksi 

koulutusratkaisujen, kehitt ämisprojektien 

ja rekrytointien järjestäminen. Työtä teh-

dään ihminen edellä ja palvelu suunnitel-

laan asiakkaan tarpeen mukaan. Syyskuun 

alussa avatt iin Hämeenlinnaan uusi toimi-

piste PARKKI Business Parkiin.

– Pystymme vastaamaan monen-

laiseen kysyntään. Toimimme yhteis-

työssä oppilaitosten ja yritysten kanssa. 

Opintoja räätälöidään yksilöllisesti opis-

kelijoiden ja yritysten tarpeisiin, näin 

saamme työelämään hyvän tietotaidon 

omaavia tekijöitä, Faktia Oy:n toimitus-

johtaja Tanja Paassilta kertoo.

– Uusi yhteistyö alkoi Hyrian kanssa 

lokakuussa. Tarkoitus on viedä hyväksi 

todett ua tapaa toimia myös muiden op-

pilaitosten käytt öön, Paassilta jatkaa.

Ensisijainen kohderyhmä ovat nuo-

ret mutt a apua työllistymiseen saavat 

kaikki, jotka kokevat apua tarvitsevansa.

– Järjestimme viime keväänä elä-

keläisrekryn, joka herätt i paljon kiinnos-

tusta. Eläkeläisten panos työelämään on 

merkitt ävä ja moni uskaltaakin heitt äy-

tyä kokeilemaan jopa täysin uutt a alaa, 

HR-asiantuntija Riikka Mäkinen toteaa.

– Pyrimme myös löytämään vaih-

toehtoja ositt ain työkykyisille ja kaut-

tamme on mahdollista työllistyä halu-

tessaan osa-aikaisesti, HR-asiantuntija 

Suvi Pelto-Knuutila lisää.

KANSAINVÄLISTÄ 
REKRYTOINTIA JA 

OPPISOPIMUSTA

Lisääntyvä työvoimapula saa yritt äjät 

pohtimaan henkilöstön palkkaamista 

ulkomailta. Faktia ja Jobpari vastaavat 

myös tähän tarpeeseen.

– Kuulumme EURES-verkostoon ja 

järjestämme kansainvälistä rekrytointia. 

Sen kautt a saamme osaavia työntekijöi-

tä Suomeen. Koska olemme alueella jo 

ennestään tutt uja ja meillä on katt ava 

yhteistyöverkosto, avullamme on hel-

pompi lähteä tekemään kansainvälistä-

kin rekrytointia, Pelto-Knuutila kertoo.

Jobparin kautt a työllistyy myös op-

pisopimuksella yhä useampi tekijä ja sen 

suosio on valtakunnallisestikin tasai-

sessa kasvussa. Henkilön, jonka opinnot 

ovat syystä tai toisesta keskeytyneet, on 

mahdollista palata suoritt amaan opin-

not loppuun esimerkiksi oppisopimuk-

sella. Oppisopimuksella voi myös täy-

dentää olemassa olevaa ammatt itaitoa.

– Meidän kautt a oppisopimuksen 

järjestäminen onnistuu helposti. Toi-

mimme yrityksen ja oppilaitoksen välis-

sä ja hoidamme käytännön järjestelyt, 

Mäkinen summaa ja jatkaa.

– Onneksi nuoretkin uskaltavat tulla 

kysymään neuvoa matalalla kynnyksel-

lä. Pyrimme autt amaan kaikessa, mikä 

koulutuksen ja työelämän koukeroissa 

askarrutt aa.

www.jobpari.fi 
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SUUNNAN-
NÄYTTÄJÄ
KESTÄVÄÄN
KEHITYKSEEN

HENKILÖ-
VUOKRAUKSEN
JA KOULUTUKSEN 

TOIMIVA
LIITTO Kestävä kehitys ei ole vain ekologisuutta, kokonaisuuteen kuu-

luu lisäksi taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä kestävä kehitys on 

otettu kokonaisvaltaisesti osaksi kaikkea tekemistä.

Koulutusratkaisuja tarjoava Faktia ja sen yhteydessä henkilös-

töpalveluista vastaava Jobpari ovat luoneet palvelukokonai-

suuden, jollaista Suomessa ei ole aikaisemmin nähty. Apua saa 

työnhakuun, rekrytointiin ja sopivan koulutuskokonaisuuden 

löytämiseen. Palvelu on laajennettu tänä syksynä myös Hä-

meenlinnaan.  

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhty-

mällä (LHKK) kestävään kehitykseen 

on panostett u systemaatt isesti jo kym-

menen vuott a ja toimintaa kehitetään 

jatkuvasti. Henkilökunnalle järjestetään 

koulutuksia ja opiskelijoille on opintoihin 

kuuluvia sekä vapaavalintaisia kestävän 

kehityksen opintojaksoja. 

– Meillä on vahva tahtotila koulut-

taa valveutuneita osaajia tulevaisuuden 

työmarkkinoille. Ilman merkitt äviä toimia 

maailma ei säily tuleville sukupolville, 

koulutusjohtaja Anu Teppo kertoo kes-

tävän kehityksen strategiasta.

– Kestävästä kehityksestä huoleh-

timinen kuuluu kaikille. Jos asian eteen 

ei tehdä töitä, tiputaan äkkiä kelkasta, 

Teppo jatkaa.

Kestävä kehitys ei ole vain jätt eiden 

lajitt elua oikeisiin kierrätysastioihin, sillä 

ekologisuus on muutakin kuin kierrätt ä-

mistä. Näiden lisäksi siihen kuuluu ta-

loudellinen, sosiaalinen ja kultt uurinen 

kestävyys.

– Esimerkiksi hankinnat tehdään 

vastuullisesti. Pyrimme löytämään ta-

loudellisesti ja työajallisesti kestäviä 

vaihtoehtoja, ilmasto- ja vastuullisuus-

koordinaatt ori Leena Liukkonen kertoo.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden hy-

vinvointi on osa kestävää kehitystä. Yh-

teisöllistä tekemistä järjestetään sään-

nöllisesti. Lisäksi oppilaitoksen alueella 

on mahdollisuus pelata frisbeegolfi a, 

käydä kuntosalilla tai haastaa kaverit ki-

saamaan iWall-liikuntapeliseinällä.

KONKREETTISIA TEKOJA

Kestävän kehityksen eteen tehdään 

konkreett isesti töitä päivitt äin. Käytös-

sä on kaasuautoja, ravintola myy yli-

jäämäruokaa ja lähiruokaa suositaan 

mahdollisuuksien mukaan. Mitään ei 

heitetä roskiin miett imätt ä voiko materi-

aalia hyödyntää eri opetusaloilla tai lah-

joitt aa eteenpäin.

– Ravintolassa on käytössä yhden 

lautasen malli, mikä on vähentänyt hä-

vikkiin päätyvää ruokaa. Hävikkivaaka 

punnitsee biojätt een ja kertoo päivitt äi-

sen hävikin määrän. Tämä on autt anut 

muokkaamaan ruokalistaa toimivam-

maksi, Teppo ja Liukkonen kertovat ra-

vintolan toiminnasta.

Kestävä kehitys näkyy myös siivoo-

jien työssä. Ylläpitosiivous hoituu ny-

kyisin ilman kemikaaleja. Käytössä on 

Ownwell-menetelmä, jossa puhdistet-

tuun vesijohtoveteen lisätään luonnon-

mukaisia mikrobeja. Kemikaalitt omuus 

on koett u hyväksi.

– Siivoojilta on tullut positiivista 

palautett a. Terveyshaitat ovat vähenty-

neet, eikä siivouskärryissä tarvitse enää 

kuljett aa useita eri puhdistusaineita, 

Liukkonen kertoo.

Kestävän kehityksen opetus alkaa 

jo varhaiskasvatuksesta. Opiskelijoiden 

suhtautuminen vastuulliseen ajatt eluun 

paranee koko ajan.

– Nykyinen maailmantilanne realisoi 

kaiken tämän merkityksen myös nuoril-

le, Teppo ja Liukkonen toteavat.

www.lhkk.fi 

• LHKK sai ensimmäisenä Suo-
messa OKKA-säätiön Ammatil-
listen oppilaitosten kestävän 
tulevaisuuden sertifi kaatin ke-
väällä 2021
• Ekokompassi-sertifi kaatt i 
syksyllä 2022
• LHKK on mukana Vaski-hank-
keessa (Vastuullinen ja kestävä 
ammatillinen koulutus), jolla 
tuetaan Agenda 2030-tavoitt ei-
den ja vastuullisuuden toteutu-
mista ammatillisessa koulutuk-
sessa

•   Eures-verkoston jäsen
• Mukana Elinkeinoelämän kes-
kusliiton Hyvä yritys -kampanjas-
sa ja Oikotien Vastuullinen työn-
antaja -kampanjassa
• Faktia Oy:lle on myönnetty Yh-
teiskunnallinen Yritys -merkki

Yhteiskunnalliset yritykset ratko-
vat liiketoiminnallaan yhteiskun-
nallisia tai ympäristöongelmia. 
Suurin osa liikevoitosta käytetään 
ensisijaisesti johonkin yhteis-
kunnallisen tai ympäristöllisen 
päämäärän hyväksi, joko oman 
yhteiskunnallisen toiminnan ke-
hittämiseen tai lahjoittamalla se 
yrityksen toiminta-ajatuksen mu-
kaisesti.

Jobpari ja Faktia tarjo-
avat kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja koulutukseen 
ja työllistymiseen liit-
tyen. Suvi Pelto-Knuu-
tila, Tanja Paassilta ja 
Riikka Mäkinen autt avat 
sopivan vaihtoehdon 
suunnitt elussa.

Leena Liukkosella ja Anu Tepolla 
on syytä hymyyn, Lounais-Hä-
meen koulutuskuntayhtymän kes-
tävän kehityksen strategialla on 
saavutett u hyviä tuloksia.
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Suomalaiset ovat rentoja ja rauhallisia. Suomessa ollaan myös 

monta harppausta edellä kierrätysasioissa ja opiskelukin on 

joustavampaa. Näin kertovat espanjalaiset nuoret ja aikuiset, 

jotka viettivät viikon verran Forssan yhteislyseon vieraana. 

Erasmus-vaihto avartaa nuorten maailmankuvaa ja auttaa nä-

kemään omat asiat uusin silmin.

Olipa kerran suomalainen ja espanjalai-

nen. Kumpi heistä oli rennompi ja rau-

hallisempi? Suomalainen vastasi, ett ä 

espanjalainen ja espanjalainen vastasi, 

ett ä suomalainen. Kumpi oli oikeassa? 

– Täällä ihmiset ovat rauhallisem-

pia ja rennompia. Meillä on aina kiire ja 

esimerkiksi luokkahuoneessa on paljon 

äänekkäämpää, kun kaikki haluavat tuo-

da oman mielipiteensä esille, kertovat 

andalucialaisen IES Jándulan koulun 

nuoret. 

– Te myös syött e terveellisemmin 

kuin me. En ole koskaan syönyt näin pal-

jon vihanneksia päivässä, jatkavat es-

panjalaisryhmän opett ajat. 

Erasmus+ on Euroopan unionin 

ohjelma, joka tarjoaa opiskelijoille ja 

opett ajille mahdollisuuden kansainvälis-

tymiseen ja yhteistyön tekemiseen kan-

sainvälisten kumppaneiden kanssa. 

– Forssan yhteislyseolla alkoi seit-

semänvuotinen Erasmus+ -ohjelma-

kausi viime vuonna. Ohjelmassamme on 

muun muassa kotikansainvälisyyskurs-

sit jokaiselle opiskelijat sekä pidempiai-

kaiset vaihto-oppilasjaksot, kertoo Eras-

mus-yhteistyössä mukana oleva lehtori 

Susanne Petersen.

Tämän lukuvuoden aikana lyseo-

laisia vierailee tai lyseolaiset isännöivät 

vieraita Espanjasta, Saksasta, Latviasta, 

Italiasta, Belgiasta, Bulgariasta ja Rans-

kasta. 

SUOMALAINEN OPISKELU 
JOUSTAVAMPAA

Kymmenen opiskelijan ja viiden opett a-

jan espanjalaisryhmä vieraili Forssassa 

syyskuussa. Nuoret asuivat lyseolaisten 

kodeissa. Saunan lisäksi ihastutt i suo-

malainen luonto ja pulahdus kylmään 

järveen. 

– Sauna tekee hyvää terveydelle. 

Ensimmäisellä kerralla tuntui, ett ä henki 

salpautuu kuumuudesta, mutt a nopeasti 

siihen tott ui. 

Eksoott isia elämyksiä tarjosi myös 

tikkupullan ja makkaran paisto Torron-

suon nuotiopaikalla ja tutustuminen 

Turun linnaan. Suomalainen kiertota-

lous ja kierrätt äminen herätt i erityisesti 

ihastusta. Espanjassa kierrätt äminen on 

vieraiden mukaan vielä lapsenkengissä.

Opiskeluissa espanjalaiset arvos-

tivat forssalaisten vapautt a rakentaa 

oma opiskelukokonaisuus ja valita myös 

opett ajat. 

– Täällä teillä opiskelu on paljon 

joustavampaa ja valinnaisia aineita on 

enemmän. Teillä on siis enemmän mah-

dollisuuksia päätt ää omasta tulevaisuu-

destanne.

Isäntinä toimineet lyseolaisnuoret 

havainnoivat nopeasti kultt uurien väli-

siä eroja. Me suomalaiset olemme kuu-

lemma ainakin paljon täsmällisempiä ja 

ajoissa paikalla.

– Espanjalaiset vieraat autt oivat 

näkemään asioita uusin silmin. Ymmär-

simme, miten hyvin asiat täällä meillä 

onkaan. 

www.forssanyhteislyseo.fi 

Teksti Johanna Talikainen Kuva Taija Piikkilä

15 hengen espanjalaisryhmä oli Forssan 
yhteislyseon vieraana syyskuussa. Ryhmä 
lyseon oppilaita ja opett ajia lähtee vaihto-
vierailulle Espanjaan ensi keväänä.

KANSAINVÄLINEN

VAIHTO
VIRKISTÄÄ
JA OPETTAA
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Yrittäjän kumppani

Härkätie 770, 21490 Marttila www.saastopankki.fi/someronsp 
Asiakaspalvelu 029 041 2300 ma - pe 8 -20, la 10 - 14.

Jo 200 vuotta suomalaisten tukena.
Tervetuloa palvelevaan Säästöpankkiin! 

PÄIVITTÄISASIOINTI
RAHOITUS (henkilö- ja yritysasiakkaat) 

SÄÄSTÄMINEN, SIJOITTAMINEN JA VARAINHOITO
LAKIPALVELUT (pankkisuhteesta riippumatta)

Torikatu 6, 30100 Forssa, puh. 029 041 2330.
Asiakaspalvelu 029 041 2300 ma - pe  8 - 20, la 10 - 14.

www.saastopankki.fi/someronsp 
@someronsp

44 vuotta ompelukonehuoltoa

Saumurin

terien teroitus

VARASTOMYYNTI
OMPELUKONEIDEN - MYYNTI - HUOLTO

Hämeentie 8, FORSSA
Puh. 050 373 0359
Avoinna
ma 10-17
to-pe 10-15

Monipuolista siivouspalvelua
ja apua arjen askareisiin

040 541 3353
www.jamske.fi
info@jamske.fi

Mikäli olet oikeutettu käyttämään kunnan tarjoamia 
sosiaalipalveluja, meiltä siivouspalvelut ikäihmisille sekä 
toimintarajoitteisille asiakkaillemme ilman arvonlisäveroa.

18



Saara Kuhanen
Sibeliuksenkatu 1, 30100 Forssa

puh. 045 2111 448

Rakas Joulupukki
Tiedämme, että olette tonttujen kanssa 

hyvin kiireisiä ennen jouluaattoa. 
Helpottaaksemme taakkaanne 

ilmoitamme, että haluamme ilomielin 
auttaa joulutunnelman luomisessa

ihanin joulukukkasin.
Myymälämme sijaitsee Forssan 

ydinkeskustassa torin laidalla ja olemme 
avoinna vuoden jokaisena päivänä klo 

09-18.
Tulkaa käymään, kun käytte täälläpäin!

Terveisin

VIKAILMOITUKSET 050 355 8740 

Perkiöntie 7
30300 FORSSA
Puh. vaihde (03) 4141 1
Sähköposti vesihuolto@forssa.fi

www.lhj.fi/kiertokaveri
neuvonta@lhj.fi
puh. 03 424 2619

Ei hätää, sillä Kiertokaveri ja asiantuntijamme auttavat! 
Kiertokaveri on LHJ:n ylläpitämä jätehakupalvelu, josta 

löydät lajitteluohjeet ja keräyspaikat jopa tuhannelle 
erilaiselle esineelle ja asialle. Tutustu Kiertokaveriin ja tee 

kierrättämisestä entistä vaivattomampaa jo tänään!

MENIKÖ SORMI SUUHUN 
JÄTTEITÄ LAJITELLESSA?
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TERVETULOA
 SOMERON
SÄÄSTÖ-
PANKKIINSomeron Säästöpankissa vietettiin lokakuun lopussa Säästä-

väisyysviikkoa. Asuntolainojen korkojen noususta puhutaan 

nyt paljon, mutta säästäjälle ja tallettajalle korkojen nousu 

tarkoittaa vain hyviä uutisia. Talletuksille saa taas siis korkoa. 

Säästäväisyysviikon jälkeenkin on hyvä 

hetki puhua talletuksista. Korkotaso on 

noussut kesän ja syksyn mitt aan pitkään 

jatkuneen nolla- ja miinustason jälkeen. 

– Korkojen osalta ollaan palatt u nor-

maalitasolle, jos niin voi sanoa. Tallett a-

jille tämä on oikeasti hyvä uutinen, sillä 

nyt talletuksista saa korkoa vanhaan 

hyvään malliin, sanoo Someron Säästö-

pankin sijoituspäällikkö Tuomas Lomakka. 

Ukrainan sodan ja siitä aiheutunut 

energiakriisi ovat kiihdytt äneet infl aatio-

ta ja nostaneet korkoja. Sijoitusmarkki-

noilla tämä kaikki on näkynyt epävakau-

tena ja laskusuhdanteena. 

– Kun sijoitusmarkkinat ovat epäva-

kaat, talletus voi olla monelle hyvä vaih-

toehto maltillisen tuoton tavoitt eluun. 

Liian huolissaan sijoituksistaan ei kui-

tenkaan kannata olla, sillä talouden las-

kua seuraa aina nousu. Ja nyt on myös 

se hyvä hetki ostaa ja tehdä sijoituksia, 

kun hinnat ovat alhaalla, Lomakka mai-

nitsee. 

200-VUOTIAS 
SÄÄSTÖPANKKI  

Säästöpankki-ryhmässä vietetään juhla-

vuott a, sillä Suomen vanhimman pank-

kiryhmän Säästöpankin tarina alkoi Tu-

russa vuonna 1822. Kun Säästöpankki 

täytt ää tänä vuonna 200 vuott a, niin So-

meron Säästöpankki on sekin ehtinyt jo 

142 vuoden ikään. 

Someron Säästöpankki palvelee 12 

kontt orin voimin 11 paikkakunnalla. Uu-

simpana on Turku, jossa pankki ott aa 

asiakkaita toistaiseksi väistötiloissa, 

kunnes varsinaiset kontt oritilat valmis-

tuvat. Loimaalle ja Haminaan ollaan 

viemässä palveluja seuraavan vuoden 

aikana. 

– Meille on tärkeää pysyvyys, pitkät 

perinteet ja paikallisuus. Olemme tun-

nett uja hyvästä asiakastyytyväisyydestä 

ja pitkistä työsuhteista, toteaa Lomakka. 

– Meiltä saa rentoa, henkilökohtais-

ta palvelua ihmiseltä ihmiselle. Olemme 

tavoitett avissa niissä kanavissa, jotka 

asiakkaalle sopivat. 

Someron Säästöpankki palvelee päi-

vitt äisasioinnissa, henkilö- ja yritysasi-

akkaiden rahoituksessa, säästämisessä, 

sijoitt amisessa ja varainhoidossa, myös 

private banking palvelua on tarjolla. 

– Lakipalvelumme ovat saatavilla 

kaikille pankkisuhteesta riippumatt a. 

Hoidamme kaikki perheoikeudelliset la-

kiasiat, kuten edunvalvontavaltuutukset, 

ositukset, avioehdot, testamentit, kaup-

pakirjat ja perunkirjoitukset. 

– Tervetuloa meille! 

FORSSA – HÄMEENLINNA – RIIHIMÄKI

Aukeentie 5, 30100 Forssa
Sähkömestarintie 10, 13130 Hämeenlinna 

0400 840 543
forssa@scandiarent.fi  • hameenlinna@scandiarent.fi  

Paikallista palvelua Forssassa yksityisille sekä yrityksille 

Laajasta valikoimastamme löydät
mieleisesi vuokra-auton,
oli kyse henkilö- tai pakettiautosta

Tutustu www.scandiarent.fi

Someron Säästöpankki 
Torikatu 6, Forssa 
Tuomas Lomakka
tuomas.lomakka@saastopankki.fi 
Puh. 044 5118 556 
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2022-2023
tapahtumia

kirjastossa tapahtuu
Kaupunginkirjastolla, Wahreninkatu 4:

• 31.1.2023 klo 18 vieraana Silja-Elina Laitonen (Valinta)
• 28.2.2023 klo 18 vieraana Lauri Rämö (Muolaan kylät ja asukkaat)
• Lautapeli-illat kirjastolla parillisten viikkojen torstaisin klo 17–20
• Satutunnit kirjastolla lauantaisin klo 11. 12.11. / 19.11. / 26.11.2022. 
  Satutunnit jatkuvat tammikuussa 2023

www.lounakirjastot.fi /tapahtumat

konsertit ja tapahtumat

5.11. klo 14 Pyhäinpäivän konsertt i, L-H musiikkiopisto,
  Wahren-opiston kamarikuoro,
  Forssan Työväentalo
6.11. klo 15  Suuret Klassikot Soolokitaralla –
  Tomi Paldaniuksen konsertt i,
  Forssan Työväentalo
6.11. klo 16 Urkukonsertt i ”Ikuinen kirkkaus”,
  Kaisa-Leena Hannikainen, Forssan kirkko
10.11. klo 18  Kuorojen yhteislaulutilaisuus,
  ravintola Vanha Värjäri
12.11. klo 8-15 Isänpäivämarkkinat, Forssan kauppatori
12.11. klo 14  Opastett u kultt uurikierros, Forssan kirkko
18.11.klo 17 Hurja Halla -kansanmusiikkiduo,
  Forssan kaupunginkirjasto
25.11. klo 18 Valon ja musiikin ilta,
  Musiikkiopiston oppilaat ja opett ajat,
  Forssan Kultt uuri-Axel ry
26.11. klo 10-14 Kehräämön perhelauantai,
  Nuorisotila Kuutamo
27.11. klo 19 L-H musiikkipäivät: Naiskuoro Philomelan
  konsertt i (joht. Ida Olsonen),
  Forssan kirkko
5.12. klo 18 Forssan mieskuoron konsertt i,
  Forssan kirkko
11.12. klo 15 Forssan Naisvoimistelijoiden
  70-vuotisjuhlanäytös, urheilutalo Feeniks

TULOSSA 2023

24.1.  Tekijä2023 -tapahtuma, Prisma-keskus
10.2.  Tyykijazz, Forssan Työväentalo
21.2 klo 17-19 Laskiaisrieha laskiaistiistaina, paikka avoin
11.3.ja 8.4. Kevään 2023 markkinat, Forssan kauppatori
6.4. klo 17 Kirkkolauluyhtye Kaanon (Ukraina)

Forssan Seudun Yritt äjänaiset ry:n 

FORSSAN JOULU
su 27.11. klo 16-18 
Forssan kauppatori

Ohjelmassa mm. joulupuurotarjoilu, joulupukin 
vierailu ja jouluvalojen sytytys. Luvassa lisäksi 
laulua, poniratsastusta ja koiravaljakkoajelua.

Katso lisätiedot:  www.forssa.fi /tapahtumakalenteri
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tapahtumajärjestäjät voivat ilmoitt aa kaupungin net-
tisivujen tapahtumakalenteriin lisätt ävistä tapahtu-
mistaan ilmoita tapahtuma -lomakkeen kautt a.

joulua kohti
tunnelmoiden

30.11. klo 19 Diandran ”Kerran Joulukuun
  Aikaan” -konsertt i,
  Forssan kirkko 
4.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
  Palavan Pensaan ja ukulele-
  ryhmän kanssa, Forssan kirkko
6.12. klo 10-16 Joulumarkkinat,
  Forssan kauppatori
11.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut,
  Koijärven kirkko
11.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut,
  Forssan kirkko
17.12. klo 18 Kuorojen joulukonsertt i, 
  Forssan kirkko
18.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut,
  Forssan kirkko
9.12.  Elli Lukanderin joulukonsertt i,
  ravintola Vanha Värjäri
10.12.  Ellin jouluinen illalliskonsertt i,
  ravintola Vanha Värjäri

pilvenmäen ravikeskus
5.11. klo 18  Sami Hedberg Stand Up -show & Snacks 
6.11. klo 16 Halloween Sunnuntairavit 
25.11. klo 18 Pikkujouluravit & Pienet Sille -show 
5.12. klo 18 Magic Monday Pikkujouluravit & Hovi-
muusikko Ilkka 

Lisätiedot: www.pilvenmaki.fi 

teatteriA
• Forssan teatt eri: Jännityskomedia Kuin tuhka 
   tuuleen – näytökset 9.12.2022 asti 

• Forssan Teatt erin Pikku Spott i: Sinä – kauhu-
   näytelmän näytökset pe 4.11. klo 19 ja 21
   sekä la 5.11. klo 17, 19 ja 21. 

• Pienen teatt erikoulun Elkut -ryhmän
   modernisoitu Punahilkka -näytelmä (noin 
   9-12 -vuotiaille) Forssan teatt erin isolla
   näytt ämöllä. Esitykset 13.-14.12.2022.

Lisätiedot ja liput www.forssanteatt eri.fi 

galleria omena
Mikonkatu 4 30100 Forssa. Avoinna to-su klo 11-16,
puh. 050 5710 715 

Joulukuun taiteilijat: Matt i Viskarin muistonäytt ely,
        Aino Kauranen ja Raita Vaha
Tammikuun taiteilija: Pirjo Tienhaara
Helmikuun taiteilija:  Sari Kurka
Maaliskuun taiteilija: Hilkka Rutanen
Huhtikuun taiteilijat: Merja Osanen ja Kim Uotila

www.forssa.fi /tapahtumakalenteri

Forssan museon
galleria Moletti
Forssan museo, Wahreninkatu 12,
avoinna ti-pe 10-16 ja la 10-14
Pääsyliput 3/5€ (alle 18-v. ilmaiseksi)

18.10.-6.11. Tilateoksia / Arlene Tucker 
8.-27.11.  Portaalainen tekstiili vuonna 1966,
  valokuvia / Tiina Rekola 
29.11.- 8.1. Museoiden huoneissa / Anu Tuominen
10.-29.1.   Maalauksia / Tuomas Vesala
1.2.–26.2. Valokuvia /Veera Nivalainen
28.2.-26.3. Maalauksia / Outi Rämö
28.3.–23.4. Piirustuksia /Jaana Saario 
25.4.-7.5.  Lopputyönäytt ely /
  Keramiikka-artesaanit, FAI

OPASTUKSET 
Tutustu Forssaan ja sen tarinoihin museon oppaiden joh-
datt amana.  Mukaan pääsee pääsylipun hinnalla. Tutustu 
opastuksiin nett isivuilla www.forssanmuseo.fi 
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kehräämön
perhelauantait 
26.11.2022 klo 10-14. Perhelauantaina vapaa 
pääsy Forssan museoon ja Kuosikeskukseen.

• Klo 12- 14 Forssan museossa pop-up-pakopelit 
   perheille. Pelit on suunnatt u kouluikäisille, pe-
   latt avaksi aikuisen kanssa. Pelaamaan pääsee 
   saapumisjärjestyksessä. 
• Klo 10-14 Jouluista askartelua 
• Ohjelmaa myös kirjastolla ja Nuorisotila
   Kuutamolla

Kehräämön perhelauantait tulossa myös
28.1. / 25.2. / 25.3. / 29.4.2023

tyykikylän
takaKonttikirppis
Tervetuloa kauppatorille myymään kuu-
kauden 1. lauantaina klo 7-14. Kirppispai-
kat ovat ilmaisia - ei muuta kuin taka-
luukku auki ja kauppa käyntiin! 

Näyttelytila Vinkkeli
Wahreninkatu 4, kirjaston 2. krs, avoinna ma-to 11-19,
pe ja aatot 11-17, la 10-14 (avoinna kirjaston aukioloaikoina) 
 
1.-26.11.  Valokuvia / Marjo Lalli, Raija Talikainen,
  Evelin Naadel ja Sonja Hämäläinen
1.12.-21.01. Asta Rantt ilan muistonäytt ely
1.-25.02.  Vuosinäytt ely / Kuhankosken Kilta ry.
20.3.-6.4. Kevätnäytt ely / Forssan kaupungin
  perusopetus
11.-29.4.  Kevätnäytt ely / Forssan kaupungin
  varhaiskasvatus 
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UUSI VIP-BUSSI!
TILAUSAJOT – RYHMÄMATKAT

0400 817 140
forbus@forbus.fiFORBUS

Tilaukset ja tiedustelut

• Joustavaa tilausajopalvelua
• 38-, 48- ja 59-paikkaisilla
• turistibusseilla
• sekä 16-, 19- ja 22-paikkaisilla
• pikkubusseilla

• Hämeen Matkamyynnin
• ryhmämatkat kotimaassa
• ja ulkomaille

Forbus – buses for You!

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

luistelua
Ma 26.12.2022 klo 12-16 Tapaninpäivän luistelut 
molemmissa halleissa. Tarjolla mehua ja piparia.

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 syksyn puistojuoksujen iloiseen 

kuntolenkkiin joko juosten tai kävellen mukavassa 

seurassa:

su 13.11. klo 12

su 11.12. klo 12

Lisätiedot: www.forssansalama.fi 

Liikkumaan!

Matalan kynnyksen 
liikuntaryhmiä
erityisryhmille (Forssa, Jokioinen, Humppila, 

Tammela ja Ypäjä) sekä forssalaisille ikäihmisille ja 

työikäisille. Järjestäjänä Liikuntapalvelut. Lisätietoa 

ryhmistä löytyy www.forssa.fi /liikuntaryhmat 

Forssan salaman
parkour
Salama Parkourin syyskauden harjoitukset

su klo 13-14 yhteislyseon salissa. 

Lisätiedot: www.forssansalama.fi  

vesihelmi
Wibit-rata 27.12.2022-4.1.2023 ja 23.2.-1.3.2023

Vesidiscot 22.12.2022 ja 3.3.2023

Puuhapäivät 5.-8.1.2023, 18.-22.2.2023 ja 4.-5.3.2023

Vesihelmen 30 v.-syntt ärit 1.4.2023

Lisätietoa: www.vesihelmi.fi 

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.

Kotiliiikuntaohjeita ja videoita löytyy osoitt eesta 

forssa.fi /liikuntaohjeet

Liikunnan harrastamiseen on seudullamme loistavat puitteet. Kuntoa voi kohottaa hiihdon, luistelun tai 
frisbeegolfi n parissa. Patikointireitit tarjoavat hengähdyshetken arkeen upeilla maisemillaan ja ulkoilun 
lomassa laavulla voi nautiskella nuotiokahvit. Monitoimikeskus Akvarellin lähiliikuntapaikalta löytyy vaih-
toehtoja liikkumiseen koko perheelle.
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Tule harrastamaan 
salibandyä!
Säbäkoulu 2016-2018 syntyneille ma klo 17.00, 

tytt öjen säbäkerho ala-asteikäisille ma klo 18.15 ja 

Intersport perhesähly 3-6 -vuotiaille su klo 10. Tai 

tule pelaamaan joukkueeseen: P8-joukkue 2015-

2016 syntyneille ti klo 17.00 ja P9-joukkue 2014-2015 

syntyneille ke klo 18.00. Tule rohkeasti kokeilemaan 

ja ota kaverikin mukaan.

Lisätietoja: www.fosu.fi 

iltapäivätanssit
Torstaisin klo 13-16 Forssan Järjestöjentalolla, 

Kuhalankatu 17. Hinta 10 € sis kahvin ja pullan. 

Orkesterit ilmoitetaan keskiviikon Forssan Lehdessä: 

3.11. Veli-Matt i Friman

10.11. Markku Ignatius orkestereineen

17.11. Sirkka ja Velikullat

24.11. Tytt i Pelkonen

Lisätietoa: Forssan liikuntapalvelut 050 5582 645, 

www.forssa.fi /liikunta 

Erkintie 4-6, Matintuomion teollisuusalue, 31300 TAMMELA
Puh. 03-4246 6900, www.vesinummela.fi

Vesinummela Oy
Putkiexpert® LVI-AMMATTILIIKE

VN

putkiremontin tai
lämpöpumpun 
kulkukauppiaalta?

JOS
SITTENKIN 
luottaisit 42 vuotta 
toiminneeseen
paikalliseen
LVI-alan 
erikoisliikkeeseen

Kysyhän tarjousta!

Ja hommat menee putkeen…

OSTATKO

TiliVäre Ky
Rydberginkuja 2
30100 Forssa
p. 040 676 0461
arja@tilivare.fi

yli 30 vuoden kokemuksella

AUTOKORJAAMO & RENGASKAUPPAAUTOKORJAAMO & RENGAUTOKORJAAMO & REN

Arkisin 8-17
Hämeentie 31

30100 Forssa
03 422 6900 / 044 757 9880

AAAAAAAAAAAAArrk

42422 690333 3 440000000

Renkaanvaihdot
ja huollot meiltä!

Myös
nettiajanvaraus

24



JÄ
R

K
IV

IH
R

E
Y

S

NÄIN
JÄRKIVIHREÄ

FORSSA
SÄÄSTÄÄ SÄHKÖÄ

Sähkönhinta ja mahdollinen energiapula puhut-

taa niin Suomea kuin koko maailmaa. Energian-

säästötalkoisiin tarvitaankin ihan jokaisen pa-

nostusta. Forssan kaupunki aikoo etsiä säästöjä 

hallitusti palveluita supistamatta. 

Lokakuussa alkoi valtakunnallinen 

Astett a alemmas -kampanja. Sen 

tavoitt eena on, ett ä 75 prosentt ia 

suomalaisista osallistuu energian 

säästämiseen.   

Myös Forssan Verkkopalve-

lu Oy:n uudella toimitusjohtajalla 

Risto Lehtosella on hyviä ehdo-

tuksia sähkönkulutuksen pienen-

tämiseen kotitalouksissa. Ener-

giatehokkuudella voidaan säästää 

suuria euromääriä ja osaltaan 

vältt ää mahdollista sähköpulati-

lannett a.

Lehtonen pitää huonelämpö-

tilan laskemista parhaana tapana 

säästää energiaa, sillä yhden as-

teen pudotus vaikutt aa noin viisi 

prosentt ia energiankulutukseen. 

– Aputilojen, kuten varaston, 

autotallin, vaatehuoneen ja rap-

pukäytävien lämpötilat voidaan 

säätää viileämmäksi. Jos kotoa, 

mökiltä tai työpaikalta ollaan pi-

tempiä aikoja pois, lämpötilaa voi 

laskea reilumminkin. Kuitenkin pi-

tää muistaa, ett ä putket eivät saa 

jäätyä. 

– Latt ialämmitystä ei kannata 

kytkeä pois päältä, mutt a se kan-

natt aa säätää kohtuulliselle tasolle. 

Toiseksi vinkiksi Lehtonen 

antaa lämpimän veden käytön jär-

keistämisen. Suihkuajat kannatt aa 

pitää mahdollisimman lyhyinä. 

Hyvä neuvo on myös kuivata las-

talla vedet kylpyhuoneen latt ial-

ta suihkun jälkeen, ett ei energiaa 

kulu veden haihdutt amiseen. 

– Pese vain täysiä koneellisia 

pyykkejä ja astioita, ja käsin tiska-

tessa pese astiat altaassa ja huuh-

tele viileällä vedellä.

RUOKA LIEDELLÄ JA 
SAUNOMISTA

MALTILLA

Risto Lehtonen aloitt i työt Fors-

sassa elokuun alussa. Hän toteaa, 

ett ä Forssa on mukavan kokoinen 

paikkakunta, jossa vastaanott o on 

ollut autt avaista ja avointa. 

Lehtonen on toiminut ennen 

Forssaan siirtymistään 11 vuott a 

sähköalalla muun muassa kehitys-

johtajana. Hän astuu innokkaasti 

verkkopalveluiden kehitt ämisen 

pariin.

Kolmas Lehtosen neuvo liit-

tyy valaistukseen, ruuanlaitt oon 

ja saunaan. Valaistuksessa kan-

natt aa suosia energiatehokkaita 

LED-lamppuja.    

– Ruoanlaitt otapoja voi myös 

miett iä, sillä uunin käytt ö ja pitkät 

haudutusajat kulutt avat sähköä 

enemmän kuin keitt olevyllä val-

mistett u ruoka. Sähkölämmitt ei-

nen kiuas kulutt aa energiaa noin 

viiden euron edestä per lämmitys-

kerta, ynnää Lehtonen.

Lehtonen huomautt aa myös, 

ett ä auton lämmitykseen talvella 

riitt ää puoli tuntia tai tunti. Ilma-

lämpöpumppu on tehokas tapa 

lämmityksessä.

– Ilmalämpöpumppua ei 

kannata kuitenkaan käyttää au-

tomaattitilassa, siellä silloin se 

viilentää samaan aikaan, kun 

patterit tai takka lämmittää huo-

neilmaa. 

KAUPUNKI SÄÄSTÄÄ 
HALLITUSTI

Forssan kaupungin tavoitt eena 

on, ett ei palveluista jouduta luo-

pumaan, ett ä päiväkodit, koulut, 

jäähalli ja Vesihelmi toimivat kuten 

aikaisemminkin. Kaupungin tek-

ninen johtaja Antt i Heinilä kertoo 

kaupungin etsivän säästöjä käyt-

täjien toiminnasta sekä hallitusti 

keskitetyistä teknisistä ratkaisuista.

Sähkönsäästökohteista on 

tehty selvityksiä. Esimerkiksi katu-

valojen sammutus klo 22-6 välillä 

toisi säästöä noin 70 000 euroa. 

Heinilän mukaan saavutett u säästö 

voi kuitenkin olla kannatt amatonta 

liikenneonnett omuuksien ja turvat-

tomuuden lisääntymisen vuoksi. 

– Kaupungintalolla säästetään 

energiaa sammutt amalla valot tilois-

ta, joissa ei oleilla sekä alentamalla 

huoneiden lämpötilaa aina, kun se 

on mahdollista. Sähkön ostamisessa 

käytetään ennakoivaa hankintaa ja 

sähkömeklaria, toteaa Heinilä.

Kaupungin käytt öteknikko 

Harri Tuomola kertoo, ett ä lähes 

kaikki Forssan kaupungin kiinteis-

töt on liitett y kaukolämpöön. Kes-

kusvalvomosta voidaan seurata 

keksitetysti energian kulutusta. 

Myös älykkäämpää ohjausta sekä 

automatiikkaa on lisätt y. 

– Kaupungin valaistuksessa 

suositaan LED-lamppuja. Valaisin-

tehoja on myös laskett u, mainit-

see Harri Tuomola. 

Lisäksi liiketunnistimet tuovat 

säästöjä. Tuomola toteaakin, ett ä 

säästöt syntyvät pienistä puroista, 

joista mainitt akoon henkilökunnan 

aktiivisuus säästökohteiden etsin-

nässä. 

Teksti ja kuvat Kaisa Väisänen

Kaupungin tekninen johtaja 
Antt i Heinilä (vas.) ja käytt ö-
teknikko Harri Tuomola ovat 
miett ineet energiansääs-
töön vaihtoehtoja, joiden 
avulla palvelut saadaan säi-
lymään ennallaan. 

Kuva 2: Forssan Verkkopal-
velut Oy:n uusi toimitusjoh-
taja Risto Lehtonen muis-
tutt aa, ett ä myös pienillä 
teoilla on energiansäästö-
talkoissa merkitystä.
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DIPLOMI-
INSINÖÖRIN

PALUU
KOTISEUDULLE

Valinta Forssan kaupungin kunnallistekniikan päällikön vir-

kaan mahdollisti 15-vuotiaana maailmalle karanneelle Ville 

Saarenmaalle paluun kotiseudulle. Isommissa kaupungeissa 

vietettyjen vuosien jälkeen kotiinpaluu tuntui hyvältä.

Ville Saarenmaa aloitt i lokakuun alussa 

työt Forssan kaupungin kunnallisteknii-

kan päällikkönä. Uuden viran myötä alun 

perin tammelalainen Saarenmaa palasi 

Porista takaisin kotiseudulle. Tuore kun-

nallistekniikan päällikkö suhtautuu työn 

mukana tuleviin haasteisiin odott avin 

mielin.

– Odotan mielenkiinnolla mitä uusi 

työ tuo tullessaan. Mielestäni Forssassa 

liikennejärjestelyt toimivat hyvin ja näi-

hin kiinnitetään jatkossakin huomiota ja 

niitä myös kehitetään tarpeen mukaan, 

Saarenmaa kertoo ajatuksia uudesta 

työstään.

Rakennustekniikan diplomi-insi-

nöörin opinnot veivät miehen aikanaan 

Tampereelle. Pirkanmaalla työkokemus-

ta kertyi väylä- ja liikennesuunnitt elussa, 

ensin opintoihin liitt yen ja myöhemmin 

kokoaikaisessa työssä. Ennen paluu-

muutt oa Forssan seudulle Saarenmaa 

työskenteli Porissa suunnitt eluinsinöö-

rinä.

– Oli helppo tehdä päätös paluusta 

kotiseudulle, kun haett avana oli oman 

alan töitä. Vaikka olen asunut muualla, 

suuri osa vapaa-ajasta on tullut vietet-

tyä Forssan seudulla. Ja onhan valinta 

kunnallistekniikan päällikön virkaan sel-

vä askel uralla eteenpäin, Saarenmaa 

hymyilee.

Kunnallistekniikan päällikkönä Saa-

renmaan tehtäviin kuuluu liikenneasiois-

ta huolehtiminen, katujen ja yleisten 

alueiden ylläpitotehtävät sekä maanra-

kennuskohteiden suunnitt elutt aminen ja 

rakennutt aminen. Kokonaiskuva työstä 

tarkentuu vain työtä tekemällä.

– Uskon, ett ä eteen tulee mielen-

kiintoisia haasteita ratkott avaksi, Saa-

renmaa tuumaa. 

KEHITYSIDEOITA JA 
LIIKUNTAA  

Kaupungin palveluita halutaan parantaa 

jatkuvasti. Saarenmaalla onkin selkeitä 

visioita, mitä kaikkea kunnallistekniikan 

suhteen voisi kehitt ää.

– Ajatus on selkeytt ää toimintaa, ke-

hitt ää viestintää ja infrapalveluita, Saa-

renmaa kertoo suunnitelmista. 

– Sosiaalinen media on varteeno-

tett ava vaihtoehto, josta kaupunkilais-

ten olisi helppo seurata ja kommentoi-

da kunnallistekniikkaan liitt yviä asioita, 

Saarenmaa jatkaa.

Vastapainona työlle Saarenmaa 

rentoutuu kalastuksen ja liikunnan pa-

rissa. Lähialueen vesistöt ovat miehelle 

tutt uja, liikunnan suhteen golf ja lento-

pallo ovat erityisen mieleisiä.

– Lentopalloa on joskus tullut pelat-

tua enemmänkin. Ei tiedä, vaikka puulaa-

kin parkett i vielä joskus kutsuisi, Saaren-

maa naurahtaa.

Kaupunkilaisia uusi kunnallistek-

niikan päällikkö kehott aa ott amaan roh-

keasti yhteytt ä.

– Kehitysehdotuksia ja turvallisuu-

teen liitt yviä huomioita kannatt aa kertoa 

meille matalalla kynnyksellä, Saarenmaa 

vinkkaa.
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Teksti ja kuva Piia Romppanen
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TYÖKALUJA
JA TIETOA
PÄÄTÖSTEN

TUEKSI

Forssan Yrityskehitys (Fyk) kokoaa seudullista elinkeinopo-

liittista selvitystä, jossa otetaan huomioon seudun tarjoamat 

mahdollisuudet ja ne seikat, jotka edistävät yritysdynamiikan 

vahvistumista seudulla. Sen avulla voidaan luoda suuntavii-

vat – pysyvyyttä ja tavoitteellisuutta päätöksentekoon – useik-

si vuosiksi eteenpäin. Uusille yrityksille se tarkoittaa lupaus-

ta, jonka ansiosta kannattaa sijoittua seudulle. 

Miten tunnistaan seudun elinkeinoelä-

män veturit? Mitkä kaikki kehitt ämisen 

kannalta tärkeät asiat saadaan näkyviksi 

ja miten niitä voidaan hyödyntää pää-

töksenteon tukena? 

– Fykin tehtävänä on kohtautt aa 

asioita ja tuoda faktat näkyväksi. Tieto 

autt aa tekemään priorisointeja niin, ett ä 

päätöksillä voidaan tukea yritysten edel-

lytyksiä tehdä menestyvää liiketoimin-

taa, toteaa Fykin toimitusjohtaja Riikka 

Riihimäki. 

– Me näemme, ett ä seudun yhteinen 

elinkeinopoliitt inen ohjelma toisi kunnil-

le hyvän työkalun päätöksentekoon ja 

investointien kohdistamiseen. 

Fykillä on työn alla useita selvityksiä 

ja tutkimuksia, jotka tuovat päätöksen-

teossa tarvitt avaa tietoa. 

– Meillä on esimerkiksi mahtava ja 

ainutlaatuinen teollinen kiertotalouse-

kosysteemi, mutt a meillä ei ole tutkitt ua 

tietoa siitä, mitä yrityksiä ja millaista 

osaamista tarvitaan täydentämään eko-

systeemiä entisestään. Meillä ei ole tie-

toa kaikista materiaalivirroista ja niiden 

hyödyntämisestä, sanoo yrityskehitt äjä 

Satu Nurmi.   

– Ilman tätä tietoa, me voimme vain 

arvailla, eikä sellainen johda halutt uihin 

konkreett isiin sijoitt umispäätöksiin.

MIKÄ VAIKUTTAA
JA MIHIN?

YRVA eli yritysvaikutusten arviointi on 

työkalu, jonka avulla voidaan varmistaa, 

ett ä päätöksenteossa tulee harkitt ua 

asioita myös yritysten näkökulmasta. 

Kun päätöksiä analysoidaan huolella 

etukäteen, niiden taso paranee ja pää-

töksentekoon tulee uudenlaista avoi-

muutt a ja dynamiikkaa. 

– Fyk on mukana Porin, Seinäjoen, 

Uudenkaupungin ja Hyvinkään kaupun-

kien kanssa CGI:n vetämässä hankkees-

sa, jossa luodaan datapohjaa paikallisen 

päätöksenteon tueksi. Tekoälypohjainen 

sovellus peilaa esimerkiksi investointeja 

eri tietojen pohjalta, kertoo Riihimäki. 

– Tietoa on kokoa ajan yhä enem-

män saatavilla. Nyt pitää vain oppia 

käytt ämään ja hyödyntämään sitä. CGI:n 

vetämän hankkeen kaltaisilla uusilla 

avauksilla pystymme tuomaan huiman 

määrän erilaista tietoa näkyville ja sa-

malla ott amaan erilaiset vaikutukset ja 

rinnakkaisvaikutukset huomioon. 

Tieto autt aa myös vihreän siirtymän 

vaatimuksissa. 

– Puhutaan älykkäästä erikoistumi-

sesta. Ei tehdä siis asioita, joita muut-

kin tekevät, vaan tehdään asioita, joihin 

meillä on aidosti edellytyksiä. Panos-

tetaan niihin asioihin, jotka ensinnäkin 

koskett avat meitä ja niihin, joiden avulla 

me luomme etumatkaa muihin. 

– Sama koskee myös julkisen liiken-

teen suunnitt elua. Aloitamme Hamkin 

SMART-yksikön kanssa uuden tutkimuk-

sen, jott a saamme tietoa esimerkiksi sen 

tueksi, miten seutumme olisi hyvä koti-

paikka hybridityön tekijöille. 

www.fyk.fi 
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KESKUSTELU-

TAITOJA,
OPINTOPISTEITÄ
JA PAIKALLIS-
HISTORIAA

Wahren-opiston monipuolisesta kurssivalikoimasta löytyy 

harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Osaamisperustei-

silla kursseilla on mahdollista kerryttää myös opintopisteitä. 

Esimerkiksi Erätauko-keskusteluryhmässä opetellaan kes-

kustelutaitoja ja historiasta kiinnostuneet pääsevät matkaa-

maan läpi Forssan ja Tammelan historian luentojen ja kävely-

kierrosten kautta.

Haluaisitko oppia taitavaksi keskuste-

lijaksi ja ymmärtää paremmin eri näkö-

kulmia? Erätauko-keskusteluryhmässä 

näiden taitojen opett elu käy rennosti. 

Erätauko-keskustelumenetelmässä ko-

koonnutaan käymään dialogia vaihtuvis-

ta aiheista.

Ohjaaja pitää huolen keskustelun 

rakentavasta, tasavertaisesta ilmapiiris-

tä ja saa innostett ua mukaan myös ne, 

jotka muuten jäisivät helposti keskuste-

luissa sivustaseuraajiksi.

Keskusteluissa ei pyritä yksimieli-

syyteen vaan Erätauko-keskusteluryh-

män tarkoitus on näytt ää, ett ä eriäviä 

mielipiteitä voi käsitellä turvallisesti ja 

rakentavasti. Parhaimmillaan keskuste-

lun seurauksena syntyy uusia oivalluksia 

keskustelijoiden näkökantoihin.

NOPPA-MERKILLÄ 
OPINTOPISTEITÄ  

Elokuussa 2021 tehdyn lakimuutoksen 

myötä kansalaisopistojen osaamispe-

rusteisista kursseista on mahdollista 

saada suoritusmerkintä, jota voi hyö-

dyntää muissa opinnoissa sekä työelä-

mässä. Osaamisperusteiset kurssit mer-

kitään valtakunnallisella Noppa-merkillä, 

jott a opiskelijan olisi jatkossa helpompi 

huomata kurssit, joista saa opintopisteitä.

Wahren-opiston osaamisperustei-

sille kursseille kaikki ovat tervetullei-

ta riippumatt a siitä haluaako kerrytt ää 

opintopisteitä vai ei. Kursseilla on tällä 

hetkellä mahdollisuus päästä opiske-

lemaan vaateompelua, keramiikkaa, 

improvisaatioteatt eria, musiikkiteatt e-

riesityksen puvustamista, espanjan pe-

rusteita sekä kudontaa kangaspuilla.

Jos mielessä on kurssi, josta olisi 

tulevaisuudessa hyvä saada osaamis-

perusteinen, asiasta kannatt aa vinkata 

Wahren-opistolle.

KURKISTUS FORSSAN JA 
TAMMELAN HISTORIAAN

Paikallishistoriaan on mahdollista tutus-

tua opastetusti Tammela 600 ja Forssa 

100 – kurkistus historiaan -kurssilla. 

Kurssin vetäjinä toimivat alueen aukto-

risoidut oppaat ja kurssi koostuu luen-

noista sekä kävelykierroksista historial-

lisesti merkitt ävillä alueilla.

Tule kuuntelemaan luentoa Tamme-

lan historiasta Tammelan kunnantalon 

valtuustosaliin tai sukella Forssan histo-

riaan kävelykierroksilla, joilla tarkastel-

laan muun muassa Kehräämön ja Kuto-

mon väliin asett uvaa kaupunkikeskustaa 

molett imestari Ernst Paul Lehmannin 

silmin. Millainen Forssa olikaan vuonna 

1926? 

wahrenopisto.fi /kurssit/

Teksti Piia Romppanen Kuva Kuvapankki
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MAAILMAN-
PARANTAJA 

TEKEE
KUNTATYÖSTÄ
INNOSTAVAA

Forssan kaupungin uusi hallintojohtaja Hanna Saarni haluaa 

lisätä kuntatyön arvostusta. Kuntatyöntekijät hoitavat ja kou-

luttavat lapsemme, huolehtivat ympäristöstämme, järjestä-

vät iloa ja hyvinvointia tuottavia asioita vapaa-aikapalvelujen 

muodossa ja ojentavat auttavat kätensä sitä tarvitseville. Ar-

vostuksen lisäämisellä on iso merkitys myös työhyvinvoinnil-

le ja rekrytointien onnistumiselle. Arvostettuun ja merkityk-

sellisenä koettuun työhön on mukava tulla.  

Hanna Saarni aloitt i Forssan kaupungin 

hallintojohtajana elokuun alussa. Virka 

on uusi ja se korvaa ainakin tällä hetkel-

lä paitsi henkilöstöpäällikön, niin myös 

kaupunginsihteerin tehtävät. Lisäksi 

hallintojohtaja toimii keskushallinnon 

toimialajohtajana. 

– Yksi tärkeimpiä tehtäviäni on or-

ganisaation kehitt äminen niin, ett ä toi-

minnot, tehtävät ja organisaatiokultt uu-

ri vastaavat paremmin tulevaisuuden 

haasteisiin. 

Saarni on koulutukseltaan juristi ja 

aikaisemmin hän työskenteli vastaavis-

sa tehtävissä Someron kaupungilla 10 

vuott a. 

– Työtehtävissä Somerolla ja Fors-

sassa on paljon samaa, mutt a onhan 

Forssassa enemmän volyymia tekemi-

sessä. Forssa on enemmän myös kau-

punkimainen ja sykkii mielestäni ihan 

kunnon kaupungin tavoin. Täällä innos-

taa tietenkin minulle uusi organisaatio ja 

toimintakultt uuri. 

– Olen luonteeltani maailmanpa-

rantaja, tein yliopistossa loppuopin-

tonikin ympäristöoikeudesta. Haluan 

työskennellä yhteisen hyvän eteen ja 

siksi kuntatyö sopii minulle hyvin. Ha-

luan ehdott omasti lisätä omalla työlläni 

ja tekemiselläni kuntatyön arvostusta ja 

kiinnostavuutt a.  

MELKEIN FORSSALAINEN  

Hanna Saarni on kotoisin Somerolta. Hän 

opiskeli Turussa ja on asunut myös Hel-

singissä ja Kotkassa. Viimeiset viisi vuot-

ta Saarni on asunut perheensä kanssa 

Tammelan Kydössä. 

– Muutimme Tammelaan, kun mie-

heni kävi Hämeenlinnassa töissä ja minä 

Somerolla. Se oli ikään kuin hyvässä puo-

livälissä molemmille. Forssa on siis tullut 

hyvinkin tutuksi viimeisten vuosien aika-

na, vaikka toki jo lapsuudessani perheeni 

kävi Somerolta Forssassa asioilla. 

– Forssa on yllätt änyt minut monel-

la tavalla positiivisesti. Ainoa mitä kai-

paamme, on lastenhoitopalvelut. Meillä 

on 5-, 8- ja 11–vuotiaat lapset, mutt a ei 

omaa tukiverkostoa lähellä. Lastenhoi-

tajan saaminen omien menojen ajaksi 

on osoittautunut vaikeaksi. Tässä siis 

vinkki nuorisolle ja yhdistyksille, Saar-

ni hymyilee. 

Saarni ei kaipaa takaisin Helsinkiin 

tai muihin suuriin kaupunkeihin, vaan 

kertoo nautt ivansa Forssan seudun tar-

joamasta elämänlaadusta ja helppou-

desta. 

– Elämän rytmi on täällä täysin eri-

lainen, siis rauhallisempi ja parempi. 

Lisäksi täältä löytyy kaikki mahdolliset 

palvelut ja aivan mahtava luonto. 

Luonnon helmaan Saarni hakeutuu-

kin aina vain kuin mahdollista. Luonto 

tulee tutuksi myös Partiossa Sudenpen-

tu-ryhmän vetäjänä. 
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Teksti Johanna Talikainen Kuva Taija Piikkilä
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ENSI-ILTA

15.10
k l o  1 8

Kirjoittanut: Panu Raipia ja Pauli Jokelin 
Ohjaus: Kirsi Lindholm

Oikeuksia valvoo: SUNKLO

Muut esitykset:

Ke 19.10. klo 19
La 22.10. klo 18
Su 23.10. klo 14
Ke 2.11. klo 19
Ke 9.11. klo 19
Pe 11.11. klo 19
La 12.11. klo 18
Pe 18.11. klo 19
La 19.11. klo 18
Ke 23.11. klo 19
La 26.11. klo 18
Su 27.11. klo 14
Ke 30.11. klo 19
Pe 2.12. klo 19
La 3.12. klo 18
Ke 7.12. klo 19
Pe 9.12. klo 19

LIPUT:
ideaticket.fi
forssanteatteri.fi

HULVATON
JÄNNITYS-
KOMEDIA

n

Kuin 
tuhka 
tuuleen

15
k l
Muut 

Ke 19.
La 22.
Su 23.
Ke 2.1
Ke 9.1
Pe 11.1
La 12.1
Pe 18.
La 19.
Ke 23.
La 26.
Su 27

ON
S-
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Haluatko hoitaa apteekkiasiointisi
joustavasti ja tilata lääkkeet ja muut 
apteekkituotteet etänä?

Asiointi on helppoa myös omaisen puolesta.
Tilaa ostokset Remomedi -sovelluksella
arkisin 9-19 ja nouda noutolaatikosta tai 
apteekin kassalta.

Noutoapteekki -lokerikot palvelevat sinua
Prismakeskuksessa ja S-Marketissa.

Prismakeskus, B-sisäänkäynti
ma-pe 8-20
la 9-18 | su 10-18
(03) 435 5001 | forssanvanhaapteekki.fi

Lammintie 504, 31600 Jokioinen

www.enerkia.fi
myynti@enerkia.fi
p. 050 411 4011

Säästä luontoa ja rahaa

n

AURINKOJÄRJESTELMÄT  |  ILMALÄMPÖPUMPUT 
ANTENNIJÄRJESTELMÄT  |  KUITUHITSAUKSET

p. 010 567 9710
myynti@karppelin.fi

www.karppelin.fi

Energiatehokkaat
 Älykotiratkaisut

Sähkö-
ja valaistussuunnittelu


