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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 kulttuuritapahtu-
mista.  Ilmoitukset jätetään sähköpostina kuukauden 15. päivään mennessä osoitteeseen neuvon-
ta@humppila.fi  

KULTTUURI 
 Museorautatien kesäkahvituksiin Humppilan Vanhalla asemalla on vielä vapaita vuoroja. Museojuna lii-

kennöi kesäsunnuntaisin 3.6.–29.7. sekä lauantaisin 28.7, 4.-25.8. ja 8.9. Kahvivuoro kestää ensimmäi-
sen junan tulosta aina viimeisen junan lähtöön eli n. klo 10–16. Näinä päivinä yhdistyksille on tarjolla 
kahvitusmahdollisuus, jonka tuotot jäävät yhdistykselle itselleen. Vuoroja voi varata kirjastosta. 

 Muistovuosi 1918 -jumalanpalvelus järjestetään kirkossa 6.5. klo 10 ja messun jälkeen juhla Työväenta-
lolla. 

 Kaatuneitten muistopäivää vietetään su 20.5., jolloin jumalanpalveluksen yhteydessä lasketaan seppe-
leet muistomerkeille. 

KIRJASTO 
Vapun ja Helatorstain poikkeusaukioloajat kirjastossa: 

 ma 30.4. suljettu 
 ti 1.5. suljettu 
 ke 9.5. klo 12–16 
 to 10.5. suljettu 
 pe 11.5. suljettu 
 Dekkarilukupiiri Murharyhmä kokoontuu kirjastossa torstaina 3.4. klo 17.15. Toukokuun lukupiirikirjana 

on Håkan Nesserin Carambole. 
Kirjaston näyttelyt: 

 Kesäkuussa Sarka-museon kiertävä näyttely Ruisleipä – Suomalainen ruisleipä nyt ja ennen 
Novellikoukku jatkuu 25.4. ja 30.5. klo 17.30–18.30. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä 
tarinoita. Järjestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset. 

 Louna-kirjastojen VHS-kasettien digitointipiste on kirjastossa huhti-toukokuun ajan. Digitointilaitteella voi 
siirtää VHS-kasetit kätevästi DVD-muotoon. Digitointiin voi varata ajan kirjaston aukioloaikana numeros-
ta 044 706 4444 

LIIKUNTA 
 Kahvakuulatunnit jatkuvat toukokuussa torstaisin klo 18–19 ulkona. Ohjaajana Marja. 
 La 28.4. klo 10–13 järjestetään Kauden päätös -jumppakimara. Koko aamupäivän jumppiin voi osallis-

tua yhdellä jumppalipulla/ 4 € maksulla. Jos haluaa osallistua vain johonkin, se maksaa myös yhden 
jumppalipun/ 4 €. Ohjaajana Marja. 

 Su 29.4. klo 15 Hallitseva naisten Superpesiksen Suomen mestari Manse PP kohtaa Humppilassa Te-
lakone Areenalla harjoitusottelussa Feran Raumalta. Lippujen hinnat: Lapset (alle 18v) ilmaiseksi ja ai-
kuiset 5€. Lipputuotot menevät lyhentämättömänä Humppilan Veikkojen pesisjunioreille. 

MIELIKKI 
Humppilan Mielikin toukokuun ohjelma 

 7.5 Pelejä 
 14.5 Askartelu 
 21.5 Ulkoilu 
 28.5 Oma ohjelma 

SPR FORSSAN OSASTO/HUMPPILA 

Oletko yksinäinen? Kaipaatko ystävää, jolle puhua? Tarvitsetko apua esim. kaupassa asioinnissa? SPR Fors-
san osasto järjestää ystävätoimintaa myös Humppilassa. Jos olet ystävää vailla, niin ota yhteyttä 040-764 
4179/Mari. SPR:n ystävät ovat koulutettuja vapaaehtoisia. 
 
APTEEKKI HUMPPILAN LASI 
Toukokuussa apteekki on suljettuna seuraavina päivänä: 

 Vapunpäivä 1.5. 
 Helatorstai 10.5. 
 Äitienpäivä 13.5.  
Muina päivinä palvelemme normaalisti ma-pe klo 9-17.30, la klo 10-15 ja su klo 12-15. 

 
  

mailto:neuvonta@humppila.fi
mailto:neuvonta@humppila.fi


                                HUMPAPPAA                                 TOUKOKUU 2018    

 
MLL HUMPPILA 

 PERHEKAHVILA Nuorisotila Vaijerissa torstaisin kello 9:30-11:30. Tarjolla aamupalaa 1€/perhe. 
  Lastenvaate ja -tarvike kirppis 3.5.18 klo 9:30-12:00. Ei osallistumismaksua. Tervetuloa kaikki uudet ja 

vanhat kahvittelijat! Kevään viimeinen perhekahvila 31.5.18. 
 Sunnuntain PERHELIIKUNTA on jäänyt kesätauolle. Kiitos kaikille osallistuneille ja muistakaa ulkoilla ja 

liikkua yhdessä! 
 Uimakoulu Vesihelmessä vuosina 2009-2011 syntyneille 4.-8.6.18. Lähtö Humppilasta 9:45 ja paluu 

noin 12:30. Ilmoittautumiset 7.-15.5.18 välisenä aikana humppila.mll@gmail.com. Vapaaehtoisia valvo-
jia kaivataan mukaan, ilmoitathan sähköpostiin jos sinulla on mahdollisuus osallistua! 

 Lapset ensin keräys käynnissä 15.5. asti. 75% keräystuotosta luovutetaan paikallisen tukioppilastoimin-
nan hyväksi.  

 NAISTENILTA 18.5.18 klo 18:00 alkaen Veikkojen majalla. Opiskelijoita tekemässä pikakampauksia ja -
kauneudenhoitoa pientä erillistä korvausta vastaan. Tarjolla iltapalaa. Hinta 5€. Ilmoittautumiset hump-
pila.mll@gmail.com 13.5.18 mennessä. 

 
      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:  
 16.5. ja 13.6 

 
ELÄKELIITON HUMPPILAN YHDISTYS 

 Mölkyn pelaaminen aloitetaan tiistaina 8. toukokuuta pallokentällä klo 15:00, jatkuen koko kesän joka 
tiistai samaan aikaan. 

 
HUMPPILAN PÄIVÄHOIDON VANHEMPAINYHDISTYS 

 1.5. tiistaina kutsumme kaikki alle kouluikäiset lapset vanhemman kanssa viettämään riemukasta vap-
pudiscoa alakoulun liikuntasaliin klo.15-17.00. Tapahtumassa on mm. naamiaiset, temppurata, kasvo-
maalausta, kahvio. Ilmainen sisäänpääsy!  
 

HUMPPILAN 4H-YHDISTYS 
 Toukokuussa ei ole enää kuviskerhoja Rysässä. Viimeiset kerrat ovat ma 30.4., ti 24.4. ja ke 25.4.  
 Kesäkuussa Action painting ja Puuhaleiri Nuorisotoimen kanssa. Kepparikerhosta ilmoitellaan somessa. 

 
MUISTOJEN HARMONIKKA tanssii 
 Tämän vuoden harmonikkatapahtuma pyörii tanssimusiikin tahdissa pe 11.5.2018 klo 20-24.00 Humppilan 

Työväentalolla. Tanssit tahdittaa JoViaali. Luvassa valssista sambaan ja kaikkea siltä väliltä. Saa tulla 
myös pelkästään kuuntelemaan esityksiä. Illassa on mukana myös paikallisia harmonikansoittajia, buffetti, 
arvontaa jne. Liput 10€ (sis.pullakahvit) Tervetuloa! 
(TY:n naiset, JoViaali ja Jokiläänin kansalaisopisto) 
 

ILOISET IKÄIHMISET  
Kahvitus klo 12.45,  ohjelma  klo 13-14 kunnanviraston valtuustosalissa. 

 2.5. Anita ja Mauno 
 9.5. diakoni Jaana Valtonen 
 16.5. Sari Ahqvist kotisairaanhoidosta sokeriarvot ym. 
 23.5. Oma ohjelma 
 30.5. Oma ohjelma 

Seuraava kokoontuminen 5.9.2018. Hyvää kesää kaikille! 
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KESÄTARJONTA LAPSILLE JA NUORILLE 

 Nuokkari auki normaalisti toukokuun, pe 1.6. kiinni. Kesäkuussa auki kolmena perjantaina, huom. 
klo 19-22. pe 8.6. ja pe 15.6. ja pe 29.6. Jos on hyvä sää, niin olemme ulkona! Torstaina 3.5. ja 
31.5. pelivuoro klo 15.00-16.30, sään salliessa ulkona. Torstaina 24.5. K18-nuokkari klo 17-19. 

 Pikkis 5.-6.luokkalaisille. Viimeinen kerta 23.5., sitä ennen joka keskiviikko, ellei toisin ilmoiteta. 
Seuraa sometiedotusta! Koulujen päättärit-tapahtuma la 2.6. Forssan harjoitusjäähallilla klo 18-
22.30. Ilmainen päihteetön tapahtuma. Pääesiintyjänä Mäkki. Lisäksi DJ, oheisohjelmaa ja syötävää 
tarjolla. Tervetuloa juhlistamaan kesäloman alkua! 

 Kädentaitokaruselli Jokiläänin kansalaisopisto ma 4.- pe 8.6 klo 10-13, Humppilan Lamminkulmalla 
9-15-vuotiaille. Luvassa keramiikan muotoilua, erilaisia käsityötekniikoita ja taitelua. Kurssin hinta 
on 30€ (sis.materiaalit). Ilmoittautuminen 2.-30.5. Jokiläänin kansalaisopistoon 03-4182 7402, 
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/ (kurssi nro 110473)  

 Liikuntakerho ma 4.-pe 8.6.: monipuolista liikuntaa, eri lajeja ja leikkejä! Aloitamme ma 4.6. ala-
asteen kentällä. Ryhmä 1: 7-10- vuotiaat klo 14.00-15.15 Ryhmä 2 : 11- 13-vuotiaat klo 15.30-16.45 
Ilmoittautuminen pe 1.6. mennessä Maaritille 050 3629 166  

 Kesis-leiri Sauvon Ahtelassa 12.-15.6. Leirielämyksiä, liikuntaa ja kavereita! Tutustu ja ilmoittaudu 
25.5. mennessä: https://www.liiku.fi/kesis/  

 Action Painting : ma 11.-pe 15.6. klo 14-17 Alaikäraja 7 vuotta. 30€ 4H:n jäseneltä ja 35€ ei-
jäseneltä Ilmoittautuminen pe 8.6. mennessä: humppila4h@hotmail.com tiedustelut: Sanna 045 
1243 850 

 Puuhaleiri ma 18.-to 21.6. Kauppilassa klo 10-13, 7-10-vuotiaille. 25€ ja 20€ sisarukset. Omat eväät 
mukaan. Yksi retkipäivä Saaren kansanpuistoon ja eläintilalle. Ilmoittautuminen pe 15.6. mennessä 
Maaritille 050 3629 166. 

 Uimakoulu ma 25.-pe 29.6. ja ma 2.-pe 6.7. Alkeisryhmään otetaan 10 lasta, jatkoryhmään 15 lasta. 
Hinta 20€. Ilmoittautuminen alkaa ma 28.5. klo 10 Maaritille puhelimitse 050 3629 166. Alkeisryhmä 
klo 10.00-11.30. Jatkoryhmä klo 12.30-14.00. 
 

YRITTÄJÄT HUOMIO 
Jos haluatte kunnan kotisivuille yritystenne yhteystiedot, niin lähettäkää ne sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@humppila.fi otsikkona Yhteystietoja. 
 
KYLÄPUSSI 
Kyläpussi ajaa Humppilan kunnan alueella vieden asiakkaita yrityksiin. Ajopäivät maanantaisin ja torstaisin klo 9.00 - 
paluu noin klo 12.00. Kutsujen tilausaika arkisin klo 8-16. Tilaukset mieluiten jo edeltävänä päivänä. Hinta 2,50 € 
/suunta ja sotainvalidit ja heidän lesket ilmaiseksi. Kyläpussin puh. 0400 141414. 

MUSIIKKILEIKKIKOULU 
Uusien lasten ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun alkaa 9.5. lounais-hame.eepos.fi, lisätietoa myös opettajalta. 
Opettaja paikalla Lintukodon päiväkodilla to 17.5. klo 19.00 - 19.30. Lapset otetaan muskariin ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Mukaan voi ilmoittautua v. 2012 - 2014 syntyneet lapset. Muutama v. 2015 syntynyt lapsi saattaa mahtua 
mukaan. Musiikkileikkikoulu toimii Humppilan uudella päiväkodilla torstai-iltapäivisin. Lisätietoa Heta-Maija Halme, p- 
050 3036615 ja www.wahren-keskus.fi/musiikkileikkikoulu. 

KUNNANVIRASTO SULJETTU 
Kunnanvirasto on suljettuna 30.4. vapun aattona.  
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