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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 
kulttuuritapahtumista.  Ilmoitukset jätetään sähköpostina kuukauden 15. päivään 
mennessä osoitteeseen neuvonta@humppila.fi. 

 
KIRJASTO 
Aukioloajat 29.8 asti:  
ma, to 12 -18 ja ti, ke, pe 10- 16 

Elokuun ja syyskuun vaihteessa kirjasto on kiinni 2 viikkoa omatoimipalvelun muutostöiden vuoksi. 
Ilmoitamme elokuussa ja seuraavassa humpappaassa tarkan ajan, kun ovet ovat suljettuna. 
Kannattaa olla valmiina ja varata tarpeeksi sulkuajalle lukemista! 

KESÄLUKUKAMPANJAT 
Lasten digitaalinen kesälukukampanja Lumotun puiston salaisuus on alkanut 1.6. osoitteessa 
www.lumotunpuistonsalaisuus.com Pelissä päähenkilö ja hänen lemmikkikaninsa kohtaavat 
retkellään toinen toistaan erikoisempia hahmoja ja tilanteita. Pelaajan on määrä selvittää, mistä 
nämä erikoisuudet johtuvat. Mikä on Lumotun puiston salaisuus?   

Myös nuorille on tarjolla oma lukemaan kannustava pelillinen kesäkampanja Luettu maa. Luetussa 
maassa matkustetaan ympäri maailman erilaisten ilmiöiden pariin. Luettu maa on auennut 1.6. 
osoitteessa www.luettumaa.com   
Kesän lukukampanjoista on olemassa myös paperiversiot, jotka ovat jaossa Louna-kirjastoissa. 
Kesälukukampanjoihin osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja!  

HUMPPILAN KUNNAN LIIKUNTA  
Elokuun liikunta alkaa 2.8. - 31.8.  
Elokuu 16.8. - 22.8. VIPINÄÄ KINTTUIHIN/ Humppilan liikuntaviikko (ohjelmasta ilmoitetaan 
myöhemmin).  
Lauantaina 21.8.2021 Humppilan pururadalla liikunta- ja kulttuuripäivä klo 11-16!  Tapahtuma 
järjestetään yhdessä nuorisotoimen, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa. 
Klo 11-16 Taidenäyttely luonnossa 
Klo 11.30 Liikuntatuokio 
Klo 12.00-12.30 Hengitysharjoitus 
Klo 13.00-14.00 Runokahvila työväentalon Laavulla 
Klo 14.30 -15.15 Lapsille taide- ja satuhetki Muutokset ovat mahdollisia aikatauluun. Lisätietoja 
tulee kotisivuille 
T. Liikuntatoimi ja Liikunnanohjaaja Marina Alapere. puh. 044 706 4427 
 
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA 

FSHKY:n koronarokotusten ajanvaraus on tällä hetkellä auki kaikille 16 vuotta 
täyttäneille, sekä riskiryhmiin kuuluville. Rokotuksia annetaan kuntien terveysasemilla ja 
Forssassa Sortohaan rokotuspisteellä ja pääterveysasemalla. Tehosteannos annetaan 

pääsääntöisesti samassa paikassa kuin ensimmäinenkin annos. Tieto tehosteen rokottamispaikasta 
selviää ensimmäisellä käynnillä. Poikkeuksen tästä tekee terveysasemien kesäsulkuajat, jolloin 
tehoste annetaan Forssan Sortohaan rokotuspisteellä. Humppilan terveysaseman sulkuaika on 
19.7. – 6.8.2021.  

Aikaa varatessa on tärkeää varmistaa, että myös 12 viikon päähän annettava tehosteannos on 
itselle sopiva. Sähköinen ajanvaraus: https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/ 
Puhelinajanvaraus: 03 4191 4191 
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KAUPPILAN TALONPOIKAISMILJÖÖ SEKÄ TALVISEN TYÖLÄISMÖKKI 
Kauppila (Kauppilantie 8) on avoinna kesäsunnuntaisin 31.8.2021 saakka klo 12-16. 
Talvinen (Asematie 6) on avoinna kesäsunnuntaisin 31.8.2021 saakka klo 12-16. 

MUSEORAUTATIE 
Jokioisten museorautatien liikennöinti alkaa 4.7.2021. Seuraa ilmoittelua www-sivuilla 
www.jokioistenmuseorautatie.fi 
Humppilan museorautatien kesäkahvilavuorot on varattavissa kulttuurikoordinaatilta Tiia Reiman 
p. 0447153635 tai etunimi.sukunimi@humppila.fi 

SADONKORJUUMARKKINAT 
Sadonkorjuumarkkinat järjestetään vuonna 2021 Suomen luonnon päivänä 28.8.2021 Humppilassa 
Kenkämaailman pihalla. Poimi mukaan kesän tuotteet ja paikallisten kädentaitajien tuotteet. 
Nappaa vinkit ja neuvot säilöntään, ruuanlaittoon, luonnossa kulkemiseen sekä retkeilyyn. Mukana 
live-musiikkia ja rivitanssia ! 

Lisätietoja sekä paikkavarauksia saa kulttuurikoordinaattori Tiia Reimanilta, puh. 044 7153635 ja 
sähköpostilla tiia.reiman@humppila.fi. Tiia myös lomailee 19.7. – 8.8., joten jos puhelimeen ei 
kukaan vastaa, laita tekstiviestiä tai sähköpostia. 

TAIPALEEN KYLÄTOIMIKUNTA 
Jälleen saatavana perinnekirjaa -Multa tuppas nauru ni lujjaa- a 25€. Myynti Sirkka Savolainen puh. 
0451234241. 

ELÄKELIITON HUMPPILAN YHDISTYS 
Retki Iso-Syötteelle 11.-14.10. Hinta 390 €. Ilm. 10.9. mennessä. "Elämäni parhainta aikaa"-
konsertti ja Laila ja Olavi -laulukilpailun finaali Ikaalisten Kylpylässä la 30.10. alkaen klo 16:00. 
Hinta 55 €. Matkoille ilmoittautumiset ja tiedustelut Marja-Liisa p. 0407672791. 

HUMPPILAN ILTATORI 

Elokuussa vietetään iltatoria perjantaina 6. ja 20. päivä klo 16-20 Kenkämaailman pihalla. 

Lisätietoja ja paikkavaraukset Merja 040 5177862 ja Paula 050 4523500. Tervetuloa viettämään 

kivaa iltaa toritunnelmissa! 

HAUTAUSMAAKIERROS 
Tervetuloa kuulemaan Humppilan historian vaiheista sekä kertomaan ja muistelemaan itse lisää 
hautausmaakierrokselle Seijan ja Heikin seurassa torstaina 12. elokuuta klo 18.00. Kierros kestää 
noin 1,5 tuntia ja alkaa kirkon pääoven edustalta. 

MITEN TOIMIT JOS EPÄILET KORONATARTUNTAA?  
Koronatestiin tulee hakeutua lievissäkin oireissa. Täytä sähköinen koronavirustaudin oirearvio 
Omaolo.fi-palvelussa. Palvelu antaa sinulle oiretilanteen perusteella ajanvarauksen 
koronanäytteenottoon tai ohjeet, miten toimia. Mikäli et voi tehdä sähköistä oirearviota, ota 
puhelimitse yhteys omalle terveysasemallesi. 

MITEN EHKÄISET KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISTÄ? 
Hyvä hygienia on paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muidenkin virusten leviämistä. 
Pese kädet usein huolellisesti vedellä ja saippualla. Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä 
esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa. Älä yski tai aivasta kämmeneesi. Kasvomaskia on hyvä käyttää 
aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.    
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