
YHTEISÖTALO  



MIKÄ YHTEISÖTALO? 

• FSHKY:n Yhteisötalo on matalan kynnyksen 
palvelupiste ja kohtaamispaikka Forssan seudun 
asukkaille.  

• Yhteisötalolla FSHKY:n ja kuntien työntekijät, 
järjestöt ja vapaaehtoiset ihmiset voivat yhdessä 
tai erikseen järjestää seutukunnan asukkaita 
hyödyttävää toimintaa.  

• Tiloja voidaan käyttää kaikille avoimeen 
toimintaan ja tilaisuuksiin, suljetuille ryhmille 
tarkoitettuun toimintaan, kokouksiin ja 
asiakasneuvotteluihin. Tiloja ei tarjota 
kaupalliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen 
toimintaan.  



YHTEISÖTALO 

Yhteisötalolla on kaksi puolta: 

• Oikeanpuoleisen A-oven takaa löytyy varsinainen 
Yhteisötila, jossa sijaitsee kierrätyspiste sekä iso 
ryhmätila, keittiö, wc ja lastenhuone. 

• Vasemmanpuoleisen eli B-oven  
takaa löytyy  
FSHKY:n ja  
Forssan  
kaupungin  
työntekijöiden  
toimistoja sekä  
pienet ryhmä- 
huoneet. 



KERTTU 

• Kerttu on viihtyisä kuuden hengen 

neuvotteluhuone, joka sijaitsee Yhteisötalon 

toimistopuolella eli B-oven takana.  

• Tila on käytettävissä  

arkisin klo 8-16. 

• Tilassa on käytettävissä  

FSHKY:n verkko sekä 

langaton vierasverkko. 

• Varaukset Outlookin  

kalenterista: 

Kokoustila:  

Yhteisötalo Kerttu 



LEPPÄ 
• Leppä on pieni ja viihtyisä kahden hengen keskustelu-

tila, joka sijaitsee Yhteisötalon toimistopuolella eli B-
oven takana. 

• Tila on käytettävissä arkisin klo 8-16. 

• Tilassa on käytettävissä  
FSHKY:n verkko sekä 
langaton vierasverkko. 

• Tilassa sijaitsee myös Kelan 
etäyhteys, joten tarvittaessa 
yhteydenotto Kelan työn- 
tekijään onnistuu helposti 
samasta tilasta. 

• Varaukset Outlookin  
kalenterista: 
Kokoustila: Yhteisötalo Leppä 



YHTEISÖTILA 
• Yhteisötalon isossa ryhmätilassa on istumapaikkoja noin 20 

hengelle ja lisätuoleilla tilaan mahtuu enemmänkin. Tilassa on 

kaksi sohvaryhmää sekä kaksiosainen neuvottelupöytä. 

• Tilassa on tietokone ja internetyhteys. Käytössä on myös 

videotykki. 

• Tilaan on oma sisäänkäynti ja tilaa voi käyttää myös iltaisin ja 

viikonloppuisin. 

• Tilavaraukset puhelimitse 040 702 1776 tai sähköpostilla 

yhteisotalo@fshky.fi 



YHTEISÖTILAN 

LASTENHUONE 

Yhteisötilan yhteydessä on 

pieni lastenhuone, jossa 

pienimmät voivat viettää 

aikaa. 



YHTEISÖTILAN KEITTIÖ 

Yhteisötilan käyttäjien käytössä on myös tilan keittiö. 

Keittiön kodinkoneet ja astiat ovat vapaasti 

lainattavissa ja esimerkiksi ryhmätoimintaa voi 

järjestää myös keittiötä hyödyntäen. 



YHTEISÖTALON 

KIERRÄTYSPISTE 

Yhteisötalolta löytyy kaikille avoin kierrätyspiste. 

Kierrätyspisteeltä löytyy vaatteita, kenkiä, 

harrastusvälineitä, astioita, kodintekstiilejä sekä pieniä 

kodintavaroita. 



 

NÄHDÄÄN 

YHTEISÖTALOLLA! 

  

Haudankorvankatu 2 

30300 Forssa 

Puh. +358 40 7021776 

yhteisotalo(a)fshky.fi 

Yhteisötalo internetissä 

Yhteisötalo Facebookissa 

Yhteisötalo kartalla 

 

https://www.fshky.fi/palvelut/sosiaali-ja-perhepalvelut/yhteisotalo/
https://www.facebook.com/Yhteisotaloforssa/
https://www.facebook.com/Yhteisotaloforssa/
https://www.google.fi/maps/place/Yhteis%C3%B6talo/@60.8073748,23.6273897,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x468e9d7f5cc9f7df:0x1f1ed9f5d268b355!2sYhteis%C3%B6talo!8m2!3d60.807467!4d23.6272261!3m4!1s0x468e9d7f5cc9f7df:0x1f1ed9f5d268b355!8m2!3d60.807467!4d23.6272261

