HUMPAPPAA

HELMIKUU 2021

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
Louna-kirjastojen oma kaikenikäisille sopiva vuoden 2021 lukuhaaste on alkanut. Lukuhaasteessa on 12
kohtaa.
Haastekohdat ovat:
1. Kirjassa eletään poikkeuksellisia aikoja
2. Paikallisen kirjailijan kirjoittama tai seutukunnalle sijoittuva kirja
3. Kirja sijoittuu kartanoon tai tehdasmiljööseen
4. Kirjassa ollaan luonnon puolella
5. Suositusten perusteella valittu kirja
6. Kirjassa esiintyy hevonen
7. Kirjassa matkustetaan junalla
8. Kirjan kansi viehättää sinua
9. Kirjan nimessä esiintyy F-kirjain
10. Kirjassa pelätään
11. Kirjassa pelataan
12. Kirja kertoo kaukokaipuusta tai koti-ikävästä
Nouda oma lukuhaastelomakkeesi ja ohjeet haasteen suorittamiseksi kirjastosta tai tulosta ne osoitteesta
louna.finna.fi. Kirjapalkintojen arvontaan voi osallistua palauttamalla täytetyn lomakkeen kirjastoon pe
14.1.2022 mennessä yhteystietojen kera. Arvontaan voi osallistua useammalla lomakkeella.
Tervetuloa mukaan yhteiselle lukumatkalle!
NUORISOTOIMI
Nuorisotila Vaijerin toimintaa toteutetaan korona-ohjeiden mukaan, muutoksia voi tulla nopeasti. Seuraa
tiedotusta: Facebook: Humppilan kunta ja Instagram: humppila_nuorisotoimi
Saa tiedustella myös suoraan nuoriso-ohjaaja Maaritilta
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
MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS
TALVIRIEHA 27.2.2021 klo 15-17 Entulla koronatilanteen salliessa. Tiedossa mäenlaskua. Omat pulkat
mukaan. 50 ensimmäiselle lapselle jaetaan liukurit. Myynnissä makkaraa ja muuta pientä purtavaa.
Tervetuloa viettämään mukavaa päivää yhdessä!
PERHEKAHVILA ja PERHELIIKUNTA peruutettu toistaiseksi vallitsevan koronavirus tilanteen vuoksi. Seuratkaa
ilmoitteluamme toiminnan jatkumisesta.
Seuraa tarkempaa ilmoittelua toiminnan jatkumisesta ja mahdollisista muutoksista Facebookissa, Mll
Humppilan paikallisyhdistys tai https://humppila.mll.fi/
TAIPALEEN KYLÄTOIMIKUNTA
Nyt on taas saatavana perinnekirjaa "Multa tuppas nauru ni lujjaa" a 25€. Myynti Sirkka Savolainen puh.
0451234241.
KUNNANVIRASTO
Kaikki 70 vuotta täyttäneet kuntalaiset voivat noutaa kenkien liukuesteet kunnanvirastolta ma-pe klo 10-15
välisenä aikana.
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LIIKUNTA
Kaikki Humppilan kunnan järjestämä sisällä tapahtuva ryhmäliikunta on tauolla 15.2.2021 asti. Tämä aikana
ohjausta liikunnan pariin toteutetaan hyödyntäen sähköisiä alustoja mm. kunnan facebook-sivua. Ulkona
tapahtuva ryhmäliikunta voi jatkua toistaiseksi, noudattaen koronalinjauksia (mm. osallistuja määrä,
turvavälit yms.) Kunnan kuntosali on suljettuna 22.1.2021-15.2.2021 välisen ajan. Koulun liikuntasalin
vakiovuorot jäävät tauolle 22.1.2021 alkaen ja tauko kestää 15.2.2021 asti.

YHTEISVASTUUKERÄYS 2021
Yhteisvastuu 2021 tukee vähävaraisia ikäihmisiä.
Koronaviruksen takia helmikuulta jää pois perinteinen Eläkeläisten päivä keittoineen
ja arpajaisineen eivätkä rippikoululaisetkaan voi tehdä lipaskeräystä entiseen
tapaan.
Itse keräystä ei kuitenkaan ole peruttu vaan se alkaa 7.2.2021.
(Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639.)
Keräystuotosta 20% jää oman seurakunnan käyttöön.
Voit osallistua lahjoittamalla Mobile Payn kautta 57589
tai perinteisesti tilisiirrolla Nordea FI16 2089 1800 0067 75, jolloin maksun saaja on Kirkkopalvelut
ry / Yhteisvastuukeräys ja viitenumero 302119. Jotta maksu kohdistuu Humppilaan, tulee
ehdottomasti käyttää viitenumeroa.
AJANKOHTAISTA KORONAVIRUKSESTA
Miten toimit, jos epäilet sairastuneesi COVID-19-tautiin
Omaolo.fi-palveluun on avattu digitaalinen oirearvio, jota kannattaa ensisijaisesti hyödyntää
koronavirukseen viittaavien oireiden ilmaantuessa.
Asiakas saa nopeasti luotettavan tiedon omasta tilanteestaan ja tarvittaessa ohjauksen suoraan oikealle
ammattilaiselle. Testaukseen hakeudutaan olemalla yhteydessä puhelimitse omalle terveysasemalle (p. 03
4191 2101).
Koronaviruksesta on avattu myös valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa
koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja
lauantaisin klo 9-15.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja
yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä
voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
21.9.2020 antamaa ohjetta. Humppilan kunta noudattaa yllä esitettyjä toimenpiteitä.
Kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset tulee pyrkiä järjestämään etäyhteyden avulla.
Määräys on voimassa 15.2.2021 asti.

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.
Vältä kontakteja muihin ihmisiin, äläkä altista etenkään riskiryhmissä olevia ihmisiä tartunnalle. Vältä
erityisesti vierailuja vanhustenhoitolaitoksiin ja sairaaloihin.
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