HUMPAPPAA

HUHTIKUU 2019

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
Kirjasto avoinna ennakkoäänestyksen aikaan 3.4.–9.4: arkisin klo 12–19 ja viikonloppuna 10–16.
Kirjaston aukiolot pääsiäisenä ja vappuna
 to 18.4. klo 12–16, pe 19.4. – ma 22.4. suljettu, ti 30.4 klo 12 – 16, ke 1.5. suljettu
 Huhtikuun näyttelynä kirjastossa on esillä 10.4. – 30.4. Tove ja Kari – Ajankuvia. Näyttelykokonaisuus koostuu
Tove Janssonin ja Kari Suomalaisen piirtämien pilapiirrosten kopioista.
 Novellikoukku jatkuu keskiviikkona 25.4. klo 17.30–18.30. Ota mukaan oma käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä
tarinoita. Järjestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset.
 Dekkarilukupiiri Murharyhmä kokoontuu kirjastossa seuraavan kerran torstaina 11.4. klo 17.15. Huhtikuun lukupiirikirjana on Sujata Masseyn Rei Shimura ja zen-temppelin arvoitus. Tervetuloa mukaan!
 Kansallista veteraanipäivää vietetään lauantaina 27.4. Kukkien lasku veteraanien muistokivelle Kirkonkulman koulun pihalla klo 11.30, minkä jälkeen siirrytään lounaalle ja kahvitarjoiluun palvelukeskus Mäntyrinteeseen klo 12
alkaen. Tervetuloa!
EDUSKUNTAVAALIT
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kirjastossa 3.–9.4. 2019.
Ennakkoäänestysajat ovat ke–pe 12.00–19.00, la–su 10.00–16.00 ja ma–ti klo 12.00–19.00.
MUISTATHAN OTTAA ENNAKKOÄÄNESTYKSEEN MUKAAN KUVALLISEN HENKILÖLLISYYSTODISTUKSEN. Postitse tuleva ilmoituskortti äänioikeudesta ei ole välttämätön, kunhan mukana on henkilöllisyystodistus. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019 klo 9–20, äänestyspaikkana on kunnanvirasto.
MIELIKKI RY
Humppilan ryhmä kokoontuu ma klo 14-16 osoitteessa Lehtokuja 1.
huhtikuun ohjelmaa:
1.4. Käsitöiden parissa olohuoneella
8.4. Musiikillinen yllätysvierailija
15.4. Pääsiäisaskartelua
29.4. Vapun vastaanoton viettoa
ILOISET IKÄIHMISET
Kokoontuminen kunnantalon valtuustosalissa klo 12.45 kahvi, ohjelma klo 13 -14
 3.4.2019 keskustelua Humppilasta, sen kehityksestä ja tapahtumista viimeisen 80 v. aikana Antin opastuksella
 10.4.2019 omaa ohjelmaa, paikka ja aika sovitaan
 17.4.2019 päivätoiminnan ohjaaja Tiina Vieraankivi: viriketoimintaa
 24.4.2019 kanttori Esa Lahti




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: 29.4., 27.5.
FSHKY aloittaa Humppilassa aamukahvi toiminnan 11.4. alkaen. Rentoa yhdessäoloa aamupalan äärellä. Aamupala on kaikille avoin ja maksuton. Joka torstai klo 10-11 nuorisotila Vaijerin tiloissa Tervetuloa aamukahville!

HUMPPILAN ELÄKKEENSAAJAT RY on varannut lippuja TEATTERI TUNTEMATTOMAN näytökseen
 " TÄHDET TÄHDET " 13.6.- 19 klo 19. Lipun hinta 20 € sisältäen väliaikakahvin. Sitovat ilmoitukset 28.4.- 19 mennessä. Ilmoitukset ottaa vastaan Kaija-Leena Leppäkoski puh. 040 703 4992 tai kaija.leppakoski@gmail.com. Tilaisuus
on avoin kaikille. Tervetuloa mukaan nauttimaan esityksestä.
MAA- JA KOTITALOUSNAISET
 Novellikoukku kirjastolla ke 27.3. ja ke 24.4. klo 17:30-18:30. Ota mukaan oma käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä pätkiä kirjallisuudesta.
 Käsityöilta asematuvalla ti 9.4. ja ke 14.5. klo 18-20. Käsitöiden tekemisen lomassa kahvittelua ja vapaata rupattelua.
Astiavuokrausta hoitaa Anne Harju p. 0505622082. Astiakuvasto löytyy kirjaston ilmoitustaululta sekä Facebookista ryhmästä Humppilan Maa- ja Kotitalousnaiset, mkn
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HUMPPILAN 4H-YHDISTYKSEN sääntömääräinen kokous pidetään 2.4.2019 klo 18.00 Osuuspankilla. Esillä sääntömääräiset asiat ja nuorten palkitseminen, Tervetuloa! Hallitus.
MOPOKERHO 14-17 VUOTIAILLE kuukauden toisena ja viimeisenä perjantaina klo 17 – 21. Tuomon mopo- ja pienkonehuollon tiloissa. Tervetuloa! Tuomon mopo ja pienkonehuolto, Humppilantie 18, 31640 Humppila, 0401642031 Tuomo
Haaksi
MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS
PERHEKAHVILA on muuttanut uusiin tiloihin Lintukodon alakertaan, osoite Humppilantie 16, käynti alapihan kautta kirjaston vierestä. Seuraa ilmoittelua muista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista facebookissa, Mll Humppilan paikallisyhdistys









Perhekahvila kokoontuu seuraavasti: pariton viikko torstai aamuisin klo 10-12, parillinen viikko torstai iltapäivisin 17.30-19
11.4 klo 10-12: Ikäihmiset mukana perhekahvilassa, tehdään yhdessä pääsiäisaskarteluja
Tarjolla tuttuun tapaan aamu/iltapalaa 1€/perhe.
.
Puhtia perheisiin PERHELIIKUNTA Kirkonkulman koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 16.3018.00. Perheliikuntaan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta on pääosin omatoimista liikkumista ja
tutustumista erilaisiin välineisiin.
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS maanantaina 8.4.19 klo 18 Perhekahvilan uusissa tiloissa. Lintukodon alakerrassa osoite Humppilantie 16, käynti alapihan kautta kirjaston vierestä. Kahvitarjoilu, tervetuloa kaikki vanhat ja
uudet jäsenet.
Tulossa perinteinen UIMAKOULU Vesihelmessä vuosina 2010-2012 syntyneille 3.-7.6.2019. Tarkemmat ohjeet
ilmoittautumisesta tulee lähiaikoina. Vapaaehtoisia valvojia kaivataan mukaan, ilmoitathan sähköpostiin humppila.mll@gmail.com jos sinulla on mahdollisuus osallistua!
LAPSET ENSIN KERÄYS käynnissä 1.4.-15.5. Lapset ensin -keräyksessä MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit keräävät varoja työlleen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Kampanjalla muistutetaan, että jokaisella lapsella
on oikeus leikkiin, iloon ja turvaan ja, että MLL tukee vanhemmuutta paikallisesti lähellä perheitä.

HUMPPILAN KIRKONKULMAN ALA-ASTEEN VANHEMPAINYHDISTYS
Lasten tavaroiden Vaihtotori 12.4. klo 18-20. Nyt on hyvä aika siivota kaapeista pieniksi käyneet lasten vaatteet, harrastusvälineet sekä tarpeettomat lelut ym. "Tuo tullessasi - vie mennessäsi", tavara vaihtaa omistajaa, ei raha. Voit jäädä itse
hoitamaan omaa pöytääsi tai jättää tavarat meille, jolloin vaihtamatta jääneet tavarat toimitetaan edelleen hyväntekeväisyyteen. Vaihtotori-kahvioon voi poiketa iltalenkillä ihan muutenkin vaan. Tervetuloa!
TIEDEKAN VELHOKOULU HUMPPILAN PALOASEMALLA 7.4.
Tiede näyttää taikuudelta! Velhokoulun pajoissa aloitamme klo 12-14 tutustumalla yleisiin taikuuden lajeihin ja klo 15-17
valmistamme taikajuomia. Humppilan VPK opastaa velhokoululaisia "jos joku menee pieleen" -tilanteiden varalta. Velhokoulu sopii kaikenikäisille taikuuden ja tieteen ystäville. Osallistumis- ja tarvikemaksu on 25€/paja/hlö. Mukaan mahtuu 10
osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.tiedeka.fi/tiedekan-muu-kurssitarjonta
FUTSAL ON HAUSKAA! Yrin vuorot ala - asteen liikuntasalissa keskiviikkoisin 19.30-21.00 yli 11 vuotiaille. Sunnuntaisin
futsal/pallopelit 12.30-13.30 7-9 vuotiaille ja 13.30-14.30 10-12 vuotiaille. Vetäjät Pekka Nurminen ja Tuomo Vedenpää
puhnro. 0414317854
ELÄKELIITON HUMPPILAN YHDISTYS RY
Teatteri Tuntematon Jokioisilla la 8.6.2019 klo 16:00. "Tähdet,tähdet-Suomi-filmin helmiä". Nostalginen teatterikonsertti sisältää rakastetuimpia suomalaisia elokuvasävelmiä, sekä niistä tuttuja hahmoja ja elokuvakohtauksia. Hinta 20 € sis.
esityksen ja väliaikatarjoilun. Tarvittaessa järjestetään kyyditys. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset 5.5. mennessä Marja-Liisalle p. 040 7672791 tai m-l.suonpaa(at)surffi.net.
APTEEKKI TIEDOTTAA:
Apteekki Humppilan Lasi on avoinna pääsiäisviikonloppuna seuraavasti:
Pitkäperjantai 19.4.
klo 12-15
Lauantai 20.4.
klo 10-15
Pääsiäissunnuntai 21.4. klo 12-15
2. pääsiäispäivä 22.4. klo 12-15
TERVEYS RY:N HUMPPILAN OSASTO RY
Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään Op:n kerhotilassa torstaina 25.04.2019 klo 18.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

