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Hämäläisiä sanotaan juroksi kansaksi, hiljaisiksi ja hitaiksi. Mutta on heitä kehuttu myös kestäviksi ja 

käytännöllisiksi – peräänantamattomuudessaan he ovat suomalaisen ja suomalaisuuden perikuva.  

Totuuden siemen on kätketty hämäläisten lauluun, jossa ylistetään lempeitä laakson lehtoja ja lintuin 

laulupuistoja. Jos kantahämäläistä Forssan seutua pitäisi kuvailla yhdellä sanalla, se olisi varmasti vihreä. 

Vihreitä ovat kaksi kansallispuistoamme, lukuisat järvien rannat, vehreä Loimijoen varsi, puistot ja kentät. 

Forssan seutu on kaikille jollakin tapaa tuttu; niin lähellä, mutta myös niin helposti ohitettavissa. Forssan 

seutu on kuitenkin lomailijalle kuin piilotettu jalokivi. Loistelijan tähtitaivaan alta löytyy paljon tekemistä, 

näkemistä ja kokemista. Kesätapahtumista mainittakoon vaikkapa Järvisählyn MM-kisat, Minkiön 

Höyryfestivaali, Hakkapeliittatapahtuma, pohjoismaiden suurin yksipäiväinen harrasteautotapahtuma Pick 

Nick, Holjat,  Rautakankikävelyn MM-kisat, Maarata-ajon MM-osakilpailu, Suomenratsujen kuninkaalliset, 

Finnderby,  Kansainväliset Mykkäelokuvafestivaalit jne. 

Pannaas laittaen biksut päälle si  

Forssan seudun yhteisosastolla saa tuulahduksen alueen kohde- ja tapahtumatarjonnasta. Osastolla voit aistia 

museomiljöön menneen ajan tunnelmaa ja valmistautua tulevan kesän rantakauteen sekä hypistellä uusinta 

bikinimuotia. Forssan seudun yhteisosastolla mukana olevat yritykset: 

 

Kyläsepän Kesäteatteri  www.kylaseppa.com 

- ainutlaatuinen yksityinen kesäteatteri sijaitsee Jokioisten Luodesuolla. Jo 80 vuotta täyttänyt Eero Mäkelä on 

kirjoittanut ja säveltänyt kaksi uutta näytelmää, joista pääsee nauttimaan katetussa ja pyörivässä katsomossa.  

 

Museotila Hevossilta  www.hevossilta.fi 

- Forssassa sijaitseva entinen Forssan kartanon sairasnavetta on saanut uuden kukoistuskauden Meron perheen  

matkailupalvelujen myötä. Hevossilta tarjoaa 1800-luvun ja 1950-luvun pihapiirissä elämyksellisiä ruokailuja ja 

perhejuhlia. Alueella on majoitusmökkejä ja peräti seitsemän saunaa. 

Viihdeuimala Vesihelmi  www.vesihelmi.fi 

- Forssan Vesihelmi on hyvän olon keidas keskellä Forssaa tarjoten erilaisia hyvinvointiin ja liikuntaan liittyviä 

aktiviteetteja ja oheispalveluja. 

Forssan museo  www.forssanmuseo.fi  

- pienen paikkakunnan museo valittiin vuoden 2014 vuoden museoksi Suomessa ja oli ehdolla vuonna 2015 

eurooppalaiseksi museoksi. Museon Kirjavan Kankaan Kaupunki esittelee tehdasyhdyskunnan ja ympäröivän 

maaseudun elämää 1800-luvulta 1970-luvulle. 

 

Lisätietoja Forssan seudun matkailutarjonnasta: 

Matkailusihteeri Mari Noromies, mari.noromies@forssa.fi, puh. 050 596 5161  

- paikalla Kotimaan Matkailumessuilla perjantaina ja sunnuntaina 
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