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→/
Sovellukset

→ /asenna/ Näköislehti → /nakoislehti/

Kerro meille muistosi Martinasta tai Wiksbergin Krouvista – Me koostamme muistoista jutun
lehteen https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5411975

→

Etusivu

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

Vain tilaajille

Tiistaina kaksi työpajaa tarjolla Forssan
museossa – Elämän solmuja ohuissa ja paksuissa naruissa, ommelta lehdissä
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→

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

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.
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5421881
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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.

https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5421881
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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.

https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5421881
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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.forssanlehti.fi/paikalliset/5421881
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→/
Kommentoi

0

Jaa

Lue lisää aiheesta

→ /aihe/Taide_Yleist%C3%A4_ Forssa → /aihe/Forssa
Dialogi → /aihe/Dialogi
Käsityöt → /aihe/K%C3%A4sity%C3%B6t
Taide (Yleistä)

Intuitio

→ /aihe/Intuitio

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

https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5421881
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→/
Uutisia jokaiseen hetkeen – tutustu uudistuneeseen verkkopalveluumme
ja sovelluksiin
11.10.2022 0:00

Lue myös

Kaverien
→ https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5422431
ja sossun avulla asuntoon kiinni – Forssalainen Vilma
Kuusenperä päätyi 18-vuotiaana asunnottamaksi, koska ei tajunnut miten tukijärjestelmä toimii
17.10.2022 21:54

Kunnanhallitus
→ https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5425491
oli yksimielinen: Antti Ahosta esitetään Humppilan uudeksi kunnanjohtajaksi
18.10.2022 12:35

Tuhdissa
→ https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5422675
humalassa olleen kuljettajan matka päättyi ojaan Jokioisilla
18.10.2022 9:20

Ypäjän
→ https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5420760
kunnanjohtaja Tatu Ujula ehdolla Maskun kunnanjohtajaksi – Sai kutsun haastatteluun
17.10.2022 12:38

https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5421881
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→/

Etusivulla nyt

→/

→

Talousveteen
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5423771
ja jäteveteen roima korotus Forssassa – Komponentti- ja materiaalipula haastaa Portaan vedenottamon rakentamisen
Tänään 6:00

→

Loimaalla
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5435036
aloitti uusi nuorisosihteeri ja nuorisotiloissa olisi tarvetta myös vapaaehtoistyöntekijöille: Mutta miten estää Loimaalla kuohuttaneita tappelukokoontumisia?
Tänään 8:00 | Päivitetty tänään 9:54

→

Pitkien
https://www.forssanlehti.fi/uutissuomalainen/5442638
hellejaksojen puuttuminen laski alkoholijuomien myyntiä – lonkeroiden myynti kuitenkin nousi
Tänään 8:26 | Päivitetty tänään 13:11

→

Ukrainan
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5434758
sodan aiheuttama ryntäys reserviläisjärjestöihin jatkuu Loimaalla ja Forssassa –
Jäseniksi liittynyt myös miehiä, jotka eivät ole käyneet armeijaa
Eilen 17:30 | Päivitetty tänään 10:56

→

Väyrynen
https://www.forssanlehti.fi/uutissuomalainen/5442767
peruu kiistellyn eduskuntavaaliehdokkuutensa
Tänään 9:37 | Päivitetty tänään 11:03

Luetuimmat

17

→ /luetuimmat/

1

Kunnanhallitus
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5425491
oli yksimielinen: Antti Ahosta esitetään Humppilan uudeksi kunnanjohtajaksi

2

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

→
→
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→

→

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

→

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

→

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

→ https://app.readpeak.com/url/clk/5972/Duranoct_vaihda_parempaan_yoeMainos: Sana Pharma Medical

hoen_Sana_Pharma_Finland?
l=906&a=31743&ka=17164&avn=3&b=2f65cb6d-62af-4937-9d4bdf2990cad2e3&tz=Europe%2FHelsinki&dtm=0&bac=906O0O906Od&tu=htt
parempiyo%2F%3F%26utm_source%3Dreadpeak%26utm_medium%3Dnative_prog%2

Duranoct - vaihda parempaan yöhön

https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5421881
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→/

Palvelut

Palveluneuvojia

ALUEESI TYÖPAIKAT

LähiTapiola Loimi-Häme

Korvausneuvojia

LähiTapiola Loimi-Häme

Suunnittelija / Operations, Hämeenlinna
Patria

Asejärjestelmien testausinsinööri / Operations, Hämeenli…
Patria

Asentaja, Millog Oy Riihimäki
Millog

Yhteistyössä: Forssan Lehti

→/
Uusimmat → /uusimmat/
Luetuimmat → /luetuimmat/
Paikalliset → /paikalliset/
Uutissuomalainen → /uutissuomalainen/
Urheilu → /urheilu/
Pääkirjoitus & mielipide → /paakirjoitus-mielipide/
Etusivu

P ti
it PL 1000 30101 F
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5421881
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Postiosoite: PL 1000, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Esko Aaltosen katu 2, Forssa
Päätoimittaja: Outi Lindqvist

→/
→ https://vastuullistajournalismia.fi/

Tietosuojalauseke
Evästevalinnat

→ https://www.keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke/
Asiakaspalvelu → https://oma.media.fi/forssan-

→ javascript:window.gravitoCMP.openPreferences(); 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?
→ https://play.google.com/store/apps/details?

l=fi

id=fi.epaper.elements.forssanlehti

→ 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/ • KeskiUusimaa 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
https://www.forssanlehti.fi/paikalliset/5421881

→
→
→

→

→

→

11/12

→
→
→

19/10/2022, 13:19

→

Tiistaina kaksi työpajaa tarjolla Forssan museossa – Elämän solmuja ohuissa ja paksuissa naruissa, ommelta lehdissä | Paikalliset | Forssan …

Sanomat https://www.loviisansanomat.fi/ • Luoteis-Uusimaa https://www.luoteis-uusimaa.fi/ • LänsiUusimaa 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/ • ItäHäme 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/ • LänsiSavo 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/ • SuurJyväskylän 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/ • KoillisSavo https://www.koillis-savo.fi/ • Matti ja Liisa https://www.mattijaliisa.fi/ •
Miilu https://www.miilu.fi/ • Pieksämäen Lehti https://www.pieksamaenlehti.fi/ • PielavesiKeitele 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/ • UutisJousi https://www.uutis-jousi.fi/ • Viikkosavo https://www.viikkosavo.fi/ • Warkauden
Lehti https://www.warkaudenlehti.fi/

→
→

→

→
→
→
→
→
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