
Forssan matkailutreffit   MUISTIO 

 

Aika tiistaina 20.2.2018 klo 18.00-21.00 

Paikka Ravintola Vispilän Sointiklubi, Forssa 

HAIKUJA aiheella ”Rakkausruno Forssalle” 

”Autiolla rannalla                 ”Tehtaan kupeessa ”Kaunis kaupunki 

asuvat yhteisöllisyys ja Forssa            vesi värjäytyy punaan,  puistot ja rakennukset 

naapurukset.”                  sineen rakkaani.” hyvä elämä.” 

”Punatiilinen                                          ”Punatiilitie  ”Valo tornissa,  

rouhea ja herkkä                läpi Forssan se mua vie peilailee joen pintaan,  

tyykikylä.”                                                 olen onnekas.”  sydän kotona.” 

”Piipun varjo tää                ”On kaupunki tää  ”Kukkiva tori 

jokeen piirtyy ja Jannu                Forssa niin kuin nimeltään kutsuu jo toukokuussa 

museoon siirtyy.”                Puistojen koti.”  lempeään suveen.” 

”Melo usvaista               ”Ankat lammilla  ”Joutsen lammessa 

Loimijoen pintaa.               nauttii kesästä torin. kultasade kimmeltää 

Oppaana telkkä.”                                   Lapset jätskiä syö.” on aika kevään.” 

 

RYHMÄTYÖSKENTELYN TULOKSIA→ 

sisältäen myös irrallisten post-it lappujen sisältöä 

KULTTUURI 
Mykkäelokuvafestivaalit  teatterityö, hahmot, elokuva 

Pick Nick   harrasteautot, varaosat, elämäntapa 

TyykiBlues, Tyykijazz  musiikki 

Holjat   musiikki, yhdessäolo, markkinatapahtuma 

Heinämessut   kulttuuriperintö, aluehistoria, kädentaidot, markkinatori 

Kehräämön tapahtumat  perhelauantait, mahdollisuuksien tori 

Suvi-Ilta 

Forssan Teatteri 

Forssan museo + museot 

Kehräämö / Kutomo   kokonaisuutena, joki yhdistää  

Lasten liikennepuisto 

- Urheilutapahtumat uuteen nousuun mm. ringette, ravit, jääkiekko, koripallo 

- Vierailevia kulttuuritapahtuma 

- Tuottajavaihtoa, kulttuurikaupunkiyhteistyötä 



- Tapahtumien fiksu aikataulutus / ryhmitys 

- Matkailupassi, tarjoukset ja diilit  

- Bussilinja matkailijoille esim. reitillä Liesjärvi-Saari-Tammela-Forssa-Torro. Perustuen 

pikavuoroihin. Kokeilu esimerkiksi hankerahalla. 

- Kohteiden aukioloajat helposti löydettäviksi 

- Ronttimäki-lauluillat 

- Forssan hautausmaakierrokset opastettuna 

- Omia tuotteita/teemoja tapahtuma-ajankohtina esim. kahviloissa 

- Lasten liikennepuistoon mm. pelejä ja kisailuja 

RUOKA JA MAJOITUS 

Omia kulinaristisia erikoisuuksia? Majoituspalveluiden parempi tuotteistus? 

 

Pylsy, juusto, hämäläinen kotijuusto, puistopiirakka, Antin sekaleipä, Antin ruisleipä, Antin jäätelö, 

Antin suklaat, Antin possumunkit, pienpanimo-oluet, olutmäskistä mallasleipä, Jokioisten 

hillomunkit, Forssan perunasalaatti ja punajuurisalaatti, saunalenkki 

Vorsmack  

Katukeittiökulttuuri? 

Tulirotkokonvehti? 

Hotelli Maakunta  paikallinen, historia tähänpäivään 

Scandic Forssa 

- Paikallisuutta esille majoittujille (esim. pieni tervetuliaislahja) 

- Japanilaisille ruusuinen savusauna ja majoitus 

- Lisää persoonallisia majoituskohteita esim. vanhoihin taloihin 

- Majoitus Vorssan hengessä. Hyödyntää Finlaysonin kankaita tai vanhoja kuoseja 

sisustuksessa 

- Saunapalvelut!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUONTO 

Forssan vetovoimaisimmat luontopalvelut? Miten osaksi matkailutuotteita?  

Joenranta, joki  matka Kehräämölle ja Kutomolle 

Salmistonmäki 

Museotila Hevossilta  historiaa luonnon keskellä 

Kansallinen kaupunkipuisto myös yrittäjäpalvelut 

Forssan luontomuseo 

Hevoset   Pilvenmäki, ratsastus 

- Museotila Hevossillan metsäretket, vaellukset, marjastus, sienestys, saunakulttuuri 

- Koijärven luontotornipäivä, oma tapahtuma/rieha 

- Yhdistää kansallinen kaupunkipuisto ja luontomuseo  

- Kansalliseen kaupunkipuistoon omat opastukset, joissa aktiviteetteja: patikointia, melontaa 

- Forssan luontomuseo osaksi matkailupaketteja, uusia kohderyhmiä, esittelyt ja luennot 

- Lintubongareille omat tuotteet sis. ruokailu ja majoitus 

- Luonto + liikunta ulkona ja sisällä hienoja harrastusmahdollisuuksia liikuntaa ja urheiluun. 

- Pyöräily 

- Lapsiperheille: kaupunkipuisto-opastus/lasten liikennepuisto + ruokailu + majoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

YLEISTÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o Kansallisesti ainutlaatuinen teollisen 

tekstiin kokoelma →Kuosien Kaupunki 

o Kotimaan kesälomalaiset haltuun 

→sesonkimatkailu 

 

#paaspoiketen 

#tyykikylä 

#vorssa 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos kaikille osallistumisesta Forssan matkailuiltaan.  

Tahtotilaa ja ajatuksia kartoitetaan seuraavaksi Tammelassa 6.3. järjestettävässä tilaisuudessa ja  

13.3. Jokioisilla, jonne kutsutaan myös Humppilan ja Ypäjän toimijoita. 

Muistion vakuudeksi,  

Mari Noromies-Wahl 


