HUMPAPPAA

MAALISKUU 2019

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
·
Maaliskuun näyttelynä kirjastossa on esillä Kristiina Jaatisen ja Suvi Saarisen taidetta.
·
Novellikoukku jatkuu keskiviikkona 27.2. ja 27.3. 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.
·
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kirjastossa 3.–9.4.2019. Ennakkoäänestysajat ovat
ke–pe 12.00–19.00, la–su 10.00–16.00 ja ma–ti klo 12.00–19.00.
·
Dekkarilukupiiri Murharyhmä kokoontuu kirjastossa seuraavan kerran torstaina 14.3. klo 17.15. Maaliskuun lukupiirikirjana on Tarquin Hallin Vish Puri & kadonneen palvelijattaren tapaus.
MIELIKKI RY
Humppilan ryhmä kokoontuu ma klo 14-16 osoitteessa Lehtokuja 1.
maaliskuun ohjelmaa:
·
4.3. Bingoa
·
11.3. Käsitöiden parissa olohuoneella
·
18.3. Asiantuntija tai Luennoitsija
·
25.3. Levyraati tai esiintyjä
ILOISET IKÄIHMISET
Kokoontuminen kunnantalon valtuustosalissa klo 12.45 kahvi, ohjelma klo 13-14
·
6.3.2019 omaa ohjelmaa
·
13.3.2019 SPR:n edustaja kertoo sairauskohtauksista
·
20.3.2019 Kirsi Räisänen verenpaineen mittausta ym.
·
27.3.2019 Diakoni Jaana Valtonen

·

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: 25.3., 29.4., 27.5.

ELÄKELIITON HUMPPILAN YHDISTYS
Operetti "Luxemburgin kreivi" 28.4.2019 klo 17:00 Lahden Sibeliustalolla. Hinta 63€ sisältäen kuljetuksen, esityksen ja väliaikatarjoilun. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 27.3.2019 mennessä
Marja-Liisalle p. 040 7672791.
YHTEISVASTUULOUNAS ”Pitopöytä” sunnuntaina 10.3.2019 seurakuntatalolla messun jälkeen (noin klo
11.15 alkaen). Hinta yli 12-vuotiailta 12€, 6-12 –vuotiailta 6€, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi.
Tuotto menee lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen.
ETELÄ-HÄMEEN MARTAT järjestää maaliskuussa maksuttoman lapsiperheille suunnatun kurssin Lintukodon
päiväkodin alakerran perhekahvilatiloissa. Kurssisarjan ohjelma: Ruokaseikkailu alkaa! Sose-ja sormiruoka
tutuksi 4.3 klo 13-15, Uusia makuja ja ruokaelämyksiä alle kouluikäisen makuun 14.3 klo 13-16, Lapsiperheen
arkeen vinkkejä ja säästöjä 21.3 klo 13-16- Voit osallistua vain yhdelle kurssikerralle tai kaikkiin kolmeen. Vetäjänä toimii Etelä-Hämeen marttojen kotitalouden asiantuntija Niina Mäkelä. Ilmoittautumiset ja lisätietojen tiedustelu sähköpostilla niina.makela@martat.fi
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MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS
·

·
·
·

PERHEKAHVILA on muuttanut uusiin tiloihin Lintukodon alakertaan, osoite Humppilantie 16, käynti
alapihan kautta kirjaston vierestä. Perhekahvila kokoontuu seuraavasti:
o pariton viikko torstai aamuisin klo 10-12
o parillinen viikko torstai iltapäivisin 17.30-19. Tarjolla tuttuun tapaan aamu/iltapalaa 1€/perhe.
21.2. klo 17.30 alkaen Me&I esittelijä paikalla
hiihtolomaviikolla to 28.2 pidetään perhekahvila klo 10 alkaen
Seuraa ilmoittelua muista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista facebookissa, MLL Humppilan paikallisyhdistys
Puhtia perheisiin PERHELIIKUNTA Kirkonkulman koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 16.30-18.00.
Perheliikuntaan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta on pääosin omatoimista liikkumista
ja tutustumista erilaisiin välineisiin. Perheliikunta on tauolla 27.2. hiihtolomaviikolla

HUHTAAN KYLÄYHDISTYS Sunnuntaina 3.3 klo.12.00 alkaen laskiaistapahtuma Entulla. Lapsille tarjolla mehua ja laskiaispulla. Kioskista myynnissä hernekeittoa, vohveleita, kahvia ja makkaraa nuotiolla paistaen ym.
Otathan tarvittavat mäenlasku välineet mukaan. Tervetuloa!
VEIKOISSA HIIHDETÄÄN
·
Harj. hiihdot 3-osa lauantaina 2.3.2019 klo 12 Harju tai pelto. Lähtö ala-asteelta. Sarjat 4 v. alkaen. Kaikille mitalit ja mehut.
·
Mestaruushiihdot lauantaina 9.3.2019 klo 12 Kauppilan laduilla. Lähtö Linkkitien päästä. Palkintoina
mitalit ja suksivoiteita. Mehua ja makkaran paistoa. Joukolla mukaan myös uudet hiihtäjät.
TIKANHEITTOA HUMPPILASSA
·
Harjoitukset ala-asteen aulassa torstaisin: Nuoret klo 17.00 – 17.45 ja aikuiset klo 17.45 – 19.30. Myös
uudet heittäjät mukaan !
·
Piirikunnalliset Tikkakisat sunnuntaina 3.3.2019 klo 11.00 ala-asteen liikuntasalissa (Sali varattu klo 815)
MAA- JA KOTITALOUSNAISET
·
Novellikoukku kirjastolla ke 27.2. ja ke 27.3. klo 17:30 - 18:30. Ota mukaan oma käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä pätkiä kirjallisuudesta.
·
Käsitöiden yö Veikkojen majalla (os. Välimäentie 25, Humppila) pe 15.3. klo 18-24. Oman käsityön tekemisen lomassa opastusta mm. tikapuutekniikkaan ja looppaukseen. Janskun lanka ja ompelupaja
myymässä illan aikana tuotteitaan. Halukkaat saavat illan aikana myydä/ostaa/vaihtaa/lahjoittaa käsityö- ja askartelutarvikkeita(an). Tarjolla pientä purtavaa.
·
Kevätkokous Osuuspankin kokoustiloissa ma 18.3. klo 19. Tervetuloa mukaan!
·
Astiavuokrausta hoitaa Anne Harju p. 0505622082. Astiakuvasto löytyy kirjaston ilmoitustaululta sekä
Facebookista ryhmästä Humppilan Maa- ja Kotitalousnaiset, mkn
HUMPPILAN SEURAKUNTA
Kirkkohallitus on pyytänyt Humppilan seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa lokakuussa tehdyn liittymispäätöksen johdosta. Kirkkohallitus haluaa tarkistaa seurakunnan kannan kahden seurakunnan välisestä liitoksesta.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.2.2019 antanut lausunnon, että Humppila haluaisi jatkaa itsenäisenä
seurakuntana. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Kirkkohallitus kevään kuluessa.
SPR FORSSAN OSASTO/HUMPPILA: kaikille avoin ystävätoiminnan peruskurssi ma 4.3. klo 17-20 Humppilan seurakuntatalolla. Kurssi on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset viimeistään 28.2. Olli Salolle p. 0400-847621.

