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Kerro meille muistosi Martinasta tai Wiksbergin Krouvista – Me koostamme muistoista jutun
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Arlene Tucker ohjaa solmuihin ja Moeko Tokumoto lehtien

ompeleisiin.

Johanna Puukka
17.10.2022 17:00

Taiteilija ja kouluttaja Arlene Tucker on huomannut, että solmut voivat tarkoittaa

hyvin monia eri asioita eri ihmisille. Monelle solmu kuvastaa sykkyräistä

ongelmaa, mutta Tuckerille solmut symboloivat jotain isompaa.

Iso solmu voi kuvastaa koko elämää.

– Joskus tuntuu, että jokin aika tai hetki on tiukempi kuin muu. Silti elämä jatkuu,

se alkaa jostain ja se menee eteenpäin, Tucker huomauttaa.

MAINOS - SISÄLTÖ JATKUU ALLA

 
Älä näytä t

Miksi tämä

MAINOS PÄÄTTYY

Solmut ovat Tuckerin mukaan erittäin henkilökohtaisia, subjektiivisia ja samalla

hyvin konkreettisia, mutta abstrakteja. Intuitiolle kannattaa antaa tilaa niitä

luodessa tai käsitellessä.

– Jo se millaisessa narussa solmusi on, kertoo enemmän kuin ajatteletkaan. Jos

naru on esimerkiksi tosi paksu, se voi viitata isoon ja vaikeaan hetkeen tai

ongelmaan. Jos naru taas on tosi ohut tai herkkä, ehkä ongelmasi on tärkeä ja

lähellä sydäntä.

Taiteilija ja kouluttaja Arlene Tucker on paneutunut solmujen ja mielikuvituksen liittoon.
Työt ovat esillä Galleria Moletissa Forssassa. Kuvassa teos Shoestring knot. LASSI
PUHTIMÄKI
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Dialogia katsojan mielikuvituksen kanssa

Tucker ohjaa tiistaina Forssan museossa Solmuja-työpajan. Kaksituntinen työpaja

alkaa kello 10. Työpaja liittyy Galleria Moletissa avattuun näyttelyyn.

MAINOS - SISÄLTÖ JATKUU ALLA

MAINOS PÄÄTTYY

Knots-näyttely on kokoelma visuaalisia ja ääniteoksia, tekstuuria sekä tekstiä.

Tucker pyrkii hiljaiseen dialogiin katsojan kanssa, mutta myös yhteisölliseen

vuorovaikutukseen.
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Osa Arlene Tuckerin teoksesta Maitolasinen järvi. LASSI PUHTIMÄKI

– Se mikä herää katsojan mielikuvituksessa työtä katsoessa on itsessään myös

taideteos, hän toteaa.

Näyttelyssä ja työpajassa yhdistyvät taidekokemukseksi Tuckerin käyttämät tarinat,

runot, piirustukset ja sanat.

– Tutkimme sisäistä maailmaamme solmujen kautta. Solmun voi nähdä mielessään

tai tuntea käsissään. Pajassa annamme mielikuvituksemme ohjata

ymmärrystämme luovien keinojen avulla.

Niitä voivat olla esimerkiksi tarinankerronta ja piirtäminen.

Arlene Tucker on tutkinut solmujen maailmaa vuodesta 2017 lähtien. Tie solmuihin

löytyi suomalaiselta ryijykurssilta 2015. Tuckerin juuret ovat Taiwanissa ja

Yhdysvalloissa. Suomessa hän on asunut vuodesta 2011 lähtien.

MAINOS - SISÄLTÖ JATKUU ALLA

 
Älä näytä t

Miksi tämä

MAINOS PÄÄTTYY

Pelko pois ja lehtiä ompelemaan

Solmuja-pajan lisäksi Forssan museossa järjestetään tiistaina ompelutyöpaja.

Japanilainen taiteilija Moeko Tokumoto ohjaa ompelupajaa tiistaina kello 10–12.

Materiaalina ovat kankaan sijaan kasvien ja puiden lehdet.

 → /
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Moeko Tokumoto vetää Forssan museossa taidetyöpajan, jossa ommellaan ompelukoneella.
LASSI PUHTIMÄKI

–  Monet osallistujat sanovat, että en ole hyvä ompelemaan koneella. Lapset ja

aikuiset, naiset ja miehet – kaikki ovat kuitenkin samalla viivalla kokeakseen

tämän, sillä kenelläkään ei ole kokemusta lehtien ompelemisesta koneella,

Tokumoto huomauttaa tiedotteessa.

Tokumoto on halunnut ravistella ompelemiseen liittyvää paikallaan pysymisen

teemaa. Kasvit ja ompelukoneet ovat yleensä sijoillaan, mutta Tokumoto rakensi

ompelukoneauton, jolla hän saa liikkeelle niin koneet kuin kasvitkin.

Ompelumateriaalit installaatioihinsa hän kerää yleensä paikan päältä.

MAINOS - SISÄLTÖ JATKUU ALLA

MAINOS PÄÄTTYY

Arlene Tucker: Knots: awakening the imagination /Solmuja: mielikuvituksen

herättäminen. Galleria Moletti, Forssan museo (ti-pe 10-16, la 10-14, su 12-16) 6.11.

asti.

 → /

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEAJWI89PY9qREIrf6wT2x7PIBbvv6q9plvDt3sAP29keEAEgh6P-Y2D3AaAB-smvzgHIAQKpAqob00JKgrA-4AIAqAMByAMIqgSZAk_QmCB8xH47-RYoKT3jaucnk-XehOWsqQ7QvmZjuYmE9pzzkYdz5Xk1-cKW_hz25G4Ab_DWt7iVmNdZurXKu-lHByVK45Pt2zjdapUdb6toUaayAce84AtzwMkqOzSoZkLFYnrU6Hzp-Fmri0U7LLwPvjZXL_srMH6qfFFU5UM6VGFnrgHCnBiao-VtI6354FOdOAjDAMlZb0uoh0-biBR5LOQ0OnjQP5PDlHwJOgAsmEpzehHOUwZDYy1K0fYZY2bDWti9ap2HAWdp5SLkmIM2ABlx9W2EN76FZWzuAfO4rPzAAdUBkCJZerJsA4uiEV0pkvLSg5U4hu2GB8yNwPby4QD3BNLTfcWGQd7xCuoxP-LPb5BgNgUGwASNoeOLtQPgBAGQBgGgBgKAB-610LECiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHAdIIFQiAgIAQEAIYHTIBIDoHn9CDgICQBLEJWUGUGke2HuqACgOYCwHICwG4DAHYEw3QFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSQwDq26N98XQEXpuvhXhIWZijT4WNt9nFaHe1l6Tydi705OBccOdntD9lJbUV6s7zCsDr2gJl1_-rCgaap1Idp_EW3_UYASAO&sig=AOD64_2ScQHoNLJkQ1S_B37lB1oC6aJgvw&client=ca-pub-9444290130158710&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&uap=UACH(platform)&uapv=UACH(platformVersion)&uaa=UACH(architecture)&uam=UACH(model)&uafv=UACH(uaFullVersion)&uab=UACH(bitness)&uaw=UACH(wow64)&uafvl=UACH(fullVersionList)&nb=2&adurl=https://somic.fi/palvelut/somic-voice%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dmobiilivaihde%26gclid%3DCjwKCAjwwL6aBhBlEiwADycBIP7YOO6esJ6Z-D9gxoFlViTBNAiFoGP4pEn1PFHyzjiDw1MR9NqKBhoCz-MQAvD_BwE
https://i.media.fi/incoming/vxg1va/8247875.jpg/alternates/FREE_1440/8247875.jpg
https://www.forssanlehti.fi/
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Kommentoi 0

Lue lisää aiheesta

Taide (Yleistä) → /aihe/Taide_Yleist%C3%A4_ Forssa → /aihe/Forssa Intuitio → /aihe/Intuitio

Dialogi → /aihe/Dialogi Käsityöt → /aihe/K%C3%A4sity%C3%B6t

Jaa

Mainos: Forssan Lehti → https://www.forssanlehti.fi/kaupalliset/5397425

 → /

https://www.forssanlehti.fi/aihe/Taide_Yleist%C3%A4_
https://www.forssanlehti.fi/aihe/Forssa
https://www.forssanlehti.fi/aihe/Intuitio
https://www.forssanlehti.fi/aihe/Dialogi
https://www.forssanlehti.fi/aihe/K%C3%A4sity%C3%B6t
https://www.forssanlehti.fi/
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Lue myös

Uutisia jokaiseen hetkeen – tutustu uudistuneeseen verkkopalveluumme
ja sovelluksiin
11.10.2022 0:00

Kaverien ja sossun avulla asuntoon kiinni – Forssalainen Vilma

Kuusenperä päätyi 18-vuotiaana asunnottamaksi, koska ei tajun-

nut miten tukijärjestelmä toimii

17.10.2022 21:54

 → https://www.forssanlehti.�/paikalliset/5422431

Kunnanhallitus oli yksimielinen: Antti Ahosta esitetään Humppi-

lan uudeksi kunnanjohtajaksi

18.10.2022 12:35

 → https://www.forssanlehti.�/paikalliset/5425491

Tuhdissa humalassa olleen kuljettajan matka päättyi ojaan Jo-

kioisilla

18.10.2022 9:20

 → https://www.forssanlehti.�/paikalliset/5422675

Ypäjän kunnanjohtaja Tatu Ujula ehdolla Maskun kunnanjohta-

jaksi – Sai kutsun haastatteluun

17.10.2022 12:38

 → https://www.forssanlehti.�/paikalliset/5420760

 → /

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwKkCI89PY9uREIrf6wT2x7PIBbvv6q9plvDt3sAP29keEAEgh6P-Y2D3AaAB-smvzgHIAQKpAqob00JKgrA-4AIAqAMByAMIqgSZAk_Q9kqn3FhUlQLC_bDJYo5McS_u8FfGvJtvaPoMZR6qpBRt_58oPojG8v858ZqcP-Ld3LAc1Q0BLnfI6x8HGQddiCp9d3pbvD60326ZeJX59F-w-PCUd5rFejpEMG5YuRCKmV0tX2N6xwD0TjD58MYh8bBLqUrM2oqTcT3zuuFbjOtLpHxE_R42Q25y_vgg9PrPblVmsxKJnJhL57OebA2XYhB_qYtOGE794La-E6VxDRLf7oIg5ngYx8JZYg4O5uXGppBpTJDf6GPM59Bm2fq1uO4bucCKbInCMBvODi_2ClQsd-Z4mP75HPydfpigAVLR4aG3M4WlscD7fg9tsFhaSu34nm9ZVWITNremMYU_C7j7Euzpj8dKwASNoeOLtQPgBAGQBgGgBgKAB-610LECiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHAdIIFQiAgIAQEAIYHTIBIDoHn9CDgICQBLEJWUGUGke2HuqACgOYCwHICwG4DAHYEw3QFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSQwDq26N98XQEXpuvhXhIWZijT4WNt9nFaHe1l6Tydi705OBccOdntD9lJbUV6s7zCsDr2gJl1_-rCgaap1Idp_EW3_UYASAO&sig=AOD64_22CNbmTU3Ofi8-KxiHD88eV3YbQA&client=ca-pub-9444290130158710&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&uap=UACH(platform)&uapv=UACH(platformVersion)&uaa=UACH(architecture)&uam=UACH(model)&uafv=UACH(uaFullVersion)&uab=UACH(bitness)&uaw=UACH(wow64)&uafvl=UACH(fullVersionList)&nb=2&adurl=https://somic.fi/palvelut/somic-voice%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dmobiilivaihde%26gclid%3DCjwKCAjwwL6aBhBlEiwADycBIB9F1dYb2ImZlumRiEzR9Lj16ZtYZIRVMMZMFsQoHvU9q_7s4eHx6RoCDjAQAvD_BwE
https://www.forssanlehti.fi/kaupalliset/5397425
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5422431
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5425491
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5422675
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5420760
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvT-R3j7YnADg4dqrh7paXNqWQYj7lcoYsqmZM5THnrgkT8e5SUj0NuV0Yo8oB6dpHX1PUy2Q7n__Gd58gwAYZYmcEdlPhGRdZJKCe0WdWlDIeMnjMvgHCr4xaE9m23pf4kITqfC9v9NwgYoiRVoJt69zw_hkH7gVrRt74u75-VImLDxdEVHSCd62XxhjNbSPKcTeFrQOWWC29nY7hbPPOOFDlLcVCJr1JMcg2chkW7gr9K-oKMrTaE5fAQhP54nBQokkep61NWoGN8Q3kfbuy00YG0jyrZEUtOw-5ZbOOrod6KlJvTTKUPkGWzbGUVEAuP775z-Seb0bs3cu2WNoiwVrI&sai=AMfl-YRHlHZ2uId3J4jHQPyaxn9oeTzOD9F4PJj6Ap9jcuP6Vb6QhVn40mqDXBkE4yCy040XtRAuR5uk2iMMxlZF51v07xZ6BNw6XCyC6ovylqk9Gh0kpVpGvIyHcRrs7MsHuv1ZniQEv08&sig=Cg0ArKJSzJN8s8ku2P5S&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.autorace.fi/
https://www.forssanlehti.fi/
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2

Etusivulla nyt  → /

Luetuimmat  → /luetuimmat/

Talousveteen ja jäteveteen roima korotus Forssassa – Komponentti- ja materiaalipula haas-
taa Portaan vedenottamon rakentamisen
Tänään 6:00

 → https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5423771

Loimaalla aloitti uusi nuorisosihteeri ja nuorisotiloissa olisi tarvetta myös vapaaehtoistyön-
tekijöille: Mutta miten estää Loimaalla kuohuttaneita tappelukokoontumisia?
Tänään 8:00 | Päivitetty tänään 9:54

 → https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5435036

Pitkien hellejaksojen puuttuminen laski alkoholijuomien myyntiä – lonkeroiden myynti kui-
tenkin nousi
Tänään 8:26 | Päivitetty tänään 13:11

 → https://www.forssanlehti.fi/uutissuomalainen/5442638

Ukrainan sodan aiheuttama ryntäys reserviläisjärjestöihin jatkuu Loimaalla ja Forssassa –
Jäseniksi liittynyt myös miehiä, jotka eivät ole käyneet armeijaa
Eilen 17:30 | Päivitetty tänään 10:56

 → https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5434758

Väyrynen peruu kiistellyn eduskuntavaaliehdokkuutensa
Tänään 9:37 | Päivitetty tänään 11:03 17

 → https://www.forssanlehti.fi/uutissuomalainen/5442767

Kunnanhallitus oli yksimielinen: Antti Ahosta esitetään Humppilan uudeksi kunnan-
johtajaksi
 → https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5425491

Tuhdissa humalassa olleen kuljettajan matka päättyi ojaan Jokioisilla → https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5422675

 → /

https://www.forssanlehti.fi/
https://www.forssanlehti.fi/luetuimmat/
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5423771
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5435036
https://www.forssanlehti.fi/uutissuomalainen/5442638
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5434758
https://www.forssanlehti.fi/uutissuomalainen/5442767
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5425491
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5422675
https://www.forssanlehti.fi/
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5

"Työ tehdään aina kunnolla" – Jari Lehmusvuori Tammelasta on työyhteisösankari → https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5423084

Kaverien ja sossun avulla asuntoon kiinni –  Forssalainen Vilma Kuusenperä päätyi 18-
vuotiaana asunnottamaksi, koska ei tajunnut miten tukijärjestelmä toimii
 → https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5422431

Talousveteen ja jäteveteen roima korotus Forssassa – Komponentti- ja materiaalipu-
la haastaa Portaan vedenottamon rakentamisen
 → https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5423771

Mainos: Sana Pharma Medical

Duranoct - vaihda parempaan yöhön

 → https://app.readpeak.com/url/clk/5972/Duranoct_vaihda_parempaan_yoe-
hoen_Sana_Pharma_Finland?
l=906&a=31743&ka=17164&avn=3&b=2f65cb6d-62af-4937-9d4b-
df2990cad2e3&tz=Europe%2FHelsinki&dtm=0&bac=906O0O906Od&tu=htt
parempi-
yo%2F%3F%26utm_source%3Dreadpeak%26utm_medium%3Dnative_prog%2

 → /

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvZR-Q-3krWFpOrjqiKh27oSi_B4pkBKUTIDN97StaAke3ZeD6X4TRwAJvg06XzGHR59sanQuOPMxiE7l3Tz3pB9yqRlGlAAqYVH2bFqJ-DfpmBR8gvn-YAillw9xEkKdzxz8jZrehn4X_ELapnnaiZwXWeCZH1Piy1FF9IzwAhANdVCl0EpnXTsm4lTBbT3Dr52MG04cVJAEE-eZB8lQ3QbgVjAFChuVE7PK16NrbhwoLqfwLS0rQFJLPIwF5AZ76mupURy2nvH6IPhz0_ybVNef4mUL2To8k1K1sASSyMXCkoIPeCTUKYXWdyv1eHAbtXGkpDE4zn9jhTjpWu0PKGryEk&sai=AMfl-YSh7q0XGjp-217njKjoZf6PlluKaiNlVF0CVi92ELlgE33ArbChFyeBLoX8e0uzB-GORdPw9bNRECBLCrY8Uw3jjZ5lk36N4AP4759lPnRXeHyIGtfKX8UJf3bCVu-fAktcLWLKgBo&sig=Cg0ArKJSzBNm0A8o0qQR&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.storaensometsa.fi/150-2/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsug0kdq_oY3DOpcT5SJTFURtmQIXRRkE0LKFPTPUwj3PTyPEzwCGJE6QHp4U6k6f5a4sgIdf32VBo-HoN9THZdbZ1wC-h0qnC8ezSXiK3N0Zam56K3ux8oKS7oe-rF0gcN8GC5iTempz5TnmnGiSFQH4aWNSS8anwOzutIf1iNNkcDFydHQHTFVMH9-yo7w_EeBYixEFGZhdY7Jo5zMr6Ozp5uTL-OPYD1_7EJyau4_pPoz51ExMSQCm7YehGydAlCV42ZZCpZSwuimJ5O5QaWBAvP9Kr4b68UxYkMfjOy8BLvWtm_zVk1pCrGWfnD5eGc7EAKYlTOnEadHYPNBseUtplwNMi-dXLFPlO5Rwkb3BcSEbHvib5gXQV3KskqVk6BhktWDFFBytAwcCLMHw50zdGHH4o9zZdmdEpv-mpURGwz8btMa_ZtoVOfBYXmkydLiebIFclD8uzqVURS5qS0jyAZZfGnp2vbi64G-Wy0nPTwADqlyv20zXb2pDmW4UJcVmiCQQV6CljZY6pIn-pZFYC_j4Rdb8IQRg3sb9zlbIBO8nMofttQVjFxtyrY2SNuP7gWEEUNZtNNUiN_MGNw2WmkwJ7cfhru_yoZlGONNJW3qW1dkVNqcxEMbSxTHU5-fcWLnADAEX3AmJ5zdMY-alguJ52au3_SnZ7funEEz9j1vJ37YmBaJA8epSDvXS78t7761nW1ZH2nejmmF45qUgtSbXdrzoQGQAZ5LjPs56Alo9IdesUBWt7X24myBQJYNnE6KrIRkO45W2DsoQet7bH8kZufWZ3_CetebeXLdzOXH15pqN6zxlIk5Oy6a3hjLi-fh1ePv51cqv2UcIS53Sjt1z5aRimnk0xFk04l19JkEhuE5LLpdaPwDw8oQwVSOUt6933fxfGwJvM4JHMQuDv1ISFfzLWpmdaGuoSLScj-tQBTEDw8xKvXrUDRhcmrgFEIUv1iiyEtVNdvErz5f7v_mp0RroApJo6jrwwBm6a8HtZskZ83qOGubBXYzP68RD4KO9NvzYFNCJYYQNC4GOR7gtlvOwBHX6k8jooKJs-PCF8HJWCjAqPHERIxD4DSVMZTe0LlaKhL1lrA7MCM36XxMbs4z79kZJJqhhv__sp9pnfTnUH4NAHHN06frj1ULk_qPQXRNoX57m7anAnyfCbQu_Vdyt8o-t_Lvn6WQYDES6I_WvTuluV-33cCTyggDMqajc7dLsH_TGOo8sSb-dA8BrJX97he8cjC2xtIJuZEEwGfD8PztZe0hiemmJ_J6rTcc&sai=AMfl-YR0UPZVItMenkoRETJLAJ2sNMORWHSj_w3hczBqhiHoQKEgcoRVwOmga2aCofdLhDjNvPa4nJRyJRtnet95iQqVfBqfuhuMvw6_NGH19JqwfaD11bAKBWiix9CCRHoO94KhgL23X2ijxXlywViHdEXYD2ZmLbuRAkU2LDlJy7OVQtLnuqs4XQ9xcqLzfx1zFG7KcpGLU93XDOrfMrWMl0Lc1DZnmHSSQHqv22-abNGAfNdfDZFntbFzpzN7pO0mtefLT2GYUk4jEEaXL5EIBoTsf55A_AD0Qip-voEUzk_QxA&sig=Cg0ArKJSzNl-gzu54soo&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.zonnic.fi/suusuihke/%3Futm_source%3Dprogrammatic%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dcampaign_spray%26utm_content%3Dad_spray
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5423084
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5422431
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5423771
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Etusivu → /

Uusimmat → /uusimmat/

Luetuimmat → /luetuimmat/

Paikalliset → /paikalliset/

Uutissuomalainen → /uutissuomalainen/

Urheilu → /urheilu/

Pääkirjoitus & mielipide → /paakirjoitus-mielipide/

Palvelut

Palveluneuvojia
LähiTapiola Loimi-Häme

Korvausneuvojia
LähiTapiola Loimi-Häme

Suunnittelija / Operations, Hämeenlinna
Patria

Asejärjestelmien testausinsinööri / Operations, Hämeenli…
Patria

Asentaja, Millog Oy Riihimäki
Millog

ALUEESI TYÖPAIKAT

Yhteistyössä: Forssan Lehti

P ti it PL 1000 30101 F

 → /

https://www.forssanlehti.fi/
https://www.forssanlehti.fi/uusimmat/
https://www.forssanlehti.fi/luetuimmat/
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/
https://www.forssanlehti.fi/uutissuomalainen/
https://www.forssanlehti.fi/urheilu/
https://www.forssanlehti.fi/paakirjoitus-mielipide/
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 → https://www.keskisuomalainen.com/

Olemme osa Keskisuomalainen-konsernia.

Etelä-Suomen Media: Aamuposti → https://www.aamuposti.fi/ • Helsingin
Uutiset → https://www.helsinginuutiset.fi/ • Karkkilan Tienoo → https://www.karkkilantienoo.fi/ • Keski-
Uusimaa → https://www.keski-uusimaa.fi/ • Lopen Lehti → https://www.lopenlehti.fi/ • Loviisan
S t→ htt // l ii t fi/ L t i U i → htt // l t i i fi/ Lä i

Postiosoite: PL 1000, 30101 Forssa 
Käyntiosoite: Esko Aaltosen katu 2, Forssa 
Päätoimittaja: Outi Lindqvist

 → https://vastuullistajournalismia.fi/

Tietosuojalauseke → https://www.keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke/
Evästevalinnat → javascript:window.gravitoCMP.openPreferences();

Asiakaspalvelu → https://oma.media.fi/forssan-
lehti/

Mediamyynti → https://www.meks.fi/mainonta/alueet/h
media/

Yhteystiedot → https://oma.media.fi/forssan-
lehti/yhteystiedot/

Sovellukset

Uutissovellus sisältää tuoreet juttumme, joita ilmestyy ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Asenna uutissovellus → /asenna/

Päivän lehti -sovellus sisältää näköislehtemme liitteineen sekä näköislehtien arkiston. Asenna sovellus
laitteesi sovelluskaupasta.

 → https://apps.apple.com/fi/app/forssan-lehti-sovellus/id1310545455?

l=fi  → https://play.google.com/store/apps/details?

id=fi.epaper.elements.forssanlehti

 → /
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Sanomat → https://www.loviisansanomat.fi/ • Luoteis-Uusimaa → https://www.luoteis-uusimaa.fi/ • Länsi-
Uusimaa → https://www.lansi-uusimaa.fi/ • Länsiväylä → https://www.lansivayla.fi/ • Mäntsälän
Uutiset → https://www.mantsalanuutiset.fi/ • Nurmijärven Uutiset → https://www.nurmijarvenuutiset.fi/ •
Pyhtäänlehti → https://www.pyhtaanlehti.fi/ • Seinäjoen Sanomat → https://www.seinajoensanomat.fi/ •
Sipoon Sanomat → https://www.sipoonsanomat.fi/ • Tamperelainen → https://www.tamperelainen.fi/ •
Turkulainen → https://www.turkulainen.fi/ • Uusimaa → https://www.uusimaa.fi/ • Vantaan
Sanomat → https://www.vantaansanomat.fi/

Hämeen Media: Etelä-Suomen Sanomat → https://www.ess.fi/ • Forssan
Lehti → https://www.forssanlehti.fi/ • Hämeen Sanomat → https://www.hameensanomat.fi/ •
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset → https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/ • Itä-
Häme → https://www.itahame.fi/ • Keski-Häme → https://www.keski-hame.fi/ •
Seutuneloset → https://www.seutuneloset.fi/ • Uusi Lahti → https://www.uusilahti.fi/

Kaakon Viestintä: Etelä-Saimaa → https://www.esaimaa.fi/ • Itä-Savo → https://www.ita-savo.fi/ • Juvan
Lehti → https://www.juvanlehti.fi/ • Kaakonkulma → https://www.kaakonkulma.fi/ • Kangasniemen
Kunnallislehti → https://www.kangasniemenlehti.fi/ • Keskilaakso → https://www.keskilaakso.fi/ • Kouvolan
Sanomat → https://www.kouvolansanomat.fi/ • Kymen Sanomat → https://www.kymensanomat.fi/ •
Lappeenrannan Uutiset → https://www.lappeenrannanuutiset.fi/ • Luumäen
Lehti → https://www.luumaenlehti.fi/ • Länsi-Saimaan Sanomat → https://www.lansisaimaa.fi/ • Länsi-
Savo → https://www.lansi-savo.fi/ • Mikkelin Kaupunkilehti → https://www.mikkelinkaupunkilehti.fi/ •
Paikallislehti Joutseno → https://www.joutsenolehti.fi/ • Pitäjänuutiset → https://www.pitajanuutiset.fi/ •
Puruvesi → https://www.puruvesi.net/ • Uutisvuoksi → https://www.uutisvuoksi.fi/

Keski-Suomen Media: Hankasalmen Sanomat  → https://www.hankasalmensanomat.fi/ •
Keskisuomalainen → https://www.ksml.fi/ • Laukaa-Konnevesi → https://www.laukaa-konnevesi.fi/ •
Sampo → https://www.sampolehti.fi/ • Sisä-Suomen Lehti → https://www.sisasuomenlehti.fi/ • Suur-
Jyväskylän Lehti → https://www.sjl.fi/ • Viispiikkinen → https://www.viispiikkinen.fi/ • Viitasaaren
Seutu → https://www.viitasaarenseutu.fi/

Savon Media: Heinäveden Lehti → https://www.heinavedenlehti.fi/ • Iisalmen
Sanomat → https://www.iisalmensanomat.fi/ • Joroisten Lehti → https://www.joroistenlehti.fi/ • Koillis-
Savo → https://www.koillis-savo.fi/ • Matti ja Liisa → https://www.mattijaliisa.fi/ •
Miilu → https://www.miilu.fi/ • Pieksämäen Lehti → https://www.pieksamaenlehti.fi/ • Pielavesi-
Keitele → https://www.pielavesi-keitele.fi/ • Pitäjäläinen → https://www.pitajalainen.fi/ • Savon
Sanomat → https://www.savonsanomat.fi/ • Sisä-Savo → https://www.sisa-savolehti.fi/ • Soisalon
Seutu → https://www.soisalonseutu.fi/ • Töllötin → https://www.tollotin.fi/ • Uutis-
Jousi → https://www.uutis-jousi.fi/ • Viikkosavo → https://www.viikkosavo.fi/ • Warkauden
Lehti → https://www.warkaudenlehti.fi/

 → /
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