VIIHDEUIMALA VESIHELMI (FORSSA)
Forssan keskustassa sijaitsevassa Viihdeuimala Vesihelmessä uivat niin
perheen pienimmät, kuin isommatkin lapset. Lasten suosikkeja ovat
ehdottomasti hyppytorni, liukumäki, aallot ja porealtaat. Pienemmille
lapsille on oma kahluuallas omalla liukumäellä ja terapia-altaan lämmössä
on mukava opetella uinnin alkeita vanhempien kanssa. Henkilökunnalta
voi tiedustella kellukkeita ja muita apuvälineitä uimataidon
kehittämiseen.
Allasalueella on myös kuntouintiallas ja kylmäallas. Kesäaikaan katolla on
terassi auringonottoon. Aikuisille on käytössä sisäänpääsymaksun hinnalla
myös kaksi kuntosalia. Vesihelmessä käynnin kruunaa kahvilan suolaiset
ja makeat herkut. Vesihelmessä ei ole aikarajoitusta.
Hinnat:

Lapset 6€, aikuiset 6-9€, perhelippu 2 aik. + 1 lapsi (4-14v.)
20€, lisälapsi 5€. Alle 4-vuotiaat ilmaiseksi

Osoite:

Eteläinen Puistokatu 2, Forssa,

Puhelin: 03 4141 5640
www.vesihelmi.fi
Avoinna kesällä 2020 (1.6.-31.7.):
ma, ke, pe klo 12-19
ti, to klo 7-20
la-su klo 11-17

2019):

LASTEN LIIKENNEPUISTO (FORSSA)
Lapsiperheiden suosimassa kesäkohteessa, Forssan liikennepuistossa,
punaiset polkuautot kulkevat kevyesti pieniä asvalttiteitä. Polkuautot ovat
tukevia ja niissä on säädettävät istuimet lapsen pituuden mukaan.
Liikennepuisto on kuin pieni kaupunki; suojatiet, ajoratamerkinnät,
liikennemerkit ja jopa liikennevalot.
Liikennepuisto on tarkoitettu alakouluikäisille ja sitä nuoremmille.
Vanhemmille on penkkejä kesäpäivästä nauttimiseen ja mukaan voi ottaa
vaikka eväät. Paikalla olevat liikennepuiston valvojat ohjeistavat
liikennesäännöissä ja huolehtivat myös niiden noudattamisesta.
Hinnat:

Vapaa pääsy

Osoite:

Siurilankatu 7, Forssa

Puhelin: 03 4141 5417
Avoinna: kesällä 2020 ma, ke, pe klo 10-16 sekä ti, to klo 10-19.
Säävaraus.

FORSSAN LUONTOMUSEO
Kehräämöalueella sijaitsevasta museon näyttely ”Suojassa” sopii koko
perheelle. Hämeen suden johdattamana tutustutaan luontoon ja sen
suojeluun. Lapsia kiinnostavat erityisesti linnut ja erilaiset nisäkkäät.
Museolla on lisäksi vaihtelevia näyttelyitä. Luonnonhistoriallinen museo
on esteetön. Vinkki: henkilökunnalta kannattaa tiedustella
mobiiliopastuksia!
Hinnat:

Vapaaehtoinen pääsymaksu, joka ohjataan
luonnonsuojelutyöhön.

Osoite:

Wahreninkatu 4, Forssa (Samassa rakennuksessa sijaitsee kaupunginkirjasto)

Puhelin: 044 272 9002
www.luontomuseo.fi
Avoinna: ke, pe, la, su klo 12-16
Kesällä (24.6.-15.8.2020) ke-pe klo 10-16, la-su klo 12-16

FORSSAN MUSEO (FORSSA)
Kehräämöalueella sijaitsevan Forssan museon perusnäyttely ”Kirjavan
kankaan kaupunki” kertoo tehdaskylän ja sitä ympäröivän seudun tarinaa.
Museo on lapsiystävällinen ja tutustuttaa lapset mielenkiintoisilla
kokonaisuuksilla Forssan historiaan ja tehdasyhdyskunnan arkeen.
Hinnat:

Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi, aikuiset 5€,
eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat 3€

Osoite:

Wahreninkatu 12, Forssa,

Puhelin: 03 4141 5100
www.forssanmuseo.fi
Avoinna:
ti-pe klo 10-16, la klo 10-14 (kesällä klo 12-16),
su klo 12-16

FORSSAN MINIGOLF PUTTAAMO
Forssan minigolf Puttaamo on 18-ratainen minigolfkohde, jossa koko
perhe viihtyy pienen leikkimielisen kisailun parissa. Puttaamossa on
kahvila terasseineen ja vieressä sijaitsee 9-väyläinen frisbeegolfrata, jossa
voi aloittelijakin testailla taitojaan.
Hinnat:

Lapset 4€/kierros,
aikuiset 6€/kierros

Osoite:

Turuntie 28, Forssa

Puhelin: 041 748 1533
www.facebook.com/forssanminigolf
Avoinna kesällä 2020: päivittäin klo 12-19, säävaraus

MAASEUTU- JA KOTIELÄINPUISTO ELONKIERTO (JOKIOINEN)
Maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierrossa lapset näkevät mistä ruoka
tulee ja miten ruuantuotanto vaikuttaa ympäristöön. Noin kahden
kilometrin mittaisen polun varrella on suomalaisia kotieläimiä,
viljelykasveja ja maatalouskoneita. Alueella on pöytäryhmiä, laavu ja
huvimaja omien eväiden nauttimiseen, mutta alueella toimii myös 4Hyhdistyksen ylläpitämä Makasiinikahvila. Elonkierron läheisyydessä on
kaunis Jokioisten kartanon puutarha ja Wendlan puutarha, jossa on
kasvien opastetauluja.
Hinnat:

Vapaa pääsy

Osoite:

Ojaistentie 44, Jokioinen

Puhelin: 050 547 4729
www.elonkierronystavat.fi/elonkierto
Avoinna: Kesäkuun alusta syyskuun puoleenväliin klo 6-23

JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE (JOKIOINEN JA HUMPPILA)
Jokioisten ja Humppilan kuntien alueella kulkeva 14 kilometriä pitkä,
kapearaiteinen museorautatie tarjoaa mukavaa ajanvietettä perheen
pienimmillekin. Junamatkan voi aloittaa Jokioisilta, Minkiöltä tai
Humppilasta. Rautatien keskuspaikkana toimii Minkiön asema, missä on
kapearaidemuseo, matkamuistomyymälä sekä kesäkahvila.
Minkiön asemalta voi vuokrata myös oman resiinan ja matkata vaikka
eväsretkelle Soravaihteen nuotiopaikalle. Resiinoita ei vuokrata junien
liikennöintipäivinä.
Hinnat:

Alle 6-vuotiaat lapset matkustavat museojunalla ilmaiseksi,
6-16-vuotiaat puoleen hintaan.
Aikuisten menopaluupiletti 10-14 €.
Kapearaidemuseoon on vapaa pääsy.

Osoite:

Kiipuntie 49, 31630 Minkiö (Jokioinen)
Paananrinteentie 13, Humppila

Puhelin: 03 433 3235
www.jokioistenmuseorautatie.fi
Avoinna: Kapearaidemuseo ja resiinavuokraus Minkiön asemalla on
avoinna 15.5-28.6.2020 ma-pe klo 11-18, la-su klo 10-17
1.7.-30.8. ma-la klo 11-18.
Museojunat liikennöivät sunnuntaisin 5.-26.7. ja lauantaisin
1.-29.8.

VEKKILÄN MUSEOTILA (TAMMELA)
Tammelan keskustan läheisyydessä sijaitseva yksityinen luomutila tarjoaa
nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Pihapiirissä tepastelevat ankat,
kanat ja kukko, laitumella pääsee silittämään lehmiä, lampaita ja hevosia.
Talon koirat rakastavat rapsutuksia. Tilan kotimuseoon on koottu vanhaa
talonpoikaisesineistöä ja tilan historiaa.
Vekkilän asiakkaille on kahvila, matalavesinen hiekkaranta ja rantasauna
lämpiää tilauksesta. Kesäaikaan tilalla on myös idyllistä aittamajoitusta.
Hinnat:

5€ / hlö

Osoite:

Kirjurintie 2, Tammela

Puhelin: 040 590 7826
www.liinaharja.fi
Avoinna: Kesä-elokuussa sunnuntaisin klo 12-16
Joulu-, pääsiäis- ja muista teematapahtumista tarkemmin tietoa
Facebookissa.

