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HUMPAPPAA jaetaan tiedotteena joka talouteen joka kuukauden 4. keskiviikkona tai torstaina. 
Palstalle otetaan myös kaikkien humppilalaisten järjestöjen ilmoituksia niiden järjestämistä lii-
kunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumista.  Ilmoitukset jätetään sähköpostina kuukauden 15. 
päivään mennessä osoitteeseen neuvonta@humppila.fi  Jos Humpappaa tulee SINISELLE 
paperille tulostettuna, se tarkoittaa, että silloin Humpappaassa on USEAMPI kuin 1 paperi. Jos 
taas normaalina keltaisen värisenä, siinä on vain yksi paperi.   

 
KULTTUURI 

 Minun Humppilani -kulttuurikierros 25.8. Kulttuurikierroksella käydään Humppilan keskeisissä kult-
tuurikohteissa opastetulla kierroksessa. Myöhemmin kierroksen voi kiertää itsenäisesti esitteen 
avulla. Opastetut kierrokset starttaavat klo 11 ja klo 14 museorautatieltä. 

 Avoimet ovet  lauantaina 25.8. klo 10-15 Urpolan kartanolla (kahvila), Tilkkutex, Kutomon Galleri-
alla, Pekka Leinon Kotimuseolla, Ateljé Heljässä sekä Otetta Oy:ssä (Ainoa). Tervetuloa!  

 
KIRJASTO 

 Kirjaston aukioloajat 1.9. alkaen 

 ma ja ke klo 12–19 

 ti ja to klo 12–17 

 pe klo 11–17 

 aattoina 12–16 
 

 Dekkarilukupiiri Murharyhmä kokoontuu kirjastossa seuraavan kerran torstaina 6.9. klo 17.15. 
Syyskuun lukupiirikirjana on Anna Lihammerin Kun pimeys peittää maan. 

 Novellikoukku jatkuu 29.8. klo 17.30–18.30. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä 
tarinoita. Järjestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset. 

Kirjaston näyttelyt: 

 Syyskuussa Kulttuuriyhdistys Kuvion Kulttuuri on meidän -valokuvanäyttely 
 
LIIKUNTA 

 Syksyn ohjatut liikuntatunnit alkavat viikolla 36, 37 ja 38 

 Ma klo 18.30–19.30 kiinteytys liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. Alkaa 10.9. 

 Ti klo 18–19.30 naisten lihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajana Marja. Alkaa 18.9. 

 Ti klo 20.30–22 miesten kuntoliikunta liikuntasalissa. Ohjaajana Ari. Alkaa 4.9. 

 Ke klo 17–18.30 naisten peruslihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. Alkaa 
5.9. 

 Ke klo 18.30–20 naisten peruslihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. Alkaa 
5.9. 

 To klo 18.30–19.30 kahvakuula liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. Alkaa 13.9 

 To klo 17–18.30 8.-9. lk poikien kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa. Alkaa 6.9. 

 To klo 18.30–20 miesten kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa. Alkaa 6.9. 
Kuntosali ja liikuntasali on varattu ohjattujen liikuntatuntien käyttöön yllä mainittuina aikoina. Lisäksi 
kuntosali on varattu ma ja ti klo 15–16. Liikuntasalin vakiovuorokalenterin voi tarkistaa kunnan net-
tisivuilta. Jos ohjatuilla vuorolla käy toistuvasti (kolmena peräkkäisenä kertana) alle viisi henkilöä, vuo-
ro lakkautetaan. Huomio! Jumpat maksavat 4 €/kerta (tasaraha) tai yhden jumppalipun. Ryhmien oh-
jaajat eivät myy jumppalippuja vaan niitä voi ostaa kirjastosta kirjaston aukioloaikoina. 

 Seniorien vesijumppa. Seniorien vesijumppa Vesihelmessä maanantaisin klo 12–12.30. Lähtö 
Osuuspankin pihasta klo 11.15. Jumpan hinta 2 € ja kuljetus 2 €. Lisätietoja Sinikka Koskiselta 
puh. 040 743 3088. Ensimmäinen kerta ma 3.9. 

 
 
 

mailto:neuvonta@humppila.fi


                  
               HUMPAPPAA  SYYSKUU 2018 

 
 
 
NUORISOTOIMI  
Seuraa tiedotusta Facebook: Nuorisotila Vaijeri , nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola  
Instagram: humppila_isojii , Snapchat Maarit nuoriso-ohjaaja 
nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola 050 3629 166, maarit.iso-jaakkola@humppila.fi 
 
Nuorisotila Vaijerin avoimet ovet lauantaina 25.8. klo 12-16. Päiväkodin ja nuorisotilan avoimissa 
ovissa käyneiden kesken arvotaan perhepizza-lahjakortti! 
Nuorisotilalla pieni pelihaaste: ”peruskävijä vs. joku muu”. Tervetuloa! 
 
Sadonkorjuumarkkinoilla lauantaina 25.8. Humppilan nuorisovaltuusto tarjoaa lapsille ja nuorille 
vohvelia&mehua. Tervetuloa herkuttelemaan sekä ideoimaan logoa nuorisovaltuustolle! 
 
Nuorisotila aukeaa maanantaina 27.8. Aukioloajat: 
Maanantaina klo 17-20 
Tiistaina klo 17-20 
Perjantaina klo 18-22. 
 
Pikkis, eli 5.-6.luokkalaisten oma nuokkari joka toinen keskiviikko klo 17-19.  
Ensimmäinen kerta 5.9., seuraavat 19.9. ja 3.10. Ohjaajana Marika. 
 
K18-nuokkari torstaina 6.9. klo 17-19, täysi-ikäisille nuorille oma ajanviettovuoro. Noin kerran kuus-
sa, seuraa tiedotusta. 
 
HUOM.! Jatkossa nuorisotoimi kerää nuorisotilalla käyviltä huoltajien puhelinnumerot. Tämä tehdään 
hätätilanteiden varalta sekä muuta tiedotusta varten. Nuoriso-ohjaaja jakaa nuorille info- ja yhteystie-
tolaput koululla, niitä saa myös nuorisotilalta.  
 
Museorautatien syysajossa lauantaina 8.9. nuorisolle oma vaunu! Minkiön asemalla ilotulitus 
noin klo 21. Järjestämässä Humppilan ja Jokioisten nuorisovaltuustot.  Seuraa tiedotusta. 
 
Reissu Elämä Lapselle-konserttiin keskiviikkona 12.9. Lähtö Humppilasta klo 15.40 Salen edestä, 
paluu noin puolen yön jälkeen. Matkan hinta 39€ sisältää lipun ja kyydin. Ilmoittaudu Maaritille 050 
3629 166. 
 
Etsivä nuorisotyö: Nuori, tarvitsetko tukea? Tai oletko huolissasi lähipiirissäsi olevasta nuoresta? 
Etsivä nuorisotyö tukee nuorta ja yhdessä löydämme koulupaikan, työpaikan tai aloitamme hyvin-
voinnin rakentamisen.  
Nuorelle vapaaehtoista ja ilmaista tukea. Maarit 050 3629 166. 
 
SADONKORJUUMARKKINAT 

 järjestetään lauantaina 25.8.2018 klo 10-16 myllyn ympäristössä. Markkinoiden lisäksi viimevuo-
den tapaan ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Lapsille esiintyy klo 11 Kuutoskoni ja aikuisille Jesse Vil-
la n. klo 13 ja 15.  Samaan aikaan myös vanhojen traktoreiden näyttely, selkätien juoksu, päiväko-
din ja nuorisotila vaijerin avoimet ovet ym. mukavaa tapahtumaa! Tervetuloa! 
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Lahjoitus/kirpparipäivä la 22.9. klo 12-n.14.30. Alueena tällä kertaa Palosuontie-Niittykuja-
Koivistontien lenkki. Voit laittaa tiehaaraasi omat poislaitettavat tavarat ja lähteä toisten tiehaaroihin 
tekemään löytöjä. Halutessasi voit pitää kirppistä. Jokainen siivoaa oman alueensa tapahtuman lop-
puessa. Tapahtumasta tehdään Facebookiin tapahtumailmoitus, jonne voi laittaa osoitteensa, vaikka 
kuvien kera. Säävaraus. Mahd. tiedustelut p. 0456503914/Outi P-V. 

 
KUVATAIDEKERHOT alkavat ma 3.9. Rysässä alakoulun vieressä. 
Ryhmiä on 6, eri ikäisille omansa. Lisäksi rakennusryhmä, jossa tehdään kolmiulotteisia töitä sekä 
läksyryhmä.  Alkamisajat: kts. www.humppila4h.info   Syksyllä kertoja on 13. Ryhmään voi ilmoittau-
tua myös paikan päällä. Lukukausi maksaa 40e/lapsi ja 80e jos perheestä useampi lapsi kerhossa. 
Tervetuloa taiteilemaan! 

TIEDEKERHO 
Tiedeka tuo uuden tiedekurssin Humppilaan! Tiedekat 1 -tasokurssi sopii alakouluikäisil-
le.Tutustumme muun muassa valoon, paineeseen ja ilmaan. Hullun professorin jalanjäljissä sukel-
lamme kemian salaisuuksiin, kuten reaktioihin, happamuuteen ja olomuotoihin. Viimeisen vartin aika-
na Humppilan VPK vetää päivän teemaan sopivan turvallisuustuokion. Tiedekat 1 kokoontuu 8 kertaa 
Humppilan paloasemalla maanantaisin klo 16-17, alkaen 17.9. Tiedekat 1 -kurssin hinta on 120€ (sis. 
alv 24%). Mukaan mahtuu 10 osallistujaa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot www.tiedeka.fi. Tervetuloa 
mukaan! 
 
KOODAUSKERHO 
Kodarit aloittaa tasokurssit Humppilassa! Kodarit 1 - tasokurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pe-
lisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä. Ratkomme ohjelmointipulmia 
Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä Kodu Game Lab 3D -
pelintekoympäristöissä. Kodarit 1 kokoontuu 8 kertaa maanantaisin klo 18-19. Ensimmäisellä kerralla 
tapaamme Humppilan paloasemalla 17.9. Kodarit 1 -tasokurssin hinta on 140€ (sis. alv 24%). Kurssil-
le mahtuu 10 koodaajaa, suositusikä 9-14 vuotta. Ilmoittautuminen ja lisätiedot www.kodarit.fi. Terve-
tuloa koodaamaan! 
 
MLL HUMPPILA 
PERHEKAHVILA jatkuu tuttuun tapaan Nuorisotila Vaijerissa torstaisin 30.8.18 alkaen kello 9:30-
11:30. Tarjolla aamupalaa 1€/perhe. Nosh vaatekutsut 6.9. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kahvitte-
lijat!  
 
PERHELIIKUNTA jatkuu myös syksyllä. Liikuntasalin vuorot eivät vielä ole selvillä, joten seuraa il-
moitteluamme joko Facebookissa Mll Humppilan paikallisyhdistys tai nettisivuiltamme osoitteessa 
humppila.mll.fi 


