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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 kult-
tuuritapahtumista.  Ilmoitukset jätetään sähköpostina kuukauden 15. päivään mennessä osoitteeseen 
neuvonta@humppila.fi  

KIRJASTO 
• Dekkarilukupiiri kokoontuu kirjastossa seuraavan kerran to 8.2.2018 klo 17.15. Silloin käsittelyssä on Sophie 

Hannahin teos Nimikirjainmurhat. 
• Lainan päivänä to 8.2. askartelua kirjastossa kirjaston aukioloaikana eli klo 12–17. 
• Kirjaston näyttelyt: 

o Helmikuussa 4H:n näyttely 
o Huhtikuussa Avantagarde Fashion show 2017 -valokuvanäyttely 

• Novellikoukku jatkuu ke 31.1. klo 17.30–18.30. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä tarinoita. Jär-
jestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset. 

PRESIDENTINVAALIT 
• Presidentinvaalien 1. kierroksen ennakkoäänestys järjestetään kirjastossa 17.–23.1 ja mahdollisen 2. kierroksen 

ennakkoäänestys 31.1.–6.2. Ennakkoäänestysajat ovat ke–pe klo 12.00–19.00, la–su klo 10.00–16.00 ja ma–ti 
klo 12.00–19.00. MUISTATHAN OTTAA ENNAKKOÄÄNESTYKSEEN MUKAAN 
HENKILÖLLISYYSTODISTUKSEN. Varsinainen 1. kierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018 klo 9–20 ja 
mahdollisen 2. kierroksen vaalipäivä sunnuntaina 11.2.2018 klo 9–20, äänestyspaikkana kunnanvirasto. 

LIIKUNTA 
• Ryhmäliikuntatunnit jatkuvat kevätkaudella, myös uudet liikkujat ovat tervetulleita! 
• ma klo 18.30 - 19.30 Kiinteytys liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. 
• ma klo 19.30 - 21.00 Miesten ohjattu kuntoliikunta liikuntasalissa. 
• ti klo 18.00 - 19.30 Naisten lihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajana Marja. 
• ke klo 17.15 - 18.30 Naisten peruslihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. 
• ke klo 18.30 - 20.00 Naisten lihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. 
• to klo 18.00 - 19.00 Kahvakuulatunti liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. 
• to klo 18.30 - 20.00 Miesten ohjattu kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa. 

 
Huomio! Jumpat maksavat 4 €/kerta (tasaraha) tai yhden jumppalipun, ellei toisin mainita. Ryhmien ohjaajat eivät myy 
jumppalippuja vaan niitä voi ostaa kirjastosta kirjaston aukioloaikoina. 
• 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. 
 
MIELIKKI 
Mielikki kokoontuu Lehtokuja 1 maanantaisin klo 14.00-16.00 
Tammikuun ohjelma 

• 5.2 Oma ohjelma 
• 12.2 Bingo 
• 19.2 Pelejä 
• 26.2 Levyraati 

 
IKÄIHMISTEN OHJELMAA 
kahvi klo 12.45 ja ohjelma klo 13.00 -14.00 
• 7.2.  Tarja Heikkilä: hampaiden hoito 
• 14.2. omaa ohjelmaa 
• 21.2. Heikki Niininen ja Seija Kylämarkula: Aarnion sisarusten tarina 
• 28.2. sh Sari Ahlqvist: verenpaineen ym. mittausta 

 
SENIOREIDEN KÄVELYSÄHLY jatkuu tänäkin vuonna keskiviikkoisin ala-asteen liikuntasalissa klo 15.15-16.30. Kaikille 
Humppilan senioreille hauska ja vapaa liikuntamuoto, Ainakin me jotka sitä harrastetaan tykkäämme. Tarvitset sisäliikun-
taan sopivat varusteet, mailan saa lainaksi. Lisätietoja saat Juhani Junttila puh. 040 056 1209 Kävelysählyn vetäjä. 
 
MLL HUMPPILA 

• PERHEKAHVILA Nuorisotila Vaijerissa torstaisin kello 9:30-11:30. Tarjolla aamupalaa 1€/perhe. Tervetuloa kaik-
ki uudet ja vanhat kahvittelijat! Hiihtolomaviikolla 9 ei perhekahvilaa. 

• Puhtia perheisiin PERHELIIKUNNASSA Kirkonkulman koulun liikuntasalissa sunnuntaisin klo 16-17. Perheliikun-
taan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta on pääosin omatoimista liikkumista ja tutustumista erilai-
siin välineisiin.  
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• TAAPEROTAPAAMINEN vuonna 2017 syntyneille sunnuntaina 18.2.18 klo 15 Lintukodolla. Tervetuloa tutustu-

maan muihin saman ikäisiin humppilalaisiin ja viettämään mukavaa iltapäivää kahvittelun ja leikin lomassa. Lapsil-
le yllätyslahja. Ilmoittautumiset 11.2.18 mennessä Katja Ojala 040-516 0377 tai humppila.mll@gmail.com 

 
      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:  
 keskiviikkoisin 7.2., 7.3., 11.4., 16.5. ja 13.6. 

 
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO JÄRJESTÄÄ 
RUNON JA LUOVUUDEN ILTAPÄIVÄ  sunnuntaina 11.2 klo 14. Vapaa pääsy  

• Opiston ystävänpäivää vietetään runouden ja luovuuden merkeissä Humppilan yläasteella. Tapahtumassa voit 
kuunnella runoja ja samalla nauttia käsillä tekemisestä maalaten, piirtäen tai käsityötäsi tehden. Opastusta on tar-
jolla mm. Minna Autiolta ja Tuija Pietilä-Estradalta. Humppilan kirjasto ja Suomalainen kirjakauppa ovat mukana 
tapahtumassa antamassa lukuvinkkejä ja esittelemässä kirjoja. Opistolaisyhdistyksellä on tilaisuudessa runokah-
vila. Tervetuloa suoraan paikan päälle! 

PUUTARHAKERAMIIKKA     
• Lamminkulma, Koivistontie 59, Humppila,  
• pe 23.3. klo 18-20.15,  
• la 24.3. klo 10-12.15,  
• la 7.4. klo 10-12.15  

opettaja Pirjo Salo, kurssimaksu 39 € + polttomaksu 5 €, yhteensä 9 oppituntia.  
Ilmoittautuminen viimeistään 16.3. Ilmoittautumiset suoraan internetissä osoitteessa: https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/ 
 
HUMPPILAN 4H-YHDISTYS 

• Kerhot ovat avoinna kaikille 6-vuotta täyttäneille Humppilan 4H:n jäsenille ja sellaiseksi haluaville. Samalla jäsen-
maksulla kaikki kerhot. Kuviskerhojen paikkana "Rysä" alakoulun vieressä. 

• Kokkikerho jatkuu keväällä parillisten viikkojen tiistaina klo 17.00 - 18.30 yläasteen kotitalousluokassa. Tarvike-
maksuna 2e/kerta. 

• Kirjastossa helmikuun ajan kuviskerholaisten näyttely. Tietoa kerhoista:  http://humppila4h.info, 
www.humppila4h@hotmail.com ja facebook Humppila Neljähoo 
 

YHTEISVASTUUKERÄYS 2018 
• Tämän vuoden keräysteemana on riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman kata-

strofialueilla. Suomessa keräyksellä tuetaan ihmisiä, joille arkipäivän ruokamenot ovat kohtuuttoman suuret. Pe-
rinteinen Yhteisvastuukeräys näkyy myös Humppilassa.  
3.-4.2. rippikoululaisten lipaskeräystempaus liikekeskuksissa (varaa käteistä rahaa mukaan kauppareissulle). 

• Sunnuntaina 4.2. messun jälkeen ohjelmalliset kirkkokahvit seurakuntatalolla. 
• Torstaina 15.2. klo 12-14 Eläkeläisten päivä seurakuntatalolla. Tarjolla keittolounas (hinta 5€), arpajaiset ja mu-

kavaa ohjelmaa sekä vieraita Tammelasta. Sunnuntaina 11.3. messun jälkeen (noin klo 11.15 alka-
en) Yhteisvastuulounas seurakuntatalolla. 

 
HUMPPILAN ELÄKKEENSAAJAT RY. 

• Laskiaisrieha Humppilan Työväentalolla tiistaina 13.2.2018 klo 11.00 alkaen hernekeitolla. Ohjelmassa arpajaisia, 
musiikkia ja tanssia. Lopuksi pullakahvit. Musiikista vastaa Auringon nousu. Liput 12 euroa. 

• Teatterimatka Valkeakoskelle 24.3.2018 klo 15.00 "Kaiken takana on nainen." Lippu 23 euroa + matka. Varaukset 
24.2. mennessä 040 7034992 tai kaija.leppakoski@gmail.com. 

• Bocciaa pelataan tiistaisin Työväentalolla klo 13 - 15 ja kävelysählyä keskiviikkoisin 15.15 -16.15 Ala-asteella. 
Tervetuloa mukaan. 
 

SPR:N FORSSAN OSASTO  
• järjestää yhdessä Humppilan kunnan ja seurakunnan kanssa ystävätoiminnan lyhytkurssin Humppilan seurakun-

tatalolla su 4.2.2018 klo 13-17. 
Ilmottautumiset 31.1.18 mennessä: Olli Salo, puh. 0400847621. Tervetuloa! 
 

HUMPPILAN YHDISTYKSET HUOMIO! 
• Humppilan kunta järjestää Yhdistysillan kunnantalolla ma 19.2.2018 klo 17.30. Illan puheenaiheena on tapahtu-

mat, yhteistyö ja muut yleishyödylliset asiat. Pyydämme yhdistyksistä 1-2 edustajaa paikalle ja ilmoittautumiset 
15.2.mennessä Tiia Reimanille tiia.reiman@humppila.fi tai 044 715 3635. Tarjoamme kahvia ja pientä purtavaa. 
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