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Ulkomaat, s. 9

Pysäköinninvalvonta
saattaa loppua Forssassa
Petri Ojanen
FORSSAN LEHTI

Kiekko paikallaan. Kaupungin pysäköinninvalvojan työaluetta on
mm. Forssan torin ympäristön pysäköintialueet.

Vierailulla
viileä
tunnelma

FORSSA Kunnallinen pysäköinninvalvonta voi päättyä
Forssan kaupungissa ainakin
määräajaksi. Forssan kaupunki valmistelee ”pysäköinninvalvonnan täytäntöönpanon keskeyttämistä”. Kaupunginjohtaja

Tapani Venho puhuu aikalisän
ottamisesta pysäköinninvalvontaan.
– Mielestäni pitäisi nopeasti
kokeilla, kuinka hyvin pysäköinti toimii vaikkapa loppuvuoden
ajan, vaikka valvontaa ei toteutettaisi.
Pysäköinninvalvonnan lopet-

tamista ehdotti viime lauantaina Forssan Lehden Lukijan ääni
-palstalla Ilkka Joenpalo. Kaupunginjohtaja Tapani Venho kiittää Joenpalon ulostuloa, mutta
huomauttaa ottaneensa asian itse esille jo elokuussa kaupungin
johtoryhmässä. Asia on teknisen
toimen valmistelussa.
– Uskon, että lähimmän kuu-

kauden aikana tehdään ratkaisu
pysäköinninvalvonnan jatkotoimenpiteistä tässä kaupungissa.
Ratkaisu vaatii poliittista päätöstä teknisessä lautakunnassa
ja mahdollisesti myös kaupunginhallituksessa.
Parkkipaikkojen valvonta alkoi

ta-alueen yrittäjien toivomuksesta. Yrittäjät halusivat rajoitetulla
pysäköinnillä ja sen valvonnalla
turvata asiakaspaikat liikkeiden
edessä. Valvonta ei Joenpalon ja
Venhon mukaan vastaa nykyisin
tarkoitustaan, kun keskustassa ei
enää ole pulaa parkkipaikoista.

Forssassa 1997 erityisesti keskus-

Maakunta, s. 6

Tapio Tuomela

Yksityistä varainhoitoa
saa myös Forssasta
Seppo Pessinen

Marjo Rämö
FORSSAN LEHTI

FORSSA Yksityistä varainhoitoa
eli private bankingia tarjotaan
myös pienten kaupunkien pankeissa. Forssan Nordeassa private banking -asiakkaita on ollut 20
vuoden ajan. Myös Sampo Pankilla on ollut private banking -toimintaa vuosien ajan.
Uusin tulokas private bankingissa on Forssan Seudun Osuuspankki. Siellä toiminta käynnistetään syyskuun aikana.
– Yksi syy, miksi lähdimme tähän mukaan, on kysyntä. Moni asiakas on tiedustellut meiltä,
onko palvelua saatavilla, Forssan
Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Jouni Hautala kertoo.
Vain harva asiakas pääsee private bankingiin mukaan. Esimerkiksi Nordeassa ylimääräistä varallisuutta pitäisi olla noin 250 000
euroa.
Osuuspankissa raja on noin 100
000 euroa.
Yksityistä varainhoitoa kysytään
yhä enemmän, sillä varallisuus li-

Nordean sijoitusasiantuntija
Lippo Suomisen mukaan osakkeet tuottavat edelleen kohtuullisesti.
sääntyy. Suurin osa private banking -asiakkaista on iäkkäämpiä
henkilöitä.
Talous, s. 7

”Thaipoimijoiden kohtelu
lähentelee ihmiskauppaa”
STT

► Thaimaalaisten marjanpoimijoiden keskuudessa kiertänyt tutkija sanoo, että poimijoiden asema ja työolot Suomessa ovat surkeat.
Poimijat tekevät 14–20 tunnin
työpäiviä jopa kolme kuukautta
yhtäjaksoisesti ilman vapaapäiviä,
ja heidän asuin- ja hygieniaolonsa
ovat huonot. Työoloihin tutustui
Thaimaan siirtotyöläisten liiton
tutkija Junya Yimprasert.
Enimmillään poimijoille jää käteen kesän jälkeen parituhatta euroa, mutta jotkut ovat jääneet jopa

Ylipitkiä
päiviä, huono
hygienia, ei
vapaapäiviä.
tuhat euroa tappiolle.
Palkansaajakeskusjärjestö SAK:
n juristin Anu-Tuija Lehdon mukaan poimijoiden oloihin on lähes
mahdotonta puuttua, sillä heidät
luokitellaan Suomessa yrittäjiksi.
Kotimaa, s. 8

Vedenkorkeus heittelee pikkujärvillä hurjasti
 Heini- ja Jänijärvellä Tammelassa vedenkorkeus vaihtelee tavallisesti 70–80 senttiä kevättulvista kesän kuivimpaan aikaan, mikä
haittaa mökkiläisiä ja järvien virkistyskäyttöä. Joskus eroa on huimasti yli metri. Forssalainen Heinijärven mökkiläinen Ilkka Tuominen merkitsee viikoittain ylös Heinijärven vedenkorkeuden kalliosaaren mitta-asteikosta. Hän osoittaa, kuinka tänä keväänä
vesi oli 79 senttiä korkeammalla kuin loppukesällä. Pohjapadoilla voisi saada vedenpinnan kovan vaihtelun kuriin ja kesäkauden
alimmat vedet ylös.
Maakunta, s. 8

FL TÄNÄÄN
Tapio Tuomela

Katja Anttila

Seppo Pessinen

Turvallisesti
liikenteessä
► Kuhalan ja Kojon neljäsluokkalaiset pääsivät eilen perehtymään liikenneturvallisuuteen, kun kouluilla
järjestettiin Loista liikenteessä -teemapäivä. Ohjelmassa oli muun muassa bussin ja rekan katvealueisiin
tutustumista ja heijastimien tuunausta. Tänään teemapäivää vietetään
Tammelassa koulukeskuksessa ja
Kaukjärven koulussa.

Sairaanhoitajasta
hevosyrittäjäksi
Talous, s. 7

Maakunta, s. 6

Erkka Hynynen kertoi Juulia Laihorinteelle rekan katvealueista.

FPS aloittaa
haastavan kauden
Urheilu, s. 10

