
                   
                HUMPAPPAA                                 JOULUKUU 2017    

 
 
HUMPAPPAA jaetaan tiedotteena joka talouteen joka kuukauden 4. keskiviikkona tai torstaina. Palstalle otetaan myös 
kaikkien humppilalaisten järjestöjen ilmoituksia niiden järjestämistä liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumista.  Ilmoitukset 
jätetään sähköpostina kuukauden 15. päivään mennessä osoitteeseen  
neuvonta@humppila.fi  
 
KIRJASTO  

Kirjaston poikkeusaukiolot:  
- Ti 5.12. klo 12–16 
- Ke 6.12. suljettu 
- Pe 22.12. klo 12–16 
- Ma 25. – Ti 26.12. suljettu 
- Pe 29.12. klo 12–16 
- Ma 1.1. suljettu 
- Pe 5.1. klo 12–16 

• Novellikoukku ke 29.11. klo 17.30–18.30 kirjastossa. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan 
pätkiä novelleista. Järjestäjänä Maa- ja kotitalousnaiset. 

• Dekkarilukupiiri viettää joululomaa ja kokoontuu kirjastossa seuraavan vasta 11.1.2018 klo 17.15. 
Silloin keskustellaan Terttu Autereen teoksesta Kuka murhasikaan rouva Holmin? 

• Lukutempaus Louna-kirjastoissa. Tempauksen aikana kirjoja lukeneiden ja kirja-arvostelulappuja 
täyttäneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja. Mitä enemmän luet kirjoja ja palautat lappuja, sitä pa-
remmat mahdollisuudet sinulla on voittaa! Tempaukseen voi osallistua 15.12. asti. 

• Kirjaston näyttelyt: 
• Joulukuussa vanhojen valokuvien näyttely 
• Tammikuussa Kristiina Jaatisen taidetta 
• Itsenäisyyspäivän etkojen kahvitarjoilu kirjastossa 5.12. klo 14. Nautitaan kahvit satavuotiaan Suo-

men kunniaksi. 
• Presidentinvaalien 1. kierroksen ennakkoäänestys järjestetään kirjastossa 17.–23.1.2018. Ennak-

koäänestysajat: ke – pe klo 12.00–19.00, la–su klo 10.00–16.00 ja ma–ti klo 12.00–19.00 
 

LIIKUNTA 
 

• Sekä liikuntasali että kuntosali ovat poissa käytöstä pe 1.12. – ke 6.12. Itsenäisyyspäiväjuhlan ja 
sen valmisteluiden takia sekä ma 18. – ke 20.12. koulun joulujuhlan ja sen valmistelujen takia. 

• Ryhmäliikuntatuntien aikataulut: 
o ma klo 18.30 - 19.30 Kiinteytys liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. 4.12 ei jumppaa. Viimeinen 

kerta ennen joulua 11.12. Jatkuu 8.1.2018 
o ma klo 19.30 - 21.00 Miesten ohjattu kuntoliikunta liikuntasalissa. Ohjaajana Ari. 4.12. ei 

jumppaa. Viimeinen kerta ennen joulua 11.12. Jatkuu 8.1.2018 
o ti klo 18.00 - 19.30 Naisten lihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajana Marja. 5.12. ei 

jumppaa. Viimeinen kerta ennen joulua 12.12. Jatkuu 9.1.2018. 
o ke klo 17.15 - 18.30 Naisten peruslihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. 

6.12. ei jumppaa. Viimeinen kerta ennen joulua 13.12. Jatkuu 3.1.2018. 
o ke klo 18.30 - 20.00 Naisten lihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. 6.12. 

ei jumppaa. Viimeinen kerta ennen joulua 13.12. Jatkuu 3.1.2018. 
o to klo 18.30 - 19.30 Kahvakuulatunti liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. Viimeinen kerta en-

nen joulua 14.12. Jatkuu 11.1.2018 
o to klo 18.30 - 20.00 Miesten ohjattu kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa. Viimeinen kerta ennen 

joulua 14.12. Jatkuu 4.1.2018. 
• La 6.11. Loppiaisjumppaa! Klo 10–11 step-aerobic, klo 11–12 kahvakuula, klo 12–12.30 HIIT ja klo 

12.30–13 venyttely, pieni tauko aina jumppien välissä. Koko aamupäivän jumppiin voi osallistua 
yhdellä jumppalipulla/ 4 € maksulla. Jos haluaa osallistua vain johonkin, se maksaa myös yhden 
jumppalipun/ 4 €. Ohjaajana Marja. 

• Seniorien vesijumppa. Seniorien vesijumppa Vesihelmessä maanantaisin klo 12–12.30. Lähtö enti-
sen Siwan pihasta klo 11.15. Jumpan hinta 2 € ja kuljetus 2 €. Lisätietoja Sinikka Koskiselta puh. 
040 743 3088. Viimeinen kerta ennen joulua 11.12., jumppa jatkuu jälleen 8.1.2018. 

mailto:neuvonta@humppila.fi
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KULTTUURI 
 

• Vuoden urheilijat sekä kunnon kuntalainen 2017 
Vuosi lähenee loppuaan ja on aika ehdottaa, kenet tulisi palkita vuoden parhaina urheilijoina sekä 
kunnon kuntalaisena 2017. Ehdotuksia voi toimittaa kirjastonjohtajalle taija.lehtinen@humppila.fi 
15.12.2017 mennessä. 

• Joulunavaus la 2.12. Joulunavaus järjestetään sekä Humppilan vanhalla asemalla että Kauppakes-
kus Lasilla. Joulunpukin junan kulun yhteydessä järjestetään kahvitus ja myyjäiset Vanhalla ase-
malla klo 10–15. Myyntipaikkoja voi tiedustella Maa- ja kotitalousnaisilta (Kati Tiilikkala, puh. 050 
357 1237). Kauppakeskus Lasilla joulunavaus ja myyjäiset klo 10–14. Kauppakeskus Lasin osalta 
tiedustelut Reetta Koskiselta, puh. 050 346 4533. 

• Itsenäisyyspäivää ke 6.12. vietetään Suomi100-juhlavuoden kunniaksi juhlavissa tunnelmissa. 
Kirkko ja seppeleenlasku klo 10, juhla aloitetaan Kirkonkulman koulun salissa klo 11.30 kunnanval-
tuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien kättelyllä. Ohjelmassa puheita ja musiikkia. Tervetu-
loa! 

• Panssarinyrkin joulukonsertti ti 19.12. klo 19 kirkossa. Konserttiin on vapaa pääsy, Osuuspankki ja 
kunta tarjoavat joulukonsertin. 

• Hiljainen hohde himmelin - Hiljaa heiluu himmeli, taidokas rakennelma, niin kevyt, että pienikin il-
mavirta saa sen liikkeeseen. Perinteisiä ja moderneja himmeleitä esillä Kirkkotuvassa 1.–3.12. pe 
17–19, la ja su 11–13. Himmeleitä ja pienempiä olkitöitä myös myytävänä. 

• Kahvita-liputa-valaise. Suomi 100 -juhlavuosi on ainutkertainen maamme historiassa, ja kaikki juh-
linta sen kunniaksi on tervetullutta. Yhteisiä hetkiä ja tunnelmaa voi jokainen luoda liittymällä mu-
kaan kolmeen valtakunnalliseen tekoon. Olet mukana toteuttamassa Suomi 100 -juhlavuoden oh-
jelmaa järjestäessäsi kahvita, liputa, valaise -konseptia. 

• Nautitaan kahvit satavuotiaan kunniaksi. Työpaikkoja, yrityksiä ja arjen yhteisöjä kannustetaan jär-
jestämään sinivalkoinen kahvihetki omalle väelle, asiakkaille tai ystäville itsenäisyyspäivän aattona, 
tiistaina 5.12. klo 14. Kahvit voi toki sovittaa myös muuhun kellonaikaan tuona iltapäivänä. Yhtei-
nen hetki on tärkeintä. 

• Puetaan Suomi juhla-asuun. Nyt jos koskaan on syytä liputtaa. Puetaan satavuotias juhla-asuun 
Suomi 100 -juhlavuoden lipuin ja koristein jo ennen syntymäpäivää. Itsenäisyyspäivän aat-
tona, tiistaina 5.12. kello 18 Suomen siniristilippu nostetaan liehumaan kaikissa Suomen sa-
loissa. Juhlaliputus jatkuu yön yli aina itsenäisyyspäivän iltaan klo 22 asti. Lippu valaistaan 
pimeän ajaksi. HUOMIO! Mikäli lipun valaiseminen ei ole mahdollista, liputetaan itsenäi-
syyspäivänä normaalikäytännön mukaisesti siten, että lippu nostetaan salkoon 6.12. aamul-
la kello 8.00 ja se lasketaan illalla kello 20.00. 

• Valaistaan Suomi sinivalkoiseksi. Tehdään satavuotiaasta hetkeksi sinivalkoinen. Juhlan ajaksi 
kannustetaan valaisemaan kaikkialla Suomessa keskeisiä kohteita, kuten rakennuksia, patsaita, sil-
toja, toreja, puistoja ja muita tunnettuja maamerkkejä sinivalkoisin valoin. Oman valaisun voi toteut-
taa myös työpaikoilla ja kodeissa. Sinivalkoiset valot sytytetään itsenäisyyspäivän aattona 5.12. 
kello 18 ja valaisu päättyy torstaiaamuna 7.12. kello 9 mennessä. Perinteiseen tapaan itsenäisyys-
päivän iltana kodeissa sytytetään ikkunoille kaksi kynttilää kello 18. 

• Suomi 100 - itsenäisyyspäivän kunniaksi kahvitarjoilu tiistaina itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2017 
klo 12 – 14 Osuuspankin kokoustiloissa. Tervetuloa. Kahville kuntalaisia kutsuu Eläkeliiton Humppi-
lan yhdistys. 

• Tiistaina 5.12. Suomi100-etkot nuorisotila Vaijerilla. Ulkospektaakkeli on kaikille avoin, lisäksi tarjol-
la on lämmintä glögiä. Ulkona mahdollisuus tunnelmoida nuotion äärellä ja paistaa makkaraa (tuo 
omat makkarat). Ulkotilaisuuden jälkeen nuorille on tarjolla kakkukahvit sisällä. 

o klo 17.30 alkaen glögitarjoilu ulkona 
o klo 18.00 näyttävä tulishow, tulitaiteilijana Tommi Henttinen ja sen jälkeen ilotulite 
o klo noin 18.30 nuoret pääsevät nuorisotilalle.  

Järjestäjinä: Humppilan nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi, Yhdessä enemmän-hanke, Humppilan 
VPK ja Kulttuuriyhdistys Kuvio ry. Tervetuloa! 
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MIELIKKI 
 

Mielikin ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 14.00 Lehtokuja 1.  
• 4.12 Askartelu 
• 11.12 Oma ohjelma 
• 18.12 Pikkujoulu 

IKÄIHMISTEN OHJELMAA 
 

• 13.12.2017, kahvit klo 12.45, klo 13.00 Päiväkodin lasten joululauluja 
• Iloiset Ikäihmiset seuraavan kerran 10.1.2018 

 
HUMPPILAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTAA: 

• Novellikoukku kirjastossa keskiviikkona 29.11. klo 17.30–18.30.Tule mukaan oman käsityösi kanssa 
kuuntelemaan neulomisen lomassa lyhyitä tarinoita. Joulukuussa Novellikoukku on tauolla 

• Käsityöilta Työpaja Asematuvalla tiistaina 12.12. klo 18.00-20.00. Illan aikana tehdään käsitöitämme, 
keskustellaan milloin mistäkin ja kahvitellaan. Tarvittaessa myös neuvotaan toisillemme uusia työtapoja 
ja -tyylejä. 

• Itsenäisyyspäivänä 6.12. Maa- ja Kotitalousnaiset tekevät kunnan itsenäisyyspäiväjuhlan tarjoilun. 
Otathan yhteyttä, jos voisit auttaa tarjoiluissa. Kati Tiilikkala p. 050 3571237 

• Museorautatien Joulupukin juna ajetaan 2.12. silloin Maa- ja Kotitalousnaiset järjestävät asema-alueelle 
Joulutori tapahtuman. Jos haluat osallistua myyjänä tapahtumaan (pöytähinta 5€), ota yhteyttä Kati Tii-
likkala p. 050 3571237 

• Jouluviikolla tarjoilemme joulupuuron Mäntyrinteen palvelukeskuksen asukkaille. Otathan yhteyttä, jos 
haluat osallistua puurotarjoiluun tai sinulla olisi ohjelmaa tarjoilun lomaan, Kati Tiilikkala p. 050 3571237 

• Maa- ja Kotitalousnaisten astiavuokraa hoitaa edelleen Marika Berg (0400-643013). Astiat noudetaan 
Kukkakauppa Outiliinasta kukkakaupan aukioloaikoina. Kuvallinen astiahinnasto löytyy jatkossa kirjas-
tosta ja Facebookista. 

• Ilmoitamme toiminnastamme myös Facebookissa sijaitseva Humppilan Maa- ja Kotitalousnaiset, mkn 
ryhmässä. Sieltä löytyy tämänkin syksyn tapahtumia ja päivitämme uusia asioita sitä mukaa, kun tulevat 
ajankohtaisiksi! 

MLL HUMPPILA 
 

• Perhekahvila Nuorisotila Vaijerissa torstaisin kello 9:30-11:30. Tarjolla aamupalaa 1€/perhe. Tervetuloa 
kaikki uudet ja vanhat kahvittelijat! Tämän vuoden kahvila viimeistä kertaa 14.12.17 ja ensi vuoden 
kahvilat pyörähtävät käyntiin 11.1.18 alkaen. 

• Puhtia perheisiin perheliikunnassa Kirkonkulman koulun liikuntasalissa sunnuntaisi klo 16-17. Perhelii-
kuntaan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta on pääosin omatoimista liikkumista ja tutus-
tumista erilaisiin välineisiin. Tämän vuoden viimeinen perheliikunta 26.11.17, uudet vuorot jatkuvat 
14.1.18 

• Prima-mausteet Humppilan MLL kautta, tilausaikaa 24.11.17 asti. Tilaukset voi jättää joko facebookin 
kautta, sähköpostilla humppila.mll@gmail.com tai suoraan hallituksen jäsenille. 
Nyt ilmestynyt herkullinen joulukuvasto. Hanki helposti ihanat joululahjat tai omaksi iloksi! 
www.prima-mausteet.fi 

 
      FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA,  
        Palveluohjausta ikäihmisille Marjatta Palojärvi puh. 03 4191 6545.  

 Saat apua ja ohjausta sekä neuvontaa hakemusten täyttämiseen.  
 Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi on tavattavissa kunnantalolla:  
 18.12. klo 12 – 15.  
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HUMPPILAN SEURAKUNTA 
 

• Suomi 100-juhlavuoden merkeissä Humppilan seurakunta järjestää ”Rakkaimmat laulut” konsertin pe 
1.12. klo 19.00 Humppilan kirkossa. Konsertoimaan saapuu kaikkien tuntema ”sinivalkoinen ääni” laula-
ja, lauluntekijä Jukka Kuoppamäki. Liput 20€ (tuntia ennen ovilta).  
Tervetuloa! 

 
METALLIROMUNKERÄYS ajalla pe 1.12.- su 10.12.2017. Lava osoitteessa Niittykuja 12 (Niininen) pihalla. 
Keräykseen kelpaa tavanomainen metalli, myös sähkölaitteet ja akutkin. Ei kuitenkaan jääkaapit, pakastimet, 
tietokoneet tms. Keräyksen järjestää Veikkojen hiihto- ja yleisurheilujaosto yhdessä paikallisen yrittäjän Jorma 
Kolinkannan kanssa. mahd. tied. puh. 0505443683 / Markku 
 
NUORISOTOIMI TIEDOTTAA 

• Tiistaina 5.12. Suomi100-etkot nuorisotila Vaijerilla  
• Ulkospektaakkeli on kaikille avoin, lisäksi tarjolla on lämmintä glögiä. Ulkona mahdollisuus tunnelmoida 

nuotion äärellä ja paistaa makkaraa (tuo omat makkarat)  
• Ulkotilaisuuden jälkeen nuorille on tarjolla kakkukahvit sisällä. 

o klo 17.30 alkaen glögitarjoilu ulkona 
o klo 18.00 näyttävä tulishow, tulitaiteilijana Tommi Henttinen ja sen jälkeen ilotulite 
o klo noin 18.30 nuoret pääsevät nuorisotilalle.  

• Järjestäjinä: Humppilan nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi, Yhdessä enemmän-hanke, Humppilan VPK ja 
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry. Tervetuloa! 

• Nuokkarin pikkujoulut tiistaina 19.12. klo 17-20. Seuraavan kerran nuokkari auki maanantaina 8.1. 
 
SOSIAALITOIMI TIEDOTTAA 
 

• Eu-ruoka-avustuskasseja vähävaraisille on saatavana Humppilan sosiaalitoimistossa (os. Kisakuja 2) 
maanantaisin ja tiistaisin klo 9.30-12.30 sekä työpajalla (os. Asemantie 14) maanantaisin klo 9.00-
13.00. Tiedustelut p. 044 706 4403 tai 050 433 5900. 

• Vähävaraiset lapsiperheet voivat hakea aikuissosiaalityön jakamia, lahjoittajilta saatuja joululahjoja. 
Avustushakemuslomakkeita saa Humppilan päivähoidon yksiköistä, neuvolasta, kunnanvirastosta sekä 
kunnan nettisivuilta. Lisätietoja p. 044 706 4403/Arja Thynell´ 

 
JOULU KUTOMON VINTILLÄ-NÄYTTELY 
 

• 2. - 3.12.2017 klo 11 – 15. Urpolan Kutomon Galleria, Perkiöntie 13, Humppila  
tiedustelut: 050 5868187 Elina Kylämarkula 

 
TERVEYS RY:N Humppilan osasto myy arpoja Lasitehtaan aulassa lauantaina 2.11. klo 10-14. Tuotto käyte-
tään humppilalaisten kotonaan asuvien vähävaraisten henkilöiden erilaisten palvelujen maksamiseen joko osit-
tain tai kokonaan. Palveluja tarjotaan asiakkaille yhteistyössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kotisai-
raanhoidon kanssa. Kiitos yrittäjät ja yksityiset henkilöt, jotka tuette tätä toimintaa. 
 
MUUTA ILMOITETTAVAA 
 

• Kunnanvirasto on suljettuna viikolla 52 eli 27.12.2017-1.1.2018 
• Vanhusneuvostoon kuuluvat: Humppilan Sotaveteraanit ry:stä Eino Nirkkonen, eläkeliiton edustajat Rit-

va Savolainen, varalla: Irma Heikkilä, Sivistyslautakunnasta Antti Miettinen, Teknisestä lautakunnasta 
Riitta Nokkala, varajäsen Pekka Niinikoski, Kunnanhallituksesta Aila Suikkanen, elämänlaatulautakun-
nasta Ritva Savolainen, varalla Vesa-Pekka Hirvioja. 

 
 


