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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 kulttuuritapahtu-
mista.  Ilmoitukset jätetään sähköpostina kuukauden 15. päivään mennessä osoitteeseen neuvon-
ta@humppila.fi  

KULTTUURI 

 Kansallista veteraanipäivää vietetään perjantaina 27.4. Kukkien lasku veteraanien muistokivelle Kirkon-
kulman koulun pihalla klo 11.30, minkä jälkeen siirrytään lounaalle ja juhlaan palvelukeskus Mäntyrin-
teeseen klo 12 alkaen. Tervetuloa! 

 Museorautatien kesäkahvituksiin Humppilan Vanhalla asemalla kaivataan talkooapua. Museojuna lii-
kennöi kesäsunnuntaisin 3.6.–29.7. sekä lauantaisin 28.7, 4.-25.8. ja 8.9. Kahvivuoro kestää ensimmäi-
sen junan tulosta aina viimeisen junan lähtöön eli n. kuusi tuntia. Näinä päivinä yhdistyksille on tarjolla 
kahvitusmahdollisuus, jonka tuotot jäävät yhdistykselle itselleen. Vuoroja on vielä vapaana, yhdistykset 
voivat varata kahvitusvuoroja kirjastosta. Junien tarkemmat aikataulut saa kirjastosta tai osoitteesta 
www.jokioistenmuseorautatie.fi. 

KIRJASTO 
Pääsiäisen ja Vapun poikkeus aukioloajat kirjastossa: 
to 29.3. klo 12–16. pe 30.3. – ma 2.4. suljettu. ma 30.4. suljettu. ti 1.5. suljettu 

 Nuokkari goes kirjasto! Nuokkari järjestetään poikkeuksellisesti kirjastossa peli-illan merkeissä! Pela-
taan erilaisia pelejä yhdessä ti 27.3. klo 17–20. Tervetuloa! 

 Dekkarilukupiiri Murharyhmä kokoontuu kirjastossa torstaina 5.4. klo 17.15. Huhtikuun lukupiirikirjana 
on Yrsa Sigurðardóttirin Kolmas merkki. 

Kirjaston näyttelyt: 

 Huhtikuussa Avantgarde Fashion show 2017 -valokuvanäyttely 

 Kesäkuussa Sarka-museon kiertävä näyttely Ruisleipä – Suomalainen ruisleipä nyt ja ennen 

 Novellikoukku jatkuu 28.3. ja 25.4. klo 17.30–18.30. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä 
tarinoita. Järjestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset. 

LIIKUNTA 

 La 28.4. klo 10–13 järjestetään Kauden päätös -jumppakimara. Koko aamupäivän jumppiin voi osallis-
tua yhdellä jumppalipulla/ 4 € maksulla. Jos haluaa osallistua vain johonkin, se maksaa myös yhden 
jumppalipun/ 4 €. Ohjaajana Marja.  

Ohjatut liikuntaryhmät jatkuvat vielä huhtikuun ajan. 

 Kahvakuulatunnit jatkuvat toukokuussa torstaisin klo 18–19 ulkona. Ohjaajana Marja. 

 Ma klo 18.30–19.30 kiinteytys liikuntasalissa. Ohjaajana Marja 

 Ma klo 19.30–21 miesten kuntoliikunta liikuntasalissa. Ohjaajana Ari 

 Ti klo 18–19.30 naisten lihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajana Marja 

 Ke klo 17.15–18.30 naisten peruslihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. Viimeinen 
kerta on 11.4. 

 Ke klo 18.30–20 naisten peruslihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. Viimeinen kerta 
on 11.4. 

 To klo 18.30–20 miesten ohjattu kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa 

 To klo 18–19 kahvakuulatunti liikuntasalissa. Ohjaajana Marja 
HUMPPILAN 4H-YHDISTYS 

 Humppilan 4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään 18.4.2018 klo 18.00 Osuuspankilla. Esil-
lä sääntömääräiset asiat ja nuorten palkitseminen, tervetuloa! Hallitus 

 Keppihevoskerho aloittaa 28.3. klo 17-18 paikkana Rysä alakoulun vieressä. Kerho sopii kaikenikäisille. 
Ohjaajana Mia Krebets 

 Kuviskerhot jatkavat ennallaan. Tiistain ryhmä klo 16-17, nyt kaikki ala-asteikäiset tervetulleita. Kerhois-
ta saa tietoa: http://humppila4h.info, humppila4h@hotmail.com ja Facebookista: Humppila Neljähoo. 
Toiminnanjohtaja Sanna Kohonen puh. 045 124 3850 

MIELIKKI 
Mielikki kokoontuu Lehtokuja 1 maanantaisin klo 14.00-16.00 

 9.4 Oma ohjelma 

 16.4 Lauseentäydennyksiä 

 23.4 Pelejä 
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IKÄIHMISTEN OHJELMAA 
Humppilan kunnantalo klo 12.45 kahvitus, ohjelma klo 13-14 
4.4. levyraati 
11.4.kirjastonhoitaja Taija Lehtinen kirjavinkkausta ym. 
18.4 bingo ym. 
25.4. kanttori Esa Lahti 
MLL HUMPPILA 
Puhtia perheisiin PERHELIIKUNNASSA Kirkonkulman koulun liikuntasalissa sunnuntaisin klo 16-17. Perhelii-
kuntaan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta on pääosin omatoimista liikkumista ja tutustumista 
erilaisiin välineisiin.  
PERHEKAHVILA Nuorisotila Vaijerissa torstaisin kello 9:30-11:30. Tarjolla aamupalaa 1€/perhe. Tervetuloa 
kaikki uudet ja vanhat kahvittelijat!  
Tulossa NAISTENILTA 18.5.2018. Varaa päivä kalenteriin, tarkemmat tiedot tulossa seuraavassa Humpap-
paassa ja facebookissa. Olethan jo käynyt tykkäämässä MLL Humppilan Paikallisyhdistyksen sivuista! 
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS tiistaina 10.4.2018 klo 18 Lintukodossa. Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

      FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA,  
        Palveluohjausta ikäihmisille Marjatta Palojärvi puh. 03 4191 6545.  

 Saat apua ja ohjausta sekä neuvontaa hakemusten täyttämiseen.  
 Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi on tavattavissa kunnantalolla klo 12-15:  
11.4., 16.5. ja 13.6 

HUMPPILAN TYÖVÄENTALO ILMOITTAA 
Teatteriryhmä Harlekiini Tampereelta saapuu Humppilan työväentalolle 15.4. Näytelmä Tampereen Tytöt, oh-
jannut ja käsikirjoittanut Sari Myllykangas, jonka äidin ja isän suku on Humppilasta. Näytelmä sijoittuu vuoteen 
1918. Liput 15 € sis. kahvit. Kahvitus alkaa klo 13 ja näytelmä klo 14. Tervetuloa. 
MANSE PP-RAUMA 

 Naisten superpesiksen harjoitusottelu Manse PP-Rauma su 29.4 klo.15.00 Humppilassa Telakone 
Areenalla. Liput: Lapset (alle 18v) ilmaiseksi, aikuiset: 5€. Lipputulot menevät lyhentämättömänä 
Humppilan Veikkojen pesäpallo junioritoimintaan. Paikalla kioski ja arpajaiset jossa päävoittona on auto 
viikonlopuksi käyttöön. Tapahtuman järjestää: Humppilan Veikot pesäpallo 

HUMPPILAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
Elintarvikehygieniaosaaminen kuntoon ennen kevään ja kesän tapahtumia! 

 Hygieniapassi testi Humppilan Osuuspankin kokoustilassa keskiviikkona 4.4. klo 18.00. Maa- ja Kotita-
lousnaiset järjestävät mahdollisuuden osallistua testiin. Testiä varten voit opiskella itse ennakkoon Evi-
ran sivuilla. Sieltä löytyy myös mallitesti, jolla voi harjoitella. 
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/Hygieniaosaaminen/. Ruokatiedon Lupa kokata elintar-
vikehygieniasivut ovat selkeät. https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata elintarvikehygienian-
perusteet. Elintarvike ja Terveys –lehti on julkaissut Hygieniaoppaan (viimeisin painos vuodelta 2016). 
Se on napakka 70-sivuinen perusteos aihepiiriin. Testissä tulee olla mukana kuvallinen henkilöllisyysto-
distus (henkilökortti, passi, ajokortti sekä tarvittaessa mopokorttikin käy). Testi laskutetaan osallistujilta 
jälkikäteen. Laskutustiedot voi ilmoittaa paikan päällä. Testin hinta on 43 euroa. Ilmoittautumiset Marika 
Bergille viimeistään maanantaina 2.4.2018 numeroon 0400 643013 

 Käsityöilta Työpaja Asematuvalla tiistaina 10.4. klo 18.00-20.00. Illan aikana tehdään käsitöitämme, 
keskustellaan milloin mistäkin ja kahvitellaan. Tarvittaessa myös neuvotaan toisillemme uusia työtapoja 
ja -tyylejä. 

 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! 

 HUMPPILAN SOSIAALITOIMI TIEDOTTAA! 
Sosiaaliohjaaja siirtyy toisiin työtehtäviin noin kolmen kuukauden ajaksi 26.3.2018 alkaen. 
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Sijaiseksi tulee sosiaaliohjaaja Eveliina Nikkanen, hänet tavoittaa parhaiten puhelimitse numerosta 
040-630 6944 (puhelinaika ma, ti, to ja pe kello 9-10) tai sähköpostitse osoitteesta evelii-
na.nikkanen@fshky.fi  
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