
Humppilan yhdistysilta 9.5.2019 klo 18.00-19:00  

Asematupa 

 

Edustettuna olleet yhdistykset:  

Eläkeliitto  

Sydänyhdistys 

Spr 

Humppilan yrittäjät 

Seurakunta 

MLL 

Maa- ja kotitalousnaiset 

 

Asioita joita on hyvä antaa tiedoksi yhdistyksille. 

- Yhdistysavustukset on päätetty 6.5. kunnanhallituksen kokouksessa. Avustuksia myönnettiin 9996 €. 

Hallituksen pöytäkirja on maanantaina 13.5. julkinen jolloin pöytäkirjasta näkee mitkä yhdistykset ovat 

avustuksen saaneet.  

- Meidän Häme sivuilla on yhdistysten oma kohtansa, josta näkee yhdistykset, niiden vuokrattavat tilat ym. 

yleishyödyllistä tietoa mm. tapahtumista. Kannattaa käydä katsomassa siellä ja jos yhdistyksellänne on jokin 

tila jota voi vuokrata tai muuten hyödyntää niin kannattaa tuonne ne ilmoittaa.  

https://www.meidanhame.fi/yhdistykset/ 

- Ehdotuksia kunnan kotisivujen yhdistykset osion sisällöstä. Mitä kaikkea sinne haluttaisiin lisättävän ja 

edelleen painotetaan, että mikäli yhdistysten yhteystietoihin tulee muutoksia, tai vaikka se lopetettaisiin, 

niin ne tiedot täytyy itse ilmoittaa kuntaan. 

yhdistykset –osio ei ole vaivatta löydettävissä. Voitaisiin siirtää elinkeinoelämästä kulttuuri- ja liikunta –

osion alle. (kulttuuri ja liikunta voitaisiin kenties nimetä vapaa-ajaksi) 

- Mielipiteitä, että pitäisikö yhdistysilloista alkaa pitämään ns. pöytäkirjaa tai muistiota joka jaetaan sitten 

kaikkien kesken yhdistysillan jälkeen tai esim. sinne kotisivuille?  

pidettiin hyvänä ajatuksena.  

- Attendo Ukko-Pekka alkaa valmistua ja kesäkuun aikana pitäisi asukkaiden päästä siirtymään Ukko-Pekan 

tiloihin mäntyrinteestä. 

- Liikunnanohjaajan palkkaus ja kirjaston kuulumiset ja asiat 

- kirjaston aukioloaikakysely 30.6 asti, verkossa, kunnan etusivulta linkki 

- liikunnanohjaajan hakuaika 10.5 asti 

- asemakahviossa yhä vuoroja vapaana 

https://www.meidanhame.fi/yhdistykset/


- Ostoskylä Humppila ry on viimevuonna aloittanut lasten askelin toimintansa. Nyt yhdistys alkaa kerätä 

pikkuhiljaa jäseniä ja täten jäsenmaksuja. Kunta on myöntänyt yhdistykselle lainan, jolla 9-tien varteen 

Loimaalta päin tultaessa pystytetään tienvarsi kyltti ja yhdistys maksaa kunnalle osan tästä lainasta takaisin.  

Vaikka kyltissä lukee Humppilan Ostoskylä, niin se ei pelkästään tarkoita Lasitehdasta tai pelkkää yhdistystä. 

Kyltin olisi tarkoitus palvella koko Humppilaa ja kaikkia palveluiden tarjoajia.  Tästä lisätietoa 

hallintojohtajalta.   

ok 

Kesän tapahtumia: ? 

Roskareippailut 11.6 asti (kannattaisiko hankkia lainattavia roskapihtejä?) 

Vaijerilla Fshky:n kaikille avoimet kahvit torstaisin 10-11 

20.6 varaslähtö Juhannukseen Entulla 

Unelmien liikuntapäivä 10.5 

Sadonkorjuumarkkinat haluttaisiin, aiemmin ollut hankevetoiset, nyt täytyy aktivoitua itse 

Humppila päivät 9.6.2019 klo ?  

Humppila-päivä ja aseman avajaiset 9.6 klo 10-16.  

Kaikille avoin Humppila-päivän suunnittelutyöryhmä 28.5 klo 16 Talvisen museolla.  

 

Sadonkorjuumarkkinat ovat vielä kysymysmerkkinä, mutta luultavasti ainakin tori pyritään järjestämään 

tuolloin elokuun 24. pv.  

Tapahtumakalenteria kannattaa edelleen seurata ja päivittää. 

Muita terveisiä, tapahtumia, risuja tai ruusuja? 

 

Kannattaa ilmoittaa tapahtumat kunnan tapahtumakalenteriin ja pitää kunnan www-sivua muutenkin 

silmällä, koska siellä on ajankohtaista tiedotusta.  

 

Muistion laati Jari Hjelm 


