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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   

 
KUNNANVIRASTO 

 Kunnan työntekijöistä etätyöhön siirtyvät kaikki joiden työtehtävät sen mahdollistavat. 
Tämän vuoksi myös kunnanviraston ovet pidetään suljettuina 13.4. asti ja yhteydenotot 
neuvotaan ottamaan puhelimitse tai sähköpostilla. Välttämättömät tapaamiset hoidetaan 
ajanvarauksella. Neuvonta: puh. 044 706 4419 tai neuvonta(at)humppila.fi 

 Kunnan tiloihin tehdyt kokous- ja tilavaraukset perutaan 13.4.2020 asti. Tälle ajalle ei 
myöskään voi tehdä uusia tilavarauksia. 

 
KIRJASTO 

 Kirjasto on suljettu ainakin 13.4.2020 saakka. 
 
NUORISOTOIMI TIEDOTTAA 

 Nuorisotoimen tilatoiminta on tauolla 13.4. asti: nuorisotila Vaijeri ma, ti ja pe (7.lk-17-
vuotiaat) on suljettu, Pikkis-kerho (5.-6.lk) ja K18-nuokkari on peruttu. 

 Ole yhteydessä nuoriso-ohjaajaan puhelimitse tai sosiaalisen median kanavien kautta, voit 
kertoa iloista ja murheista!  

 Maarit 050 3629166 (myös Whatsapp), Instagram: humppila_isojii Snapchat: 
käyttäjätunnus humppila_isojii, Facebook: nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola, Discord: 
koodi x72SzeE, TikTok humppila_nuokkari 

 
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA 

 FSHKY:n aamukahvitoiminta on peruttu toistaiseksi. Jatkosta ilmoitetaan myöhemmin. 
 

 Mikäli tarvitsette ohjausta ja neuvontaa muissa kuin terveyteen liittyvissä asioissa, voitte 
ensisijaisesti olla yhteydessä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäihmisten 
palveluohjaukseen. Neuvontapiste Wiisarin puhelinnumero on 03 4191 6148. Voitte soittaa 
neuvontapisteeseen arkisin klo 8-14. Voitte myös jättää viestin, niin neuvontapisteestä 
soitetaan teille takaisin.    
Voitte ottaa yhteyttä myös kunnan neuvontaan p. 044 706 4419 tai neuvonta@humppila.fi, 
jos tarvitsette asiointiapua kauppaan tai apteekkiin poikkeustilanteen aikana. 

ATTENDO 
Attendo-kodeissa noudatetaan Suomen hallituksen linjaamaa vierailukieltoa. Kuten Suomen 
hallitus linjasi maanantaina 16.3.2020, vierailut niin ikäihmisten kuin muiden riskiryhmien hoiva- ja 
palvelukoteihin on turvallisuussyistä toistaiseksi kielletty. Tämä koskee sekä läheisiä, vapaaehtoisia 
että muita yhteistyökumppaneitamme. 
 
ILOISET IKÄIHMISET eivät kokoonnu huhtikuussa poikkeustilanteen vuoksi. 
 
VANHUSNEUVOSTO 
Liikenneturvan luento "jalankulkija/pyöräilijä liikenteessä",  jonka piti olla 21.4.2020, ON PERUTTU. 
Järjestetään myöhemmin. 
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HUMPPILAN VEIKOT 
 
Yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen sekä yhdessä tekeminen ovat olleet se kivijalka 
minkä varaan Humppilan Veikot on nojannut aina. Humppilalaiset ovat tukeneet meitä niin hyvinä 
kuin huonoina hetkinä. Nyt on meidän vuoromme vastaavasti auttaa Humppilalaisia.  Jos kuulut 
ikäsi tai terveydentilasi vuoksi koronaviruksen riskiryhmään ja kaupassa käynnit huolettavat sinua 
mahdollisen tartunnan osalta, niin ota yhteyttä, haluamme auttaa sinua. Yhteydenotot: Markus 
Seuranen 050-324 8282 tai markus.seuranen@gmail.com 

KYLÄPUSSI 
 
Kyläpussi ajaa normaalisti Humppilan kunnan alueella vieden asiakkaita yrityksiin. Ajopäivät 
maanantaisin ja torstaisin klo 9.00 - paluu noin klo 12.00. 
Kutsujen tilausaika arkisin klo 8-16. Tilaukset mieluusti jo edeltävänä päivänä. Hinta 2,50 € 
/suunta.  Kyläpussin puh. 0400 141414.  

MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS 
 

 PERHEKAHVILA JA PERHELIIKUNTA jäävät toistaiseksi tauolle vallitsevan koronavirus 
tilanteen vuoksi.  

 KEVÄTKOKOUS siirtyy myös myöhempään ajankohtaan. 

 Seuraa tarkempaa ilmoittelua toiminnan jatkumisesta Facebookissa, Mll Humppilan 
paikallisyhdistys tai https://humppila.mll.fi/ 
 

TOURUN MKS 
Vuosikokous 25.3. on peruttu. Uusi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 
 
KULTTUURIKYSELY  on auki Google Forms -palvelussa (linkki kunnan verkkosivuilla) 26.4. asti. 
Kyselyllä selvitetään, mitä kulttuuritoimintaa kuntalaiset haluavat kuntaan tulevaisuudessa ja 
miten nykyistä kulttuuritarjontaa arvioidaan. Kyselyn tuloksia käytetään kunnan kulttuuritoimen 
kehittämiseen. 

HUMPPILAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET  
 

 NOVELLIKOUKKU 25.3. ja 29.4. perutaan, samoin käsityöilta 14.4. Näiden peruuntuneiden 
tapahtumien tilalle olemme luoneet neulontatempauksen, jossa neulomme yhdessä sekä 
sukat, että lapaset/kämmekkäät. Tempaus alkaa 25.3. Mukaan voit ilmoittautua Facebook 
tapahtumassamme tai ottamalla yhteyttä Anne Kauriinojaan p. 050 5622082. Saat 
neuleohjeet joko Facebook tapahtumasta, sähköpostitse tai WhatsApp viestillä. 

 SALAATTIKURSSIMME, jonka piti olla 25.4. siirretään tulevaisuuteen ja uusi ajankohta 
ilmoitetaan mahdollisimman pian niin facebookissa kuin täällä Humpappaassa 

 Kaikille avoin kevätkokouksemme siirretään pidettäväksi 5.5. klo 19 Asemantie 3:ssa. Esillä 
sääntömääräisten asioiden lisäksi mahdollinen yhdistyminen Maamiesseuran kanssa. 
Kahvitarjoilu. 

 ASTIAVUOKRAA hoitaa Anne Kauriinoja p. 050 5622082. Astiakuvaston löydät Facebook 
sivuiltamme ja kirjaston ilmoitustaululta 
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MUUTA 

 Valtioneuvosto on antanut uuden valtioneuvoston asetuksen, jolla muutetaan 
rajoitusasetuksen 3 §:ää. Muutoksen perusteella kaikilla esiopetuksen, perusopetuksen 1-3 
vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat 
oppilaat mukaan lukien, on oikeus lähiopetukseen. Muutosasetus tulee voimaan 
23.3.2020. Lisätietoja Humppilan koulujen rehtori Maria Kemppaiselta puh. 044 706 4412  
 

 Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta on peruttu 13.4. asti. Liikuntaohjaaja Marina luo 
kotisivuille jumppavideoita nyt kun kaikki liikunta on muuten peruttu. Tästä lisää tietoa 
kotisivuilla. www.humppila.fi/kunnan-vinkit-poikkeukselliseen-arkeen/. Samassa osiossa 
kunnan työntekijät jakavat vinkkejä kuntalaisille tähän poikkeukselliseen arkeen 
 

 4H:n kerhotoiminta on keskeytetty toistaiseksi. 
 

 Jokiläänin kansalaisopisto on peruuttanut kurssit 13.4. asti. Lamminkulmassa ei ole 
kurssitoimintaa, mutta terveet kudontakurssilaiset voivat käydä kutomassa. 
 

 Kuntokellari on suljettu käyttäjiltä 13.4. asti. 
 

 Kirkonkulman koulun liikuntasali ja kuntosali on suljettu 13.4. asti. 
 

 Työpaja on suljettu 13.4.2020 asti.  
 

MITEN TOIMIA JOS EPÄILET SAANEESI KORONAVIRUKSEN                                                                                                                          
Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, otathan aina ensin puhelimitse yhteyttä arkipäivisin 
terveyskeskukseen ja iltaisin ja viikonloppuisin puhelimitse Forssan sairaalan päivystykseen. 
 
Puhelinnumero arkisin klo 16 asti 03 4191 2010 ja klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin 03 4191 3000.  
Kun olet soittanut terveysasemalle tai päivystykseen, on tärkeää pysytellä kotona, kunnes 
sinuun otetaan yhteyttä ja saat puhelimitse ohjeet. 
 
 Valtakunnallinen neuvontanumero p. 029 553 5535. Neuvontapuhelin on käytössä arkisin klo 8-
21 ja lauantaisin klo 9-15. Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta. 
 
 
Humppilan kunta kehoittaa noudattamaan hallituksen linjausta, jossa ulkomailta Suomeen 
palaavien tulee olla karanteenissa kaksi viikkoa ja yli 70-vuotiaiden tulee pysyä erillään muista 
ihmisistä. 
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