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~Humppilan kunnan julkinen tiedote kuntalaisille~ 

Humpappaa jaetaan julkisena tiedotteena n. joka toisen kuukauden viimeisenä viikkona loppuviikosta. Palstalle otetaan myös kaikkien 
humppilalaisten järjestöjen ilmoituksia niiden järjestämistä liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumista. Ilmoitukset jätetään sähköpostina 
kuukauden toisen viikon loppuun mennessä osoitteeseen neuvonta@humppila.fi. Humpappaan jakelu kuuluu postille ja tämä jaetaan julkisena 
tiedotteena ihan kaikkien postilaatikkoon. Eli mikäli sinulla lukee ei mainoksia postilaatikossa, humpappaan saat silti. Humpappaa ei tule joka 
kuukausi, vaan korkeintaan joka toinen kuukausi. 3/2022 humpappaa jaetaan kesäkuussa.  

HUMPPILAN KUNTA 
Vastaa ja vaikuta kunnan strategiaan! Kaikille avoin verkkokysely Humppilan kunnan strategiasta on avoinna 8.5.22 asti. Löydät linkin kyselyyn 
kunnan nettisivuilta ajankohtaista kohdasta. Voit vastata kyselyyn myös kirjastolla, jossa saat opastusta verkkokyselyn täyttämisessä. 

KIRJASTO 
Dekkarilukupiiri pidetään seuraavaksi torstaina 5.5.2022 klo 18.00 ja lukupiirikirjana on Mats Strandberg – Hoivakoti. Tervetuloa mukaan!  
Poikkeusaukiolo: Helatorstai 26.5. ja perjantai 27.5. omatoimiajalla 7-21. 

KULTTUURITOIMI 
Siivotaas si ! 11.5. klo 16-19. Siivotaan yhdessä teiden varsia, nurmialueiden haravointia yms. Kirjastolta voisi hakea jätesäkkejä, pusseja yms. 
Mehu ja makkaratarjoilua talkoilun lomassa.  
Kaatuneitten muistopäivä 15.5. Jumalanpalvelus klo 10.00 jonka jälkeen lasketaan seppeleet muistomerkeille. Kahvitus ja musiikkia 
seurakuntatalolla seppeleiden laskun jälkeen.  
Humppila RUN! Selkätie 2.6.2022. Asiasta tiedotetaan lisää: https://www.humppila.fi/vapaa-aika/liikunta/ 
Tractor Pulling -kisat 11.6. tapahtuma-alue Lassarilla klo 11 alkaen 
Humppila -päivä 12.6. Kauppilassa klo 12.00 alkaen. Puheita, palkitseminen sekä esityksiä.  
Kesäillan jazz II -konsertti Urpolan Kartanolla 30.6. kansanmusiikkia (Lounais-Hämeen musiikkipäivät) 
Kansanmusiikkiyhtye Tallari Kauppilassa 6.7. klo 18.00. Mukana myös runoja. (Lounais-Hämeen musiikkipäivät) 
Sadonkorjuumarkkinat 27.8. 11-14, varaathan myyntipaikkasi ajoistaan tiia.reiman@humppila.fi tai 0447153635 
 
VANHUSNEUVOSTO 
Liikenneturvan luento "Turvallisesti liikenteessä jalankulkijana ja pyöräilijänä" tiistaina 3.5. klo 10-11 kunnantalon valtuustosalissa. Luennoitsijana 
Marko Nieminen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

HUMPPILAN SEURAKUNTA 
Seurakunnallisia ilmoituksia kirkon 100-vuotis juhlaviikosta: 
Torstaina 26.5.  
klo 10 Helatorstain messu Humppilan kirkossa 
klo 12 Esitelmä Humppilan kirkossa kirkon rakennusvaiheista, Seija Kylä-Markula ja Heikki Niininen 
klo 18 Laulun ilta Humppilan kirkossa Pekka Räty, laulu ja Aino-Maria Ollikainen, piano. Vapaa pääsy  
Samana päivänä Kirkkotupa on kahvin merkeissä auki klo 11-12 ja seurakuntatalolla on esillä näyttely kirkon rakennusvaiheista klo 11-14 
Sunnuntaina 29.5.  
klo 10 Kirkon 100-vuotisjuhlien juhlamessu, saarnaa Tampereen piispa Matti Repo 
klo 11 jälkeen 100-vuotisjuhlat seurakuntatalolla 
Kaikki ovat tilaisuuksiin tervetulleita 
Urkukonsertti Humppilan kirkossa pe 6.5. klo 18. Goran Gregorin, urut. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10€ 
Suomalaisen laulumusiikin ilta Humppilan kirkossa ke 1.6. Paulus Hartikainen, laulu ja Kaisa Pulkkanen, piano. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10€ 

HAUTAUSMAAKIERROS Tervetuloa hautausmaakierrokselle kuulemaan Humppilan historiaa ja kertomaan itse myös lisää perjantaina 10.6.2022 
klo 17 Seija Kylä-Markulan ja Heikki Niinisen seurassa. Kierros kestää puolitoista tuntia ja alkaa kirkon edestä.  Mahdollisuus myös lisätarinointiin 
kierroksen jälkeen 

MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS 
Puhtia perheisiin PERHELIIKUNNASTA Kirkonkulman koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 16.30-18.00. Perheliikuntaan lapsi osallistuu yhdessä 
aikuisen kanssa. Toiminta on pääosin omatoimista liikkumista ja tutustumista erilaisiin välineisiin. Perheliikunnassa noudatamme koronarajoituksia. 
Ethän tule kipeänä paikalle. Perheliikunta viimeisen kerran tänä keväänä 25.5. 
PERHEKAHVILA tiistaisin parillisina viikkoina kello 16.30-18.30 ja parittomina viikkoina 9.30-11/11:30 Lintukodon yläkerrassa. Tarjolla välipalaa ja 
kahvia 1€/perhe. Perhekahvilassa noudatamme koronarajoituksia. Ethän tule kipeänä paikalle. Tervetuloa!  
NAISTENILTA järjestetään Veikkojen majalla perjantaina 6.5. klo 18 alkaen. Osallistumismaksu 5€, sisältää iltapalan. Mahdollisuus 
pikakauneushoitoihin pientä korvausta vastaan. Ilmoittautumiset 2.5. mennessä humppila.mll@gmail.com 
LASTENTARVIKEKIRPPIS järjestetään sunnuntaina 15.5. klo 11-14 Lintukodon yläkerrassa. Pöytävuokra MLL jäsenille ilmainen, muille 2€. 
Tapahtumassa myös kioski, varaudu käteisellä. Pöytävaraukset 9.5. mennessä humppila.mll@gmail.com 
Seuraa tarkempaa ilmoittelua toiminnan mahdollisista muutoksista Facebookissa: MLL Humppilan paikallisyhdistys ja Instagramissa: mll.humppila 
tai https://humppila.mll.fi/  

HUMPPILAN MAASEUTUSEURA RY. 
Maanantaina 9.5.2022 klo 18:30 Humppilan maamiesseuran ja maa – ja kotitalousnaisten kevätkokous Kirkonkulman Yhtenäiskoulun ruokasalissa, 
Edenintie 1. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen klo 19:00 maksuton luento; 72 H - kotitalouksien 72 tunnin varautumissuositus. 
Luennoitsija Jenni Kunnaala, järjestöpäällikkö Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Luentoon on mahdollista osallistua myös etänä. 
Etäosallistujien ilmoittautuminen 6.5.2022 mennessä numeroon 040-7308972.  
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Keskiviikkona 11.5.2022 klo 18:00-20:00 Käsityöilta Asematie 3 
 
HUMPPILAN KUNNAN LIIKUNTA  
Kesäkuulle alustava liikunta suunnitelma 1.6.-22.6.2022 väliselle ajalle. Liikunnanohjaaja Marina Alapere tiedottaa kesälehtisessä, kunnan 
facebookissa sekä kotisivuilla tarkemman aikataulun. Marina/044 70 64 427  
Maanantai 
klo 9.30-10.30  Sauvakävely, hengitys harjoitus (kokoontumispaikkaa pururadan alku, alhaalla 
klo 13.00-13.45 Tuolijumppa vastustusnauhalla. Nuokkarin katoksessa, tai lintukodossa (sään muukaan)  
klo 14.30-15.00  Henkilökohtainen liikuntaneuvonta. Voit ottaa yhteyttä Marina Alapereen  puh. 044 706 44 27  
klo 16.00-17.00  Kuntokellarissa ohjattu harjoitus, kaikille avoin  
Tiistai  
klo 9.30-10.00     Keppijumppa  
klo 13.00-13.45 Tuolijumppa, monipuolinen liikunta, pilates pallon, vastustusnauhan, pienen painon ja ym.. Nuokkarin katoksessa tai kirjaston 
puistossa.  
klo 17.30-18.15  Kahvakuula, kaikille avoin Kirjaston puisto (ota oma kuulan mukaan)  
Keskiviikko 
klo 10.00-10.45 Silvalan puistossa, liikunta senioreille  
klo  13.30-14.00    Tuoli kahvakuula, harjoitellemme pienellä kuulalla (2-4kg), myös voit ottaa oma kuulan. Nuokkarin katoksessa tai kirjaston 
puistossa. 
klo 15.00 - 16.30 senioreiden kävelysähly ala-asteen liikuntasalissa. Varusteina sisäliikunta jalkineet, mailoja löytyy. Pelaamme sekasählyä. Tule 
kokeilemaan reipasta liikuntaa mukavassa porukassa. 
klo 17.30- 18.15   Kuntoliikunta, pilates pallon, vastustusnauhalla, pienen painon, venytys ja ym... Kirjaston puisto tai Lintukodossa (sään mukaan) 
(ota mukaan alusmatto) 
Torstai 
klo 9.30-10.00      Keppijumppa  
klo 11.00- 11.45    Kuntokellari, ohjattu liikunta , diabetesryhmä +kaikille avoin  
klo 17.30-18.30     Puistojooga, Kirjaston puisto  
Perjantai 
klo 9.30-10.30  Sauvakävely, hengitys harjoitus, (kokoontumispaikkaa pururadan alku, alhaalla) 

NUORISOTOIMI 
Kesätoiminnasta tiedotetaan erikseen lähiaikoina. 
Koulujen päätöspäivänä la 4.6. päihteetön disco Forssassa ravintola Statuksessa, lisätietoa lähempänä, kohderyhmä yläkouluikäiset 
Nuorisotilan aukiolot 27.5. asti: 
ma klo 17-20 7.lk-17-vuotiaat 
ti klo 17-20 5.lk- 17-vuotiaat 
ke klo 15-16 Puuhis-nuokkari 3.-4.luokkalaisille 
to klo 17-19 Pikkis-nuokkari 5.-7.luokkalaisille 
pe klo 18-22 7.lk- 17-vuotiaat 
joka kuun ensimmäinen lauantai klo 17-21 5.lk- 17-vuotiaat (7.5.) 
Nuorisotoimen liikuntasalivuoro: perjantaisin klo 15-16.30 5.lk -20-vuotiaat, mahdollisesti toukokuussa ulkolajeja, ohjaajana Maarit 
Tyttöjen kuntosalivuoro: perjantaisin klo 16.45-17.30. 7.lk -20-vuotiaat, ohjaajana Maarit 

Etsivä nuorisotyö tukee nuorta pulmatilanteissa: talous, opiskelu, työ, vapaa-aika, terveys, ihmissuhteet... Ota rohkeasti yhteyttä! Nuoriso-
ohjaaja/etsivä nuorisotyöntekijä Maarit Iso-Jaakkola, 050 3629166, maarit.iso-jaakkola@humppila.fi, Instagram: humppila_nuorisotoimi, 
Facebook: nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola 

HUMPPILAN JALKAPALLOLEIRI 2022 
25.-27.7. Humppilan urheilukentällä.  
Liikuntaleiri Ma-Ke 9.00-14.00. Tytöt ja pojat 6-17v, Nappularyhmä 3-5 v, 1h /pv. 
Jalkapallokoulu Ma-Ke 9.00-14.00. Tytöt ja pojat 9-15 vuotiaat.  
Osallistumismaksut: 
Liikuntaleiri 93€/(80)€ (sisar-ale), Nappulat 43 € (ei sisällä lounasta.) 
Jalkapallokoulu 150€. Valmennus, lounas, välipala ja leiripaita sekä pallo tai yllätyslahja sisältyvät osallistumismaksuun.  
Ilmoittaudu heti osoitteessa: http://www.sport-jr.com/fi/humppila-etusivu!  Viimeistään 10.7. mennessä ilmoittautuneet varmistavat yllä 
mainittujen varusteiden saatavuuden.   

JARKAN MAANSIIRTO RALLISPRINT 29.5. - Rallisprintiä Lasitehtaan läheisyydessä 
Vitikan Urheiluautoilijat järjestää Humppilan Lasitehtaan maisemissa Etelä-Suomen rallisprint-sarjan kesäkauden avauskilpailun 29.5. Jarkan 
Maansiirto Rallisprint nimisenä. Kahteen kertaan ajettavan reitin lähtö on lasitehtaantieltä ja kulkee jokiniementien kautta myllynkulmantielle. 
Kilpailu alkaa klo 11:00. Yleisö on tervetullutta katsomaan Poitteensuontien kautta valtatie 2 suunnasta tai Myllynkulmantien parkkipaikan kautta 
valtatie 9 suunnasta. Varikolla myös yleisöpysäköinti sorakentällä. Liput maksavat 10€ ja alle 12-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Lippuja voi ostaa 
myös ennakkoon jo 28.5. lauantaina Humppilan Nesteeltä. Kilpailukeskuksen osoite on Lasitehtaantie 5, 31640 Humppila. Lisätietoja tapahtumasta 
löytyy kilpailun Facebookista Humppila rallisprint -sivulta. 

 

mailto:maarit.iso-jaakkola@humppila.fi
http://www.sport-jr.com/fi/humppila-etusivu

