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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
Kirjasto on suljettu 30.10.–12.11. kirjastojärjestelmän vaihdon vuoksi. Lokakuussa lainattuihin kirjoihin tulee tästä syystä tavallista pidemmät laina-ajat. Lainoja voi palauttaa palautusluukkuun kirjaston ollessa
suljettuna, mutta tilojen rajallisuuden takia toivomme, että palautukset tehtäisiin pääsääntöisesti vasta kirjaston avauduttua uudelleen.
Kaikki Louna-kirjastot ovat suljettuna 30.10.–12.11. välisenä aikana kirjastojärjestelmän vaihdon vuoksi. Humppilan kirjaston sanomalehtiä voi sulun aikana käydä lukemassa kunnanviraston takkahuoneessa arkisin klo 9–13. Lainoja voi palauttaa palautusluukkuun, mutta tilojen rajallisuuden takia toivomme, että palautukset tehtäisiin pääsääntöisesti vasta kirjaston avauduttua uudelleen. Myös verkkokirjasto on
poissa käytöstä, mutta laina-aikoja jatketaan sulkuajan ylitse. Huomioithan, että myöskään jumppalippuja
ei voi ostaa sulun aikana. Pahoittelemme palvelukatkosta!
Kirjailijavieraana Unto Kiiskinen ke 15.11. klo 18. Aiheena Humppilan historia.
Novellikoukku ke 25.10. ja 29.11. klo 17.30–18.30 kirjastossa. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan pätkiä novelleista. Järjestäjänä Maa- ja kotitalousnaiset.
Dekkarilukupiiri kokoontuu kirjastossa seuraavan kerran to 2.11. klo 17.15. Marraskuun lukupiirikirjana on
Leena Lehtolaisen Tiikerinsilmä. Tervetuloa mukaan Murharyhmään! Kirjastojärjestelmän vaihdon vuoksi
uusia kirjoja ei pysty tällä kertaa lainamaan.
Peli-ilta kirjastossa ti 21.11. klo 17–20. Nuokkari järjestetään poikkeuksellisesti kirjastossa peli-illan merkeissä! Pelataan erilaisia pelejä yhdessä. Tervetuloa!
Louna-kirjastojen kiertävä digitointilaite on käytettävissä kirjastossa marraskuun loppuun saakka. Laitteella muutat vanhat VHS-videot DVD-muotoon. Digitointiajan voit varata kirjastosta etukäteen.
Haluaisitko saada kokoelmasi, askartelusi tai käsityösi esille? Kaikenlaiset näyttelyt käsitöistä tauluihin ovat tervetulleita kirjastoon. Kirjaston näyttelynurkkauksen voi varata käyttöönsä maksutta.
· Marraskuussa esillä luontokuvanäyttely
· Joulukuussa vanhojen valokuvien näyttely
· Tammikuussa Kristiina Jaatisen taidetta
Itsenäisyyspäivän etkojen kahvitarjoilu kirjastossa 5.12. klo 14. Nautitaan kahvit satavuotiaan Suomen
kunniaksi.
JOULUNAVAUS on kauppakeskus Lasilla ja museorautatiellä la 2.12. Museorautatiellä siis veikkojen kahvitus ja maa- ja kotitalousnaisten myyjäiset klo 10-16. Lasilla joulunavaus samana päivänä. Lasille saavat
yhdistykset ym. halukkaat mennä pitämään myyjäisiä ja samoin vanhalle asemalle. Lasille yhteys Reettaan
puh. 050 346 4533 ja asemalle Kati Tiilikkalaan puh. 050 3571237.
LIIKUNTA
Seniorien vesijumppa. Seniorien vesijumppa Vesihelmessä maanantaisin klo 12–12.30. Lähtö entisen
Siwan pihasta klo 11.15. Jumpan hinta 2 € ja kuljetus 2 €. Lisätietoja Sinikka Koskiselta puh. 040 743
3088.
KULTTUURI
Itsenäisyyspäivää ke 6.12. vietetään Suomi100-juhlavuoden kunniaksi juhlavissa tunnelmissa. Klo 10
kirkko ja seppeleenlasku, tämän jälkeen juhla Kirkonkulman koulun salissa. Juhla aloitetaan klo 11.30
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien kättelyllä. Ohjelmassa puheita ja musiikkia. Tervetuloa!
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Elokuvalauantai 11.11. Kirkonkulman koulun salissa esitetään kaksi elokuvaa. Lippu lastenelokuvaan
maksaa 5 € ja aikuisten elokuvaan 12 €. Mukaan voi ottaa omia eväitä.
Klo 15 lastenelokuva Emoji (K7), kesto n. 1,5 h
Klo 17 uusi Tuntematon sotilas (K16), kesto n. 3 h
Joulupukin juna kulkee museorautatiellä la 2.12. Humppilan vanhalla asemalla kahvitus. Lisätietoja tapahtumasta löytyy Jokioisten museorautatien nettisivuilta
https://www.jokioistenmuseorautatie.fi/fi/component/jem/event/475-joulupukin-juna
HILJAINEN HOHDE HIMMELIN - Hiljaa heiluu himmeli, taidokas rakennelma, niin kevyt, että pienikin ilmavirta 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 juhlinta sen
kunniaksi on tervetullutta. Yhteisiä hetkiä ja tunnelmaa voi jokainen luoda liittymällä mukaan kolmeen valtakunnalliseen tekoon. Olet mukana toteuttamassa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa järjestäessäsi kahvita,
liputa, valaise -konseptia.
· Nautitaan kahvit satavuotiaan kunniaksi. Työpaikkoja, yrityksiä ja arjen yhteisöjä kannustetaan järjestämään
sinivalkoinen kahvihetki omalle väelle, asiakkaille tai ystäville itsenäisyyspäivän aattona, tiistaina 5.12. klo
14. Kahvit voi toki sovittaa myös muuhun kellonaikaan tuona iltapäivänä. Yhteinen 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 aattona, tiistaina 5.12. kello 18
Suomen siniristilippu nostetaan liehumaan kaikissa Suomen saloissa. Juhlaliputus jatkuu yön yli aina itsenäisyyspäivän iltaan klo 22 asti. Lippu valaistaan pimeän ajaksi.
· Valaistaan Suomi sinivalkoiseksi. Tehdään satavuotiaasta hetkeksi sinivalkoinen. Juhlan ajaksi kannustetaan valaisemaan kaikkialla Suomessa keskeisiä kohteita, kuten rakennuksia, patsaita, siltoja, toreja, puistoja ja muita tunnettuja maamerkkejä sinivalkoisin valoin. Oman valaisun voi toteuttaa myös työpaikoilla ja kodeissa. Sinivalkoiset valot sytytetään itsenäisyyspäivän aattona 5.12. kello 18 ja valaisu päättyy torstaiaamuna 7.12. kello 9 mennessä. Perinteiseen tapaan itsenäisyyspäivän iltana kodeissa sytytetään ikkunoille
kaksi kynttilää kello 18.
ILOISET IKÄIHMISET
· kahvi klo 12.45 ja ohjelma klo 13.00
· 1.11. Sh Kirsi Räisänen
· 8.11. Omaa ohjelmaa
· 15.11. Apteekkari Kati Leino kertoo laktoosista ja gluteenista, sekä ajankohtaisia asioita
· 22.11. Omaa ohjelmaa
· 29.11. Diakoni Jaana Valtonen
MIELIKKI
Mielikin ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 14.00 Lehtokuja 1.
Marraskuun ohjelma:
· 6.11 Pelejä
· 13.11 Oma ohjelma
· 20.11 Askartelua
· 27.11 Tietovisa
HUMPPILAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTAA:
·
·

Käsityöilta Työpaja Asematuvalla tiistaina 14.11 ja 12.12. klo 18.00-20.00. Illan aikana tehdään käsitöitämme, keskustellaan milloin mistäkin ja kahvitellaan. Tarvittaessa myös neuvotaan toisillemme uusia
työtapoja ja -tyylejä.
Käsityöillan 14.11 yhteydessä myös askartelu- ja käsityötarvikkeiden vaihtotori/kirppis. Tuo tarpeettomat askartelu- ja käsityötarvikkeesi kiertoon. Voit vaihtaa, tuoda, hakea tai myydä/ostaa kirppistyyliin
tuotteita.
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Suunnitteilla on retki Tampereelle lauantaina 25.11. Lähtö Salen pihalta klo 9.00. Ensin käymme Tampereen Lankamaailmassa, sitten tutustumme ihanaan Tallipihan alueeseen myymälöineen ja nautimme
joulumarkkinoiden tunnelmasta. Lopuksi käymme omakustanteisesti, ruokailemassa Panimoravintola
Plevnassa. Takaisin palaamme n. klo 16.
Matkan hinta on jäseniltä 20€, ei jäseneltä 25€, lähtiessä voit liittyä jäseneksi. Sitova ilmoittautuminen
viimeistään ma 13.11. Marika Berg p. 040 0643013 iltaisin klo 17 jälkeen.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Maa- ja Kotitalousnaiset tekevät kunnan itsenäisyyspäiväjuhlan tarjoilun.
Otathan yhteyttä, jos voisit ojentaa auttavan kätesi tarjoilun onnistumiseksi, 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 Tiilikkala 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 kirjastosta 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!

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
seuraavina päivinä klo 12 – 15.
20.11.
18.12.

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” laulaja, lauluntekijä Jukka Kuoppamäki. Liput 20€ (tuntia ennen ovilta).
Tervetuloa!
· Lauantaina 25.11. klo 10-13 SEPPELETALKOOT seurakuntatalolla. Humppila osallistuu valtakunnallisiin seppeletalkoisiin, joiden tarkoituksena on saada itsenäisyyspäiväksi havuseppele jokaiselle sankarihaudalle. Kokoonnumme seurakuntatalon aulaan tekemään seppeleitä. Seppelepohjat, rautalangat,
neuvonnan ja kahvit tarjoaa seurakunta. Havulahjoitukset vastaanottaa Kukkakauppa OutiLiina toimittaen havut talkoisiin.
MLL
· Humppilan paikallisyhdistyksen syyskokous Lintukodon päiväkodilla ma 13.11. klo18. Kaikki uudet ja
vanhat jäsenet ovat tervetulleita! Jäsenkirje on luettavissa Humppilan MLL:n internetsivuilla ja Facebookissa.
· Perhekahvila torstaisin klo 9.30-11.30 nuorisotila Vaijerissa. Tarjolla aamupalaa 1€/perhe, lapsille leikkiseuraa ja äideille ja isille juttukavereita. Tervetuloa!
· Perheliikuntaa sunnuntaisin klo16-17 Kirkonkulman koulun liikuntasalissa. Vapaata toimintaa perheille,
käytössä liikuntasalin välineistö. Tervetuloa liikkumaan! (Huom.29.10.sali muussa käytössä, ei perheliikuntaa)
· Kuka on Humppilan LASTEN YSTÄVÄ 2017? Hän voi olla esim. henkilö, joka toimii aktiivisesti lasten ja
nuorten harrastustoiminnassa tai on muuten vaikuttanut lasten ja nuorten asioihin Humppilassa. Äänestä ilmoittamalla oma ehdotuksesi sähköpostilla humppila.mll@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon
0405160377. Liitä mukaan mielellään perustelut ehdotukselle sekä yhteystietosi niin osallistut arvontaan! Äänestysaikaa 12.11. asti.
· La 18.11. Klo15 juhlistamme lasten oikeuksien päivää lastenkonsertin merkeissä Kirkonkulman koululla.
Esiintymään tulee huisin hauska MERKKARIT. Liput yli 1-vuotiailta 2€/MLLn jäsen ja 3€/ei jäsenet. Ti-
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laisuudessa palkitsemme Humppilan lasten ystävän. Paikalla kahvio. Haastamme kaikki lapsiperheet
mukaan jammailemaan ja viettämään iloista iltapäivää yhdessä!
TOURUN MAA- JA KOTITALOUSSEURA
· Perinteinen pikkujoulu Tourun Talolla lauantaina 25.11. klo 19 alkaen.
Joulupuuron, kahvittelun ja joululaulujen lomassa myös Joulupukki vierailee (pikkupaketti mukaan).
Tervetuloa!
MAD SCIENCE
· tiedekerho alakouluikäisille kokoontuu jälleen Humppilassa! Hullut Labrahommat jatkuvat Humppilan
paloasemalla marraskuussa lauantaisin klo 13:30-14:30. Viimeinen vartti on varattu Humppilan VPK:n
järjestämälle turvallisuustuokiolle, joka liittyy kerhokerran teemaan. Tulossa on seuraavat aiheet:
· 4.11. Kuivajää, mikä jää? - tehdään kokeita kuivajäällä
· 11.11. Limaiset leikit - valmistetaan limaa ja tutkitaan sen ominaisuuksia
· 18.11. Tosi tarttuvaa tavaraa - tutkitaan tahmaisia aineita ja tarttumista
· 25.11. Kemiaa tuossa tuokiossa - kokeillaan nopeita ja hitaita reaktioita
Mukaan voi tulla vaikka yhdeksi kerraksi, kertamaksu 12,50€. Ilmoittautumiset sähköpostitse soile.kutila@madscience.fi tai puhelimitse 050 464 2160. Tervetuloa!
HUMPPILAN VEIKKOJEN KAHVIO Vanhan aseman halkovajassa Joulupukin junan
yhteydessä 2.12.2017 klo 9-18. Kahviossa jouluisia herkkuja ja lapsille järjestettyä ohjelmaa.
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.
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO JÄRJESTÄÄ:
HOPEAKETJU
Humppilan yläaste opettajana Tero Pelto-Knuutila (kultaseppä) 24 oppituntia, Kurssimaksu 42 €
Ilm.viim.17.11., kurssinumero 119803 la 10-15 su 10-15 25.11.-3.12.2017
JOULUPAJA 2/Joulukoristeita Big Shot -laitteella
Lamminkulma, Humppila opettajana Tiina Raumolin 6 oppituntia, Kurssimaksu 16 € Ilm.viim.17.11., kurssinumero 110468
UNINUKKEKURSSI
Lamminkulma, Humppila opettajana Tiina Salmi 10 oppituntia, Kurssimaksu 26 € Ilm.viim.17.11., kurssinumero
110422 pe 18-21 la 10-15 1.12.-2.12.2017
STOLLEN – saksalainen joulupulla
Humppilan yläaste opettajana Elina Korpihete 5 oppituntia, Kurssimaksu 22 € Ilm.viim.1.12., kurssinumero
810210 Ilmoittautumiset: https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/index.php tai puh. 03-41827402
JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY järjestää kaikille avoimen PIKKUJOULUN Paanan koululla (Asemakuja 1, Jokioinen) pe 1.12.2017 klo 18.
NUORISOTOIMI Perjantai 3.11. klo 17.30-20 kunnantalolla Periskooppi-chat: Puhutaan päihteistä
Ehyt ry:n järjestämä livelähetys. Mukana asiantuntijoita ja julkkiksia keskustelemassa päihteistä, he vastaavat
nuorten kysymyksiin. Seuraamme lähetystä kisakatsomotyylillä! Nuoret voivat osallistua chattiin esim. omalla
puhelimellaan. Tervetuloa! Tämän tilaisuuden jälkeen nuokkari auki.
Ti 21.11. Nuokkari goes kirjasto!
Nuokkari auki ma-ti klo 17-20 ja pe klo 18-22. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.
PIKKIS 5.-6.luokkalaisille klo 17-19: keskiviikot 25.10, 8.11, 22.11, 13.12. Muutoksista ilmoitetaan erikseen
Etsivä nuorisotyö: alle 29-vuotiaille nuorille matalan kynnyksen tukea elämän eri pulmatilanteisiin. Esimerkiksi
opiskeluun, työhön ja terveyteen liittyen. Ota rohkeasti yhteyttä itsesi tai läheisesi puolesta:
Maarit 050 3629 166
Seuraa nuorisotoimen tiedotusta Facebookissa: Nuorisotila Vaijeri sekä Nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola.
Instagramissa humppila_isojii, S-posti maarit.iso-jaakkola@humppila.fi

