
                  
               HUMPAPPAA  HELMIKUU 2019 

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

KIRJASTO 
• Helmikuun näyttelynä kirjastossa on esillä Eeva Maria Salon taidetta. 
• Novellikoukku jatkuu keskiviikkona 30.1. ja 27.2. klo 17.30–18.30. Ota mukaan oma käsityösi ja tule 

kuuntelemaan lyhyitä tarinoita. Järjestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset. 
• Louna-kirjastojen yhteinen digitointilaite on Humppilassa helmi-maaliskuun ajan. Digitointilaitteella voi 

siirtää VHS-kasetit DVD-muotoon. Digitointiin voi varata ajan kirjaston aukioloaikana numerosta 044 706 
4444.  

 
LIIKUNTA 

• Ma klo 18.30-19.30 kiinteytys liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. 
• Ti klo 18-19.30 naisten lihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajana Marja. 
• Ti klo 20.30-22 miesten kuntoliikunta liikuntasalissa. Ohjaajana Ari. 
• Ke klo 17-18.30 naisten peruslihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. 
• Ke klo 18.30-20 naisten peruslihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. 
• To klo 15-16 8.-9. lk tyttöjen ohjattu kuntosalivuoro. Ohjaajana Maarit. MAKSUTON 
• To klo 18.30-19.30 kahvakuula liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. 
• To klo 18.30-20 miesten kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa. 

 
• Humppilalaiset Seniorit naiset sekä miehet, tulkaa kokeilemaan kävelysählyä keskiviikkoisin ala-asteen 

liikuntasalille klo 15.15 - 16.30. Varusteina tarvitset sisäliikunta tossut. Pelataan sekajoukkueina. Tied. 
Jussi 0400 561 209. Maksuton. 

MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS 
PERHEKAHVILA muuttaa uusiin tiloihin ja aloittaa toimintansa Lintukodon alakerrassa, osoite Humppilantie 16, 
käynti alapihan kautta kirjaston vierestä. 

Avajaisia vietetään torstaina 7.2.19 klo 17.30-19. Kahvitarjoilu ja lapsille pieni yllätys.  
• Perhekahvilat jatkuvat avajaisten jälkeen seuraavasti:  

o pariton viikko torstai aamuisin klo 10-12 
o parillinen viikko torstai iltapäivisin 17.30-19 
o Tarjolla tuttuun tapaan aamu/iltapalaa 1€/perhe. Tervetuloa mukaan kaikki vanhat ja uudet kah-

vittelijat! 
• Puhtia perheisiin PERHELIIKUNTA Kirkonkulman koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 16.30-

18.00. Perheliikuntaan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta on pääosin omatoimista liik-
kumista ja tutustumista erilaisiin välineisiin.  

• TAAPEROTAPAAMINEN vuonna 2018 syntyneille lauantaina 16.2.2019 klo 15-17 perhekahvilan uusis-
sa tiloissa, Lintukodon alakerrassa. Ilmoittautumiset sähköpostilla humppila.mll@gmail.com 

HUMPPILAN PALOASEMA 
(11.2.). 112-päivänä uudistetun Humppilan paloaseman avoimet ovet klo 10-19.  Tervetuloa ! 

SPR 
SPR Forssan/Humppilan ystäväntoiminta tarjoaa ystävänpäiväkahvit etukäteen, keskiviikkona 6.2.19 klo 15-17 
Humppilan kunnantalon valtuustosalissa. Olette kaikki tervetulleita.  
Ystävänpäivä on joka päivä. 

ILOISET IKÄIHMISET 
Kokoontuminen kunnantalon valtuustosalissa klo 12.45 kahvi, ohjelma klo 13-14 

• 6.2.2019 Kanttori Esa Lahti 
• 13.2.2019 Kirsi Uusitalo Forssan seudun muistista 
• 20.2.2019 Omaa ohjelmaa 
• 27.2.2019 Omaa ohjelmaa 
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           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  

• klo 12-15:  25.2., 25.3., 29.4., 27.5. 

ELÄKELIITON HUMPPILAN YHDISTYS 
Operetti "Luxemburgin kreivi" 28.4.2019 klo 17:00 Lahden Sibeliustalolla. Hinta 63€ sisältäen kuljetuksen, esi-
tyksen ja väliaikatarjoilun. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 27.3.2019 mennessä  
Marja-Liisalle p. 040 7672791.  

YHTEISVASTUUKERÄYS  
tukee tänä vuonna lasten ja nuorten koulutusta  

• la-su 2.-3.2. rippikoululaisten lipaskeräystempaus kauppojen liepeillä, varaa hieman käteistä rahaa mu-
kaasi kauppareissulle 

• su 3.2. klo 18 ”Kanttorit keikalla” Yhteisvastuukonsertti kirkossa: Esa Lahti, Tiina-Maria Kauppi ja Outi 
Aro-Heinilä. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 € ja kolehti Yhteisvastuulle. 

• to 14.2. klo 12-14 Eläkeläisten päivä seurakuntatalolla, keittolounas 5 € Yhteisvastuulle, arpajaiset, vie-
raita Jokioisilta 

HUHTAAN KYLÄYHDISTYS järjestää sunnuntaina 3pv maaliskuuta perinteisen laskiaisriehan Entulla 
klo.12.00 alkaen. Vapaa pääsy. Kioskista hernekeittoa, kahvia ja pullaa ym, makkaran paistoa nuotiolla. Pulkat 
ja liukurit mukaan. Tervetuloa joukolla ulkoilemaan!  

NUORISOTOIMI TIEDOTTAA: 
• Facebook: Nuorisotila Vaijeri, nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola, Instagram: humppila_isojii 
• Nuorisotila on auki normaalisti (myös talvilomalla): ma & ti klo 17-20, pe klo 18-22, muutoksista tiedote-

taan somessa.  
• Kuntosalivuoro 8.-9.luokkalaisille tytöille torstaisin klo 15-16, talvilomalla ei ole. 
• Liikuntasalivuoro perjantailta on helmikuun ajan tauolla. K18-nuokkari torstailta on helmikuun ajan tauol-

la.  
• Pikkis-kerho 5.-6.luokkalaisille, seuraa tiedotusta somessa! 
• Talviloma: yönuokkari ma 25.-ti 26.2. klo 17.00-8.00. Yläasteikäisille ja toisen asteen koululaisille. Maa-

ritilta saa kotiin täytettäväksi lupalapun.  
• Torstaina 28.2. retki Ideaparkiin. Lähtö Humppilasta Salelta klo 10.40, Ideaparkista lähtö klo 19.00, eli 

Humppilassa takaisin noin klo 19.50. Ilmoittaudu 21.2. mennessä Tammelan nuoriso-ohjaajalle Caritalle 
050 3747483. Bussimaksu 10€ kerätään lähtöpaikalla. Alle 12-vuotiaat täysi-ikäisen kanssa. Ideapar-
kissa on esim. Zones by Särkänniemi-sisäviihdekeskus, sinne on ostettava itse lippu. Cledos esiintyy 
klo 18, ilmainen konsertti. 

PALVELUMUOTOILUKOULUTUS 
Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? -koulutus järjestö ja yhdistystoimijoille 
Torstaina 21.3.2019 klo 17.00–20.30 Paikka Loimaan Työväentalo, Satakunnantie 57, 32200 Loimaa  
Ilmoittautuminen 15.3.2019 mennessä lomakkeella: https://www.lyyti.fi/reg/Palvelumuotoilun_ABC_7874  
Lisää tietoa: Kuvio ry, Minna Lehtola, toimisto@kuvio.org, p. 050 592 1914 

YHDISTYKSET HUOMIO! 
Toimittakaa toiminnassa olevien yhdistyksienne yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen 
tiia.reiman@humppila.fi jotta saadaan rekisterit päivitettyä.  


