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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 Jos Humpappaa tulee SINISELLE paperille tulostettuna, se tarkoittaa, että
silloin Humpappaassa on USEAMPI kuin 1 paperi. Jos taas normaalina keltaisen värisenä, siinä on vain
yksi paperi.

KULTTUURI
· Kauppilan perinnetila on avoinna kesäsunnuntaisin (kesäkuu–elokuu) klo 12–16.
· Talvisen työläismökki on avoinna kesäsunnuntaisin (kesäkuu–elokuu) klo 12–16.
· Museorautatien kesäkahvitukset Humppilan Vanhalla asemalla. Vanhan aseman kahvila
on avoinna 8.7., 15.7., 28.7., 29.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8. sekä 8.9. ja 1.12. ensimmäisen junan tulosta viimeisen junan lähtöön eli n. klo 10–16.
· Minun Humppilani -kulttuurikierros 25.8. Kulttuurikierroksella käydään Humppilan keskeisissä kulttuurikohteissa opastetulla kierroksessa. Myöhemmin kierroksen voi kiertää itsenäisesti
esitteen avulla.
· VÄRI - die farbe Taidenäyttely sekä värjäystyöpajoja luonnonkasveja käyttäen. 3. - 22.7.2018
o ti - pe, su klo 11 – 17. Taidemakasiini ITU, Perkiöntie 13, Humppila, www.taideitu.net
· 40 vuotta räsymattoja 3. - 22.7.2018 ti - pe, su klo 11 – 17, Urpolan Kutomon Galleria, Perkiöntie 13, Humppila, 050 5868187 / Elina Kylämarkula
KIRJASTO
· Kirjaston kesäaukioloajat 1.6.–31.8.
o ma ja ke klo 12–19
o ti ja to klo 12–17
o pe klo 12–16
o Juhannuksen aatonaattona to 21.6. kirjasto on avoinna klo 10–14.
o Juhannusaattona pe 23.6. kirjasto on suljettu.
· Kesäbingo. Kaikenikäisille suunnatussa Louna-kirjastojen kesäbingossa kerätään bingoruutuja lukemalla erilaisissa kesäisissä paikoissa. Lomakkeen 7.9.2018 mennessä palauttaneiden
kesken arvotaan. Lomakkeita saa kaikista Louna-kirjastosta. Kuvia omista lukuhetkistä voi jakaa somessa tägeillä #lounakesäbingo ja #lounakirjastot
· Dekkarilukupiiri Murharyhmä lomailee heinäkuussa ja kokoontuu kirjastossa seuraavan kerran torstaina 2.8. klo 17.15. Elokuun lukupiirikirjana on Karin Slaughterin Kivun jäljet.
· Novellikoukku jatkuu 27.6. klo 17.30–18.30. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä tarinoita. Järjestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset.
· Kirjaston näyttelyt:
· Heinäkuussa Eeva Maria Salon tilkkutöitä
· Elokuussa Anita Kaikkosen paperikukkia
LIIKUNTA
· Kauden syksy 2018–kevät 2019 liikuntatilojen varaukset. Liikuntatilojen käyttövaraukset
päättyivät toukokuun lopussa ja uusi kausi alkaa syyskuussa. Kirkonkulman koulun liikuntasalin
varaustoiveet tulee toimittaa kirjastoon 20.7. mennessä. Varaustoiveet tulee toimittaa sekä
ryhmäliikunta- ja pelivuoroista että sulkapallovuoroista. Vuoroja voi hakea kunnan nettisivuilta
löytyvällä lomakkeella tai vastaavat tiedot voi toimittaa sähköpostilla taija.lehtinen@humppila.fi.
Vuorojen jaosta järjestetään palaveri 1.8. klo 17 kunnanvirastolla.
· Kesällä keppijumppaa 26.6., 28.6., 3.7. ja 5.7. klo 15–15.45 Ristonkujan nurmikolla kerrostalojen välissä. Jumppa on maksuton.
· Syksyn ohjatuista ryhmäliikuntatunneista tiedotetaan kunnan nettisivuilla elokuun aikana ja
syyskuun humpappaassa.
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Oletko kiinnostunut osallistumaan puulaakilentopalloon? Kerro kirjastonjohtajalle (taija.lehtinen@humppila.fi) 30.7. mennessä, olisiko sinulla vaikka työpaikalta joukkue, joka olisi
kiinnostunut lähtemään mukaan. Mikäli riittävästi joukkueita ilmaisee olevansa mukana, aletaan puulaakitoimintaa suunnitella syksylle.

TERVEYS RY HUMPPILAN OSASTO kiittää humppilalaisia yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä hyvistä
arpajaispalkinnoista. Tuotolla, joka käytetään lyhentämättömänä, ostetaan palveluja kotonaan
asuville, iäkkäille ja vähävaraisille humppilalaisille. Kiitos myös teille kaikille, jotka ostitte arpoja
ja tuette toimintaa.
HUMPPILAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
· Novellikoukku kirjastossa keskiviikkona 29.8. klo 17.30–18.30.Tule mukaan oman käsityösi
kanssa kuuntelemaan tekemisen lomassa lyhyitä tarinoita tai lukemaan niitä itse. Heinäkuussa
Novellikoukku on tauolla
· Käsityöilta Elokuussa Työpaja Asematuvalla tiistaina 14.8. klo 18.00-20.00. Illoissa tehdään käsitöitä, keskustellaan milloin mistäkin ja kahvitellaan. Opetellaan ja jaetaan toisillemme uusia työtapoja ja -tekniiikoita. Voit tulla myös virkkaamaan vaikka yhden isoäidinneliön yhteispeittoon.
Heinäkuussa Käsityöilta on tauolla.
·
Vohvelikahvila Museorautatien halkovajassa Humppilassa 15.7. ja 4.8. junan kulkuaikataulun
mukaisesti.
·
11.8. Maa- ja Kotitalousnaiset ovat Kenkämaailman pihalla esittelemässä Hukkaruokapöytää ja
toimintaamme
·
Sadonkorjuumarkkinoilla 25.8. Maa- ja Kotitalousnaisilla on jälleen kahviteltta, tervetuloa kahvittelemaan.
·
Kesän juhliin kannattaa varata astiat ajoissa! Maa- ja Kotitalousnaisten astiavuokraa hoitaa Anne
Harju p. 050 5622082. Astiat noudetaan Lähipuoti Remeksen tiloista astiastonhoitajan kanssa
sovittuna aikana. Kuvallinen astiahinnasto löytyy kirjastosta ja Facebook ryhmän tiedostoista.
·
Ilmoitamme toiminnastamme myös Facebookissa sijaitseva Humppilan Maa- ja Kotitalousnaiset,
mkn ryhmässä. Seuraathan ilmoitteluamme myös siellä!
HAUTAUSMAAKÄVELY
· Tervetuloa kuulemaan Humppilan vaiheita ja historiaa sekä kertomaan itse lisää Heikki Niinisen ja
Seija Kylä-Markulan kanssa sunnuntaina 19. elokuuta klo 11.30. Kierros kestää noin 1,5 tuntia.
MINUN HUMPPILANI
· Tapahtuma toteutuu lauantaina 25.8. klo 10.00. Linja-auto lähtee rautatieasemalta. Asemalta Ateljeelle - opastettu kierros Humppilan vaiheisiin ja historiaan vanhaa kylätietä pitkin. Reitin varrella
vanhojen rakennusten avoimet ovet. Rakennuksissa myös näyttelyjä. Varaa paikkasi: toimisto@kuvio.org
SADONKORJUUMARKKINAT
· järjestetään lauantaina 25.8.2018 klo 10-16 myllyn ympäristössä. Markkinoiden lisäksi viimevuoden tapaan ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Tapahtumasta ilmoitetaan lähempänä kunnan nettisivuilla ja facebookissa. Mikäli haluat tulla myymään/esittelemään markkinoille tuotteitasi/palvelujasi, niin otathan yhteyttä tiia.reiman@humppila.fi tai 044 715 3635. Samaan aikaan
myös vanhojen traktoreiden näyttely, selkätien juoksu, päiväkodin avoimet ovet ym. mukavaa tapahtumaa!
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HUMPPILAN KENKÄMAAILMAN
· alueella järjestetään lauantaina 11.8.2018 markkinat. Markkinahumun lisäksi paikalla Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki huutokauppaamassa varastot tyhjiksi. Aikataulu varmistuu lähempänä
tapahtumaa. Mikäli sinulla olisi kiinnostusta tulla esittelemään toimintaasi markkinoille tai haluaisit
olla apuna järjestelemisessä, olethan suoraan yhteydessä Susanna Äimälään 050 407 4019. Toripaikan hinta myyjille 100 e ja tuotteiden/palveluiden esittelijöille paikka on ilmainen. Tulethan paikalle !
ELÄKELIITON HUMPPILAN YHDISTYS RY
Vihdantekotalkoot Kauppilassa 26.6.2018 alkaen klo 10. Perinteen säilymiseksi tarvitaan
myös uusia tekijöitä. Teatterimatka Raumalle 25.10.2018 "Exän uus ja vanha". Näytös alkaa
klo 19:00. Hinta 47e,sis. kuljetus ja esitys väliaikatarjoiluineen. Ilmoittautumiset 24.9.2018
mennessä Marja-Liisalle p.040 767 2791.
MLL

·

Syksyllä käynnistyy MLL:n, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä Vahvuutta vanhemmuuteen-ryhmä, joka on ilmainen kahdeksan kerran ohjattu vauvaperheryhmä vanhemmille ja
heidän n.2-6kk ikäisille vauvoilleen. Ryhmässä on mahdollisuus tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja keskustella vauvaan ja vanhemmuuteen liittyvistä aiheista. Tapaamiset kestävät noin 1h 30 min ja niihin sisältyy yhteinen välipalahetki. Tarvittaessa perheen
muille lapsille järjestetään lastenhoito ryhmän ajaksi. Tapaamiset 6.9. alkaen. Ilmoittaudu mukaan 15.8. mennessä neuvolaan anna.paija@fshky.fi tai puh. 045 6576303 (klo 12-13 välillä).
Ryhmään mahtuu 5 perhettä. Lisätietoja ryhmästä saat neuvolasta, Anja Perälältä puh. 044
706 4405 tai Katja Ojalalta puh. 050 542 2030.
Kesän ajan PUISTOTREFFIT 7.6.18 alkaen joka torstai klo 9:30 alkaen Salen puistossa. Halutessa omat eväät ja lelut mukaan. Säävaraus.

APTEEKIN TIEDOTE
·
Heinäkuussa Apteekki Humppilan Lasissa on pidennetyt aukioloajat.
Olemme avoinna arkisin klo 9-18, lauantaisin klo 10-15 ja sunnuntaisin klo 12-15.
Huom! 16.-20.7. maanantaista perjantaihin olemme avoinna vieläkin pidempään eli klo 9-20!
·
Elokuussa Apteekki Humppilan Lasi on avoinna normaalisti, eli arkisin klo 9-17.30, lauantaisin
klo 10-15 ja sunnuntaisin klo 12-15.

