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UUDEN VUODEN

LUPAUS

KATKOLLA?

VARAUTUMINEN JÄNNITYSTÄ

ELÄMÄÄN

 KODEISSA TULISI VARAUTUA 
PÄRJÄÄMÄÄN ITSENÄISESTI 

AINAKIN KOLME 
VUOROKAUTTA 

HÄIRIÖTILANTEEN 
SATTUESSA. 

OTA AVUKSI
HENKILÖKOHTAINEN

LIIKUNTANEUVONTA JA
PÄÄSE LIIKKEELLE.

KIRJASTOLLA
KOKOONTUVA

DEKKARILUKUPIIRI ON
ALOITTANUT

JOULUTAUON JÄLKEEN
- TULE MUKAAN!

Houkuteleva
Humppila - 
uusi 
 kuntastrategia
valmistunut

www.humppila.fi



HUMPPILAN KUNTA

Humppilan kunta
Kisakuja 2
31640 Humppila

www.humppila.fi

Ota yhteyttä! 
Kulttuurikoordinaattori Tiia Kakkonen
p. 044 715 3635, tiia.kakkonen@humppila.fi

HUMPAPPAA

Humpappaan jaetaan julkisena tiedotteena ihan 
kaikkien postilaatikkoon (myös ei mainoksia 
laatikot). Jakelusta vastaa Posti.

Humpappaahan otetaan kaikkien humppilalaisten 
järjestöjen ilmoituksia niiden järjestämistä liikunta-, 
nuoriso- ja kulttuuritapahtumista. 

neuvonta 
p. 044 706 4419 ,
neuvonta@humppila.fi

Virasto avoinna arkisin klo 9-15

HUMPPILAN

KYLÄBUSSI

JUNALLA

HUMPPILAAN JA

HUMPPILASTA

MAAILMALLE

TARJOLLA

NÄKYVYYTTÄ

Kyläpussi ajaa Humppilan
kunnan alueella vieden
asiakkaita yrityksiin.
Ajopäivät maanantaisin ja
torstaisin klo 9.00 - paluu
noin klo 12.00.

UUTTA! Kyläpussi aloittaa
kulkemisen Forssaan
vieden asiakkaita yrityksiin.
Ajopäivä on perjantaisin klo
9.00 - paluu n. klo 12.00. 

Kutsujen tilausaika arkisin
klo 8-16. Tilaukset mieluusti
jo edeltävänä päivänä. 

Hinta kunnan alueella 2,50
€/suunta ja Forssaan
10€/meno-paluu. 

Kyläbussi 
p. 0400 141414

Humppilasta lähtee ja saapuu
päivittäin useita junavuoroja.
Junalla matkustat helposti ja
kätevästi niin Turun kuin
Tampereen suuntaan ja sieltä
edelleen maailmalle!

Katso juna-aikatulut VR:n
sivuilta.

www.vr.fi

VAPAATA MAINOSTILAA

VUOKRATTAVISSA VILKKAASTI

LIIKENNÖIDYN VT2:N

VARRELTA!

Humppilan kunta vuokraa
mainostilaa vilkkaasti
liikennöidyn VT2:n varresta
Humppilan kohdalta.
Mainoskyltin koko on 3x7
metriä. Vapaana olevat
mainostilat sijaitsevat
Lasitehtaan jälkeen
vasemmalla puolella tietä
ajettaessa kohti
Forssaa. 

Ota yhteyttä! 
vt. kunnanjohtaja 
Susanna Hokkanen
p. 044 729 4881,
susanna.hokkanen@humppila.fi

YRITYKSESI
PAIKKA

NÄKYVYYDELLE.

25.1.2023, ilmoitusten jättö 15.1.2023
29.3.2023, ilmoitusten jättö 15.3.2023
24.5.2023, ilmoitusten jättö 15.5.2023
30.8.2023, ilmoitusten jättö 15.8.2023
18.10.2023, ilmoitusten jättö 12.10.2023
22.11.2023, ilmoitusten jättö 15.11.2023

HUMPAPPAAN ILMESTYMINEN JA
ILMOITUSTENJÄTTÖ VUONNA 2023:

Ilmoitukset osoitteeseen:
neuvonta@humppila.fi

Muutokset ovat mahdollisia ja niistä
ilmoitetaan erikseen.



KUNNANJOHTAJAN

TEHVEHDYS

Tulevaisuudessa kuntien on toimittava yhä
lähempänä kuntalaisia. Vahva osallisuus sekä
aktiiviset ja innostuneet kuntalaiset tekevät
kunnasta yhteisöllisen, elinvoimaisen ja
sosiaalisesti kestävän. Tämän vuoksi strategian
arvoihin nostettiin asukaslähtöisyys ja strategian
tavoitteissa painotetaan yhteisöllisyyden ja
osallisuuden edistämistä. Haluamme kuntana
kuunnella asukkaiden toiveita, jotta voimme
tarjota mahdollisimman hyvän elinympäristön
asukkaillemme. Elinvoimaisen yhteisön ja
kunnan edellytys on hyvinvoiva kuntalainen.

Kunnat kokivat vuoden vaihteessa suuren
rakenteellisen uudistuksen, kun
hyvinvointialueet aloittivat toimintansa ja vastuu
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä
21 hyvinvointialueelle. Sote-uudistus on
Suomen historian yksi merkittävimmistä
hallinnollisista uudistuksista. Muutos ei tässä
vaiheessa ole vaikuttanut merkittävästi tai
näkyvästi kuntalaisten palveluihin. Aika näyttää
millaisia vaikutuksia muutoksella on esimerkiksi
palvelurakenteeseen tai -tasoon. Kunnan
näkökulmasta oleellisin vaikutus on, että
väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen
liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat
kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyivät pois
yksittäisten kuntien vastuulta.

Myös muita kuntien toimintaa koskettavia
uudistuksia on tulossa, kuten TE-palveluiden
siirto paikallistasoille. Kuntien jatkuva
toimintakentän muutos vaatiikin jatkuvaa
ennakointia ja toiminnan tarkastelua. Kunnilla
on tulevaisuudessa suuri rooli niin asukkaiden
arjen tukemisessa kuin paikallisen elinvoiman
vahvistamisessa. Yhdessä kuntalaisten ja
paikallisten toimijoiden kanssa on hyvä
jatkuvasti käydä vuoropuhelua, miten kunta
tehtäviään toteuttaa parhaalla mahdollisella
tavalla.

Tulevaisuuden kunta tehdään yhdessä!
Hyvää alkanutta vuotta 2023!
vt.kunnanjohtaja Susanna Hokkanen

Houkutteleva asukkaille - Humppilassa on hyvä
elää ja asua,
Houkutteleva yrittäjille - Humppilassa
yrittäminen kannattaa,
Houkutteleva vierailijoille - Humppilassa
tapahtuu ja
Houkutteleva työntekijöille - Humppilassa
henkilöstö viihtyy työssään.

Tervehdys Humppilalaiset!

Vuosi 2023 on pyörähtänyt käyntiin. Joulukuussa
valtuusto hyväksyi kunnan uuden strategian
vuosille 2023-2026. Strategia valmisteltiin
Houkutteleva Humppila -ajatuksella, jossa visiona
on olla kehittyvä, yhteisöllinen ja yritysmyönteinen
kunta. Uuden strategian myötä Humppila pyrkii
houkuttelevaksi neljällä osa-alueella:

Jokaiseen näistä on valittu 3-4 tavoitetta, joilla
strategian toteuttaminen tapahtuu. Strategia on
tärkeä kunnan johtamisen väline, vaikka se voi
tuntua kuntalaisen silmin katsottuna kaukaiselta.
Strategialla on iso rooli siinä, millaisilla painotuksilla
kunnan kehittämistä tulevaisuudessa tehdään.

Kaksi tärkeää tavoitetta tuleville vuosille on uusien
yritysten saaminen kuntaan ja Humppilan
tunnettuuden lisääminen. Tavoitteena on
houkutella ulkopuolisia toimijoita järjestämään
vetovoimaisia tapahtumia kunnassa. Tapahtumien
kautta kunnan näkyvyys ja vetovoimaisuus
kasvavat ja tunnettuus lisääntyy. Yritysten
houkuttelemiseksi ja nykyisten yrittäjien pitämiseksi
kunnassa Humppilan tulee olla yritysmyönteinen
kunta. Tämä tarkoittaa käytännössä päätöksenteon
myönteisyyttä yrityksiä ja yrittäjiä kohtaan,
tarpeiden tunnistamista ja tukemista sekä
yritysalueiden saavutettavuuden varmistamista.

Kunnan organisaatiossa tapahtuu vuoden
alkupuolella muutoksia. Uusi kunnanjohtaja Antti
Ahonen pääsee aloittamaan työnsä huhtikuun
alussa. Uuden hallintojohtajan rekrytointi
käynnistetään tammikuussa. Myös uuden
hyvinvointikoordinaattorin rekrytointi on käynnissä.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin tulee
kuulumaan työskentely kuntalaisten hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen parissa. Kuntien rooli
hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden
rakentajina korostuukin entisestään
tulevaisuudessa. Strategiaamme nostettu
yhteisöllisyys on arvokas voimavara kunnan
toiminnassa.







HYVINVOINTIALUEET

OVAT ALOITTANEET

Terveysasemien palvelut
Neuvolapalvelut, oppilas- ja
opiskeluhuollon palvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lastensuojelu
Sosiaalityö
Hammashoitoloiden palvelut
Ikääntyneiden kotihoito sekä
asumispalvelut
Vammaispalvelut
Erikoissairaanhoidon palvelut

Hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia
sosiaali- ja terveyspalveluja ovat
muun muassa

www.omahame.fi   www.fshky.fi

turvata yhdenvertaiset ja
laadukkaat sosiaali-, terveys- ja
pelastustoimen palvelut kaikille
suomalaisille
kehittää palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta
kaventaa hyvinvointi- ja
terveyseroja
turvata ammattitaitoisen työvoiman
saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin
vastata ikääntymisen ja
syntyvyyden laskun aiheuttamiin
haasteisiin
hillitä kustannusten kasvua

Sote-uudistuksen tavoitteena on

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE

Hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikkien kantahämäläisten asukkaiden sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelut. Hyvinvointialue muodostuu 11
Kanta-Hämeen kunnasta: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala,
Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä.

TAVOITAT MEIDÄT EDELLEEN TUTUISTA PALVELUPAIKOISTA JA

NUMEROISTA, JOTKA LÖYTYVÄT KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN

SIVUSTOILTA. 

Jaana Paasikangas, P. 03 4191 6030, 050 569 4937, jaana.paasikangas(at)fshky.fi

Mari Skogberg, p. 03-41911, 050 574 7730, anni-mari.skogberg(at)fshky.fi 
Puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9.00-10.00

Arja Thynell, p. 044 706 4403, arja.thynell(at)fshky.fi
Puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9.00-10.00

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Puhelinvaihde
p. 03 41911
avoinna ma-pe 8.00 - 15.00

Aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja

Sosiaaliohjaaja

Aikuissosiaalityön toimistosihteeri

Lisää puhelinnumeroita sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle löydät osoitteesta:
https://www.fshky.fi/yhteystiedot/henkilo-yksikkohaku/



Ota yhteyttä! 
liikunnanohjaaja 
Marina Alapere
p. 044 706 4427,
marina.alapere@humppila.fi

Marja Ylärakkola, p. 040 521 3979,
marja.ylarakkola@outlook.fi

Sari Junttila-Alho, p. 040 827 7011,
santtuja68@gmail.com

Vesa-Pekka Hirvioja, 
vesa-pekka.hirvioja@humppila.fi

Maarit Iso-Jaakkola, p. 050 362 9166
maarit.iso-jaakkola@humppila.fi

klo 9.30-10.30 Sauvakävely, hengitysharjoitus ja
liikuntatuokio, (kokoontumispaikkana pururadan alku,
alhaalla, Suontiereitti)
klo 12.00-12.30 Vesijumppaa senioreille, Vesihelmi
Forssa
klo 16.00-17.00 Kuntokellari, ohjattu liikunta
aloittelijoille
klo 18.30-19.30 kahvakuula, koulun kuntosali, ohjaajana
Marja

klo 9.30-10.00 Keppijumppaa ikä-ihmisille,
Terveysaseman piha
klo 11.00-11.45 Monipuolinen tuolijumppa, Nuorisotila
Vaijeri
klo 15.00-16.00 Liikunta kunnantyöntekijöille, koulun
kuntosalissa ja liikuntasalissa

klo 10.00-10.45 Monipuolinen liikuntaa senioreille,
Silvalan puisto
klo 11.30-12.30 Ohjattu liikunta. Kuntokellari.
klo 14.00-14.30 Taukoliikunta, kunnan työntekijöille,
kunnantalo
klo 17.00-18.00 Vaihtuva liikunta vuoroviikoin; terve
selkäranka (mm. koko vartalon kunto ja rentoutus) /
monipuolinen liikunta (mm. pilatespallo, vastustusnauha,
pienet painot), Työväentalo

klo 9.30-10.00 Keppijumppaa ikä-ihmisille,
Terveysaseman piha
klo 11.00-11.45 Kuntokellarin ohjattu liikunta
diabetesryhmä+ kaikille avoin, Kuntokellari
klo 13.30-14.00 Aivojumppa, Nuorisontila Vaijeri, sen
jälkeen
klo 14.00-14.30 Tuolikahvakuula, Nuorisotila Vaijeri
klo 17.00-17.45 Taitoa ja tasapainoa, Työväentalo
klo 18.30-19.30 kiinteytys, koulun liikuntasali, ohjaajana
Marja

klo 9.30-10.30 Sauvakävely, hengitysharjoitus ja
liikuntatuokio (kokoontumispaikka pururadan alku,
alhaalla 
HUOM! ryhmä kokoontuu joka toinen perjantai, aloitus
20.1.2023)

MAANANTAI 

TIISTAI 

KESKIVIIKKO 

TORSTAI

PERJANTAI

Lisätiedot: 
Marina Alapere, p. 044 706 4427,
marina.alapere@humppila.fi
Marja Ylärakkola, p. 040 521 3979,
marja.ylarakkola@outlook.fi

LIIKUNTATOIMI

klo 18.30-19.30, Kahvakuula, 
ohjaajana Marja

klo 15.00-15.30, 
kunnantyöntekijöiden 
kuntosalivuoro, ohjaajana 
Marina

klo 18.00-19.30 Naisten 
kuntosali, ohjaajana Sari

klo 18.30-20.00, Miesten 
kuntosali, ohjaajana Vesa- 
Pekka

klo 16.30-17.30 Tyttöjen 
kuntosali 5.lk-20v, ohjaajana 
Maarit

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

KUNTOSALIN

VAKIOVUOROT

OHJATTU

LIIKUNTA

LIIKKUVA HUMPPILA
 



Etsivä nuorisotyö tukee nuorta
pulmatilanteissa: talous, 
opiskelu, työ, vapaa-aika, terveys,
ihmissuhteet... 

ETSIVÄ

NUORISOTYÖ

NUORISOTILA

VAIJERI

NUORTEN

LIIKUNTASALI

NUORISO-

TOIMI

7lk-17v.

Pikkis-nuokkari, 4-6lk.

7lk-17v.

MAANANTAI klo 17-20

TORSTAI klo 16-19,

PERJANTAI klo 18-22

perjantaisin klo 15- 16.30 
5.lk -20-vuotiaat. , 
kokeillaan eri lajeja, esim. 
sählyä, lipunryöstöä jne

TYTTÖJEN

KUNTOSALI

perjantaisin klo 16.30-17.30 
5.lk -20-vuotiaat. Tutustutaan 
rennoissa merkeissä 
kuntosalitreenaamiseen.

Ota yhteyttä! 
nuoriso-ohjaaja/etsivä nuorisotyöntekijä
Maarit Iso-Jaakkola 
p. 050 3629166
maarit.iso-jaakkola@humppila.fi

Instagram: humppila_nuorisotoimi,
Facebook: nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola

HUMPPILAN

KIRJASTO

klo 12-18

klo 10-16

klo 10-16

klo 12-18

klo 10-16

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

KIRJASTON

AUKIOLOT

pidetään seuraavan kerran torstaina 
9.2.2023 klo 18.00. Lukupiirikirjana tällä 
kertaa Antti Tuomaisen Jäniskerroin.  

Maaliskuun dekkarilukupiiri pidetään 9.3. 
klo 18.00. Maaliskuun lukupiirikirja 
päätetään helmikuun kokoontumisessa.

Tervetuloa uudet ja vanhat lukupiiriin
mukaan!  

DEKKARILUKUPIIRI

Ota yhteyttä! 
Humppilan kirjasto p. 044 706 4444
kirjastonhoitaja Meeri Sipilä
p. 044 706 4443, meeri.sipila@humppila.fi

22.3. klo 11–18
23.3. klo 11–18
24.3. klo 11-18
25.3. klo 11– 15
26.3. klo 12– 16
27.3. klo 11-18
28.3. klo 11–18

Poikkeukset 
asiakaspalvelussa 
ennakkoäänestyks 
en aikaan:

Omatoimiaika joka päivä klo 7-21
Kysy omatoimi mahdollisuudesta kirjastolta!

Talviloman aikataulusta ilmoitetaan 
erikseen!



JOKILÄÄNIN

KANSALAISOPISTO

Hygieniapassi -kurssi la 4.2.2023 klo 11-14.15
Jokioisten kunnanvirastolla

Nojatuolimatka Japaniin la 4.2.2023 klo 13-15.15
Ypäjän kunnanvirastolla

Kestävä elämäntapamuutos -luento la 4.2.2023 klo
13-14.30 Jokioisten Tietotalolla

Ystävänpäiväkonsertti ja yhteislaulua ti 14.2.2023
klo 19 Paanan koululla Jokiosilla

Aamujooga ti 7.3.-25.4.2023 klo 9-10.30 Humppilan
työväentalolla

Kundaliini- ja Hathajooga to 9.3.-27.4.2023 klo 19-
20.30 Humppilan työväentalolla

Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa
opistopalvelut.fi/jokilaani/ 
tai soittamalla p. 044-7928148

Vuoden ensimmäinen yhdistysilta pidetään
yhdistystilassa (Lintukodossa)

Keskiviikkona 1.2. 2023 klo 17.00 

Käydään alkuvuoden tapahtumia läpi ja mitä
suunnitelmia järjestöillä on vuodelle 2023. 

Tarjolla kahvia ja teetä ! 
Kulku sivuovesta! 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina
2.4.2023, mikä on virallinen äänestyspäivä.
Äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto,
Kisakuja 2, 31640 HUMPPILA.
Äänestysaika on klo 9.00 – 20.00

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Humppilan
kunnan kirjasto, Iisakinkuja 3, 31640
HUMPPILA, 22.-28.3.2023 välisenä aikana
seuraavasti;

22.3. keskiviikko   klo 11.00 – 18.00                                                                                                                             
23.3. torstai               klo 11.00 – 18.00
24.3. perjantai         klo 11.00 – 18.00                                                                                                                                    
25.3. lauantai           klo 11.00 – 15.00         
26.3. sunnuntai      klo 12.00 – 16.00
27.3. maanantai     klo 11.00 – 18.00                                                           
28.3. tiistai                  klo 11.00 – 18.00

Pyrimme äänestämään turvallisesti
flunssakautena, ja toivomme äänestäjiltä
muiden huomioimista äänestyspaikalla, sekä
noudattamaan yleisiä ja oikeusministeriön
antamia ohjeita.

Mieltäsi askarruttavia vaaleihin liittyviä
kysymyksiä voit halutessasi esittää keskus-
vaalilautakunnan sihteerille, Jaana Kannisto,
virka-aikana, puh. 044-706 4437

 
Humppilan kirkko 100 vuotta 1922-2022

 
 Tämä kutsu on Sinulle, hyvä humppilalainen.

 
 Sunnuntaina 5. helmikuuta klo 12 on taitelija Heljä

Liukko-Sundströmin tekemien keraamisten
taideteosten julkistaminen ja juhlajumalanpalvelus.

Taiteilija on kertomassa teosten aiheista ja
valmistamisesta. 

 
Kahvitarjoilu seurakuntatalossa. 

Lämpimästi tervetuloa! 
Ilkka Wiio, kirkkoherra

KUT
SU 

HUMPPILAN SEURAKUNTA

YHDISTYSILTA

YRITYSTEN JA

YHDISTYSTEN

YHTEYSTIETOJEN

PÄIVITYS

www.humppila.fi sivulla on kerättynä yhdistysten ja
yritysten yhteystiedot. 

Käy katsomassa oman edustamasi organisaation
yhteystietojen tilanne ja tarvittaessa ilmoita muutoksista
neuvonta@humppila.fi sivulle tai kotisivujen
yhteydenotto lomakkeen kautta
https://www.humppila.fi/kunta-ja-hallinto/asiointi-ja-
lomakkeet/yhteydenotto/

EDUSKUNTAVAALIT



LEIVO

MUISTA YSTÄVÄÄ-

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2

Hasselpähkinä-pohja:
1 dl                 hasselpähkinäjauhe
0,5 dl             hasselpähkinärouhe
2 dl                sokeri
3 dl                vehnäjauho
1 tl                  leivinjauhe
1 tl                  sooda
1 tl                  vaniljasokeri
1 tl                  suola
1,5 dl             rypsiöljy
1,5 dl             maustamaton jogurtti
0,5 dl             maito

Valkosuklaatäyte:
2 dl                kuohukerma
150 g             valkosuklaa
200 g            maustamaton tuorejuusto

Koristeeksi:

esim. passionhedelmää, tuoreita marjoja
tai vaikka karkkia

Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen ja pingoita
leivinpaperi irtopohjavuoan pohjan ja reunan väliin.
Voitele reunat öljyllä ja jauhoita ne
hassepähkinäjauheella.
Mittaa kaikki kuivat aineet kulhoon ja sekoita. Mittaa
kaikki nesteen omaan kulhoon ja sekoita tasaiseksi.
Kaada nesteseos kuivien aineiden joukkoon ja sekoita
puukauhalla tasaiseksi taikinaksi.
Kaada taikina vuokaan ja levitä tasaiseksi. Paista uunin
keskitasolla noin 35-40 minuuttia, kunnes pohja on
kypsä. Kypsyyden voit kokeilla hammastikulla, tikkuun
ei jää taikinaa.
Irroita kakku vuoasta hieman jäähtyneenä ja anna
jäähtyä täysin ennen täytettä.

Vaahdota kuohukerma kuohkeaksi vaahdoksi. Sulata
valkosuklaa mikrossa noin 30 sekuntia kerralla aina
välissä sekoitellen kunnes suklaa on kokonaan sulanut.
Lisää sulan valkosuklaan sekaan tuorejuusto ja vatkaa
tasaiseksi. Lisää lopuksi kuohkea kerma joukkoon ja
kääntele seos nuolijalla reippaasti sekaisin.
Nosta kakkupohja tarjouilulautasella ja lusikoi sen
päälle valkosuklaatäyte. Tasoittele pinta ja reunat
lusikalla. Koristele kakku oman makusi mukaan
passionhedelmillä, marjoilla tai vaikka karkeilla!

Valmista hasselpähkinä-pohja aluksi. 

Valmista valkosuklaatäyte. 

KIRJASTOKAKKU
20cm irtopohjavuokaan

KAKKU
YSTÄVÄLLE



YHDISTYSTOIMINTA

1.2.2023 Omaa ohjelmaa, 
runoja ym.
 8.2.2023  Suuhygienisti 
Johanna Nurmi
 15.2.2023 Tapani 
Kemppainen Vpk:sta
 22.2.2023 Kirjaston 
edustaja
 1.3.2023 Omaa ohjelmaa 
esim. musiikkia
 8.3.2023 Omaa ohjelmaa
 15.3.2023 Markku Niininen: 
Mielenkiintoista 
paikallishistoriaa
 22.3.2023 Omaa ohjelmaa
 29.3.2023 Omaa ohjelmaa 

Iloiset ikäihmiset kokoontuvat 
marraskuussa kunnantalon 
valtuustosalissa keskiviikkoisin. 
Kello 12.30 jälkeen on  kahvitus 
ja kello 13-14 on ohjelmaa 
seuraavasti:

 

Ohjelmaan voi tulla lisäyksiä
lähinnä oman ohjelman osalta. 
Kaikki ovat tervetulleita!
 Ohjelmaehdotuksia otetaan 
vastaan puh. 050 577 2224 
Kaarina Sneck

Kaikki ovat tervetulleita 
mukaan!

Humppilan ryhmä kokoontuu
maanantaisin klo 14- 16
osoitteessa Lehtokuja 1. 

MLL HUMPPILAN 

PAIKALLIS- 

YHDISTYS

VANHUS- 

NEUVOSTO

MIELIKKI RY.

Puhtia perheisiin
PERHELIIKUNNASTA
Kirkonkulman koulun
liikuntasalissa keskiviikkoisin
klo 16.30-18.00. 

Perheliikuntaan lapsi
osallistuu yhdessä aikuisen
kanssa. Toiminta on pääosin
omatoimista liikkumista ja
tutustumista erilaisiin
välineisiin. Ethän tule kipeänä
paikalle. 

PERHEKAHVILA torstaisin
kello 16.30-18.00 Lintukodon
yläkerrassa (sisäänkäynti
sivuovesta). 

Tarjolla välipalaa ja kahvia
2€/perhe (MLL jäsenille
1,5€/perhe). Ethän tule
kipeänä paikalle. Tervetuloa!

Ilmoitamme mahdollisista
toiminnan muutoksista
Facebookissa 
(MLL Humppilan
paikallisyhdistys),
Instagramissa (mll.humppila)
ja kotisivuillamme
(www.humppila.mll.fi)

ELÄKELIITON

HUMPPILAN

YHDISTYS RY.

Yhdistyksen kevätkokous ke 
15.3. klo 15:00, kahvitarjoilu 
klo 14:00 Osuuspankin 
kokoustilassa.
 Maaliskuussa risteily Turku- 
Tukholma Siljalla (tietoa 
myöhemmin).
 Tiistaina 18.4. aloitellaan 
mölkyn ja tonkkumin 
kesäkautta Silvalan puistossa, 
jos sää sallii.
 Toukokuussa virkistyspäivä
Eerikkilässä (tietoa 
myöhemmin).
Toukokuussa III alueen retki 
Torronsuolle (tietoa 
myöhemmin).
15.5. klo 10 alkaen Kauppilan 
kevätsiivous.

 Jäsenkirje ja 
jäsenmaksu/jäsenkortti jaetaan 
helmikuun tarinatuokiossa 
mukanaoleville ja muille kuun 
lopulla postilaatikkoon.

 Seuraa ilmoittelua Forssan 
Lehden yhdistykset palstalla 
keskiviikkoisin ja tule mukaan 
tapahtumiin.

Tarinatuokiot Osuuspankin 
kokoustilassa, Kisakuja 1., klo 
14:00. Keskiviikkona 22.2., 22.3. 
ja 19.4.. Kertokaa toiveita 
asiantuntijaluennoitsijoista.

Kevään toimintaa: 

KIRKKO 100V.

JUHLAVUOSI

KIITOS!
Humppilan Kulmakunnat kiittää
Kirkko 100 vuotta -
lahjakeräykseen osallistuneita. 

Keräyksen tuotto oli 8276,96
euroa ja seurakunnalle on
tilitetty 19.12. pankkikulujen
jälkeen 8105,08 euroa.
Kiitoskahvit 5.2.
seurakuntatalolla
juhlajumalanpalveluksen
jälkeen. Tervetuloa kaikki
humppilalaiset!



YHDISTYSTOIMINTA

Kerhot: Maanantaisin 
karaokekerho työväentalolla 
klo 13-16 ja musiikin 
tahdissa voi tanssahtaa sekä 
mahdollisuus ostaa 
kupposen kahvia.
Tiistaisin bocciakerho
työväentalolla klo 13-15.
Keskiviikkoisin kävelysähly 
(avoin kaikille) Kirkonkulman 
koulun liikuntasalilla klo 15- 
16:30.
Perjantaisin keilakerho 
Forssan keilahallilla klo 13. 
Lähtö Salelta klo 12:30,
osallistumisesta peritään 
pieni maksu.
Hallituksen ja kerhojen 
vastuuhenkilöiden 
yhteystiedot yhdistyksen 
kotisivulta 
https://humppila.elakkeensa 
ajat.fi/
Helmikuun 
kuukausitapaaminen 8.2. klo 
12 työväentalolla. 
Forssan Eläkkeensaajien 
kanssa, naistenpäivän Grace 
risteily 7-8.3. hinta 45€, 
ikkunallinen hytti. Lisätietoja 
ja ilm. 15.2 Marja 
Niittymäelle 040-708 2232.

toivottaa reipasta vuoden jatkoa! 
Yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkaa Jorma Sunabacka ja 
sihteerinä Marja Niittymäki.

Perinteinen laskiaistapahtuma ke 
22.2. alkaen klo 11:00 

työväentalolla sopalla. Ohjelma 
alkaa klo 12. 

 
Hernekeittoa ja muuta mukavaa 

12 €:lla.
Liukasta laskiaista ja tervetuloa.

 

HUMPPILAN

ELÄKKEENSAAJAT

RY. 

HUMPPILAN

ELÄKKEENSAAJIEN

LASKIAIS-

TAPAHTUMA! 

HUMPPILAN

VEIKOT

Matalan kynnyksen pallokerho 
 maanantaisin klo 16:30 - 18:00
Alakoulun liikuntasalissa. 
23.1. sähly            30.1. lentopallo                          
6.2. sähly               13.2. lentopallo
20.2. sähly            27.2. lentopallo                          
6.3. sähly                 3.3. lentopallo
20.3. sähly             7.3. lentopallo                          
3.4. sähly

 
Pesistreenit G/F ikäisille 
tiistaisin klo 16:30 – 18:00 ja 
sunnuntaisin klo 15:00 – 16:30 
Alakoulun liikuntasalissa. 

Lisätietoja Niina Mäkelä 040 
8611079.

Tikanheittoharjoitukset 
tiistaisin ja torstaisin klo 17:00 – 
19:00 Alakoulun aulassa. 
Lisätietoja 
pekka.niinikoski@saunalahti.fi tai 
040 0768 973. 

Kuntosäbä yli 15-vuotiaille 
perjantaisin klo 20:00 – 21:30 
Alakoulun liikuntasalissa. 
Lisätietoja Jarno Rosti 050 
4860488. 

Pallokoulu 3-vuotiaista ylöspäin 
lauantaisin 10:00 - 11:00 
Alakoulun liikuntasalissa.

Ilmoittaudu mukaan 
seuratyohuve@gmail.com

Lisätietoja Juha Lehtonen 040 
5490926.

Alakouluikäisten säbäkerho 
lauantaisin klo 11:00 – 13:00 
Alakoulun liikuntasalissa.

Mukaan tarvitset suojalasit, 
mailan, sisäpelikengät sekä 
juomapullon (muutamia mailoja 
ja suojalaseja löytyy seuralta).

Lisätietoja Juha Lehtonen 040 
5490926 tai  
seuratyohuve@gmail.com.

Toimintaa tukee:
  

                           

 
                                    

 
KIITOS KAIKILLE 100-

VUOTISJUHLAAMME 

OSALLISTUNEILLE JA SEURAAMME

MUISTANEILLE. 

TEITTE JUHLASTAMME

TÄYDELLISEN.

 
HUMPPILAN VEIKOT RY

HALLITUS

 
 

mailto:pekka.niinikoski@saunalahti.fi
mailto:seuratyohuve@gmail.com


VAIHTOPISTE

~tuo tullessas, vie mennessäs!

Mäntyrinteen alakertaan rakentuu
puhtaiden tekstiilien kierrätyspiste. 

 
Toiminta käynnistyy VAIN tekstiilien

vastaanotolla 30.1. Tarkoituksena on, että
voit halutessasi tuoda tekstiiliä

kierrätykseen. Muistathan, että tekstiilien
tulee olla siistejä ja puhtaita.  

 
HUOM! Kuntalaisille vaihtopiste avautuu

tekstiilien vaihtoon vasta 14.2.

TEKSTIILIEN VASTAANOTTO 
30. - 31.1., 6.-7.2. ja 13.2. klo 10-13

VAIHTOPISTE AVAUTUU
KUNTALAISTEN KÄYTTÖÖN 

14.-15.2. klo 10-13
Vaihtopiste avautuu kuntalaisille 
ystävänpäivänä tiistaina 14.2. ja 

keskiviikkona 15.2. Jatkossa vaihtopiste on 
avoinna joka viikko tiistaisin ja 

keskiviikkoisin klo 10-13 kunnes toisin 
ilmoitetaan. 

 
 Vaihtopisteelle voit myös vain tuoda tai 

käydä vain hakemassa. Ethän tuo 
rikkinäisiä tekstiilejä vaihtopisteelle. 

Vaihtopiste: Mäntyrinteen alakerta, Maurinpolku 3, 31640 Humppila

VARAUTUMINEN

Tiesitkö, että yksi tehokkaimmista tavoista säästää energiaa on
kodin lämpötilan laskeminen ja lämpimän käyttöveden
määrästä nipistäminen?

Lämpimän käyttöveden lämpötilaa ei saa laskea kodin
vesijärjestelmissä ja lämminvesivaraajissa säästösyistä
viileämmäksi, sillä riskinä on legionellabakteerin aiheuttama
keuhkokuume. Sen sijaan suihkuttelut kannattaa pitää lyhyinä ja
kääntää hana kiinni saippuoinnin ajaksi.

egionellapitoisuus lämpimässä käyttövedessä voi kasvaa, jos
veden lämpötila on bakteereille suotuisalla lämpötila-alueella,
eli +20-45 °C.

Suosittelemme pitämään kodin vesijärjestelmissä lämpimän
veden +55 °C ja käyttämään vettä kaikista vesipisteistä
säännöllisesti.

Ainoa oikea tapa säästää lämpimässä vedessä on käyttää sitä
vähemmän - ei alentaa lämpötilaa.

“Ainoa oikea tapa

säästää

lämpimässä

vedessä on

käyttää sitä

vähemmän - ei

alentaa

lämpötilaa”

Lisätiedot: Työajan puitteissa voit tiedustella tekstiilien tuonnista muina aikoina soittamalla
yhteyshenkilölle p. 044 706 4411 tai 050 433 5900

MUISTUTUS: ETHÄN LASKE LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN

LÄMPÖTILAA LIIAN ALAS?



vettä, juomia 6 l 
vihanneksia ja juureksia 600 g 
hedelmiä ja marjoja 400 g 
perunaa 200 g 
pastaa tai viljalisäkettä 200 g 
leipää ja viljatuotteita 550 g 
maitoa, piimää, jogurttia ja viiliä tai vastaavia
kasvivalmisteita 1 l juustoa 60 g 
kalaa, munaa, lihaa,  kasviproteiinia 400 g 
öljyä/rasvoja 150 g 
kuivattuja hedelmiä 100 g 
pähkinöitä/siemeniä 90 g makeisia/suklaata 100 g 
sokeria, hunajaa 100 g 

RUOKA
Kotoa pitäisi löytyä ruokaa koko perheelle ainakin kolmeksi
vuorokaudeksi Kolmen päivän kotivara ei ole erillinen
hätävarasto, vaan tuotteita käytetään arjessa tarpeen
mukaan ja tilalle hankitaan uutta. Kokoa kotivara sellaisista
elintarvikkeista, joita käytät muutenkin. 

ESIMERKKI
Yhden aikuisen kolmen päivän kotivara: 

Noin 2 300 kcal/vuorokausi

VARAA KOTIIN HYVIN SÄILYVÄÄ, SELLAISENAAN
SYÖTÄVÄÄ RUOKAA

□ pullovettä, mehuja ja mehukeittoja
□ tuoreita hedelmiä, kasviksia ja juureksia sekä säilykkeitä
□ leipää, näkkileipää, riisikakkuja, korppuja
□ muroja, myslejä, hiutaleita , pähkinöitä, siemeniä
□ kuivattuja hedelmiä, kuten rusinoita, luumuja, taateleita 
□ hilloja, soseita 
□ huoneenlämmössä säilyvää maitoa ja kasvijuomia 
□ kala-, liha- ja papusäilykkeitä 
□ välipalapatukoita, keksejä, suklaata, sipsejä 

MUISTA HUOMIOIDA ERITYISRUOKAVALIOT!
 JA MUISTA VARATA RUOKAA MYÖS

LEMMIKKIELÄIMILLE!

“Kokonaisveden-tarve on 1-2

ämpärillistä henkeä kohti

vuorokaudessa.”

Onko kotonasi riittävästi ruokaa,
jos et syystä tai toisesta pääse
kauppaan? Sairastuminen tai
tapaturma voi aiheuttaa tilanteen,
ettet pääse kauppaan. Syynä voi
olla myös esimerkiksi myrskyn
aiheuttama pitkittynyt
sähkökatkos, jonka takia kaupat
pitävät ovensa kiinni.

VESI
Kotoa olisi hyvä löytyä edes
muutama litra kaupasta ostettua
pullovettä Vesikatko voi johtua
esimerkiksi sähkökatkosta tai
veden saastumisesta. Yli
vuorokauden mittaisissa
vesihuollon häiriötilanteissa kunta
järjestää usein varavedenjakelun. 

Onko sinulla puhtaita kanistereita
tai kannellisia ämpäreitä, joilla
voisit hakea vettä? Ihminen
tarvitsee päivittäin noin 2 litraa
puhdasta juomavettä. Lisäksi vettä
tarvitaan ruoanlaittooan ja
hygieniaan. 

 Kokonaisvedentarve on 1-2
ämpärillistä henkeä kohti
vuorokaudessa. Seuraa
vesilaitoksen ja viranomaisten
tiedotuksia. Joskus vesilaitos
kehottaa keittämään juotavaksi tai
ruoan valmistamiseen tarkoitetun
veden.

VARAUTUMINEN

KOLMEN PÄIVÄN KOTIVARA

"Kotivara on vettä

ja ruokaa koko

perheen tarpeisiin

ainakin 72 tunniksi" 



RUOANVALMISTUS SÄHKÖKATKON
AIKANA 

Monia ruokia voi syödä kylmänäkin, mutta jos
sähkökatko kestää pitkään, moni kaipaa
lämmintä ruokaa. 

Ruokaa voi laittaa ilman sähköäkin. 
□  takassa 
□  retkikeittimellä 
□  grillissä tai kertakäyttögrillissä 
□  nuotiolla 

Muista varata polttopuita, hiiliä, kaasua,
retkikeittimen polttoainetta ja tulitikkuja. Ole
huolellinen käyttäessäsi retkikeitintä. Sisätiloissa
varaa palamaton alusta, huolehdi tuuletuksesta
ja varaa sammutuspeite lähelle. Grilliä ei saa
käyttää sisällä haitallisten kaasujen
muodostumisen vuoksi. 

 
VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ:

www.72tuntia.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi/kotivara
www.martat.fi/kotivara
www.astettaalemmas.fi 
www.vattenfall.fi
www.motiva.fi
www.elenia.fi
www.fortum.fi
www.kiinteistoliitto.fi
www.humppilanvesi.fi
www.humppilankaukolampo.fi

VARAUTUMINEN

Älä availe turhaan jääkaapin ja pakastimen
ovea. Mieti, mitä aiot käyttää ja ota kaapista
kerralla kaikki tarvittava. 
Pidä jääkaapissa ja pakastimessa
lämpömittaria, niin voit seurata lämpötilaa.
Käytä helpoimmin pilaantuvat ruoat
ensimmäisenä. Ruoka säilyy kylmänä
jääkaapissa joitakin tunteja sen jälkeen,
kun sähköt ovat katkenneet. 

Hän ei ehkä tiedä, mistä on kysymys, kun
vettä tai  sähköä ei tule. 
Veden hakeminen jakelupisteeltä voi olla
vaikeaa tai   mahdotonta. 
Ruoka saattaa olla vähissä. 
Lääkäriavulle voi olla tarvetta.

PAKASTIMEN JA JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ
SÄHKÖKATKON AIKANA 

Suljetussa pakastimessa lämpötila pysyy
miinuksella yleensä 12-24 tuntia. Hyvin
eristetty, täysi säiliöpakastin pitää ruoat jäässä
jopa kaksi vuorokautta. Jos ulkona on
pakkasta, pakasteet voi siirtää esimerkiksi
parvekkeelle. 

Peitä elintarvikkeet huolella, etteivät eläimet
pääse niihin käsiksi. Sulaneita pakasteita ei voi
pakastaa uudelleen, vaan ne on syötävä tai
valmistettava ruoaksi.

ASUUKO NAAPURISSASI JOKU, JOKA VOISI
TARVITA APUA? 

Ikäihminen, yksinhuoltaja pienten lasten
kanssa tai kuumeessa oleva flunssapotilas.
Kysy, tarvitseeko hän apua.

Näissä asioissa voit auttaa naapuriasi: 

"Humppilan kunnan 
www-sivuille on koottu 
lisää linkkejä ja vinkkejä 
energiansäästämiseen ja 
varautumiseen liittyen."

www.humppila.fi/asuminen-ja-ymparisto/varautuminen/



vt. kunnanjohtaja
Susanna Hokkanen, p. 044 706 4447

vs. hallintojohtaja
Maija Sieppi,  p. 044 729 4881

toimistosihteeri/neuvonta
Terhi Kohomäki,  p. 044 706 4419

IT-asiantuntija
Lea Karhe,  p. 050 338 7728

pääkirjanpitäjä
Sari Ranta, p. 044 706 4401

kirjanpitäjä/reskontra
Piia Vastamäki, p. 050 091 9522

tekninen johtaja
Mari Honkonen, p. 050 364 8702

rakennusmestari
Matti Saarenmaa,  p. 050 302 5333

hallintosihteeri
Jaana Kannisto,  p. 044 706 4437

rakennustarkastaja
Raimo Huotelin,  p. 03 4141 5325, 
raimo.huotelin (at) forssa.fi

ympäristötarkastaja
Henna Pirhonen, p. 03 4141 5271
henna.pirhonen (at) forssa.fi

urheilulaitosten hoitaja
Matti Kankkunen, p. 050 048 4872

Ari Tuki, p. 044 7064 402
Jätevesiviemärit

puhelinpäivystys virka-ajan ulkopuolella
Tapio Jortikka, p. 040 088 5994 tai 044
9848 290 

sähköinen vika-ilmoitus:
https://humppila.epalvelu.fi/services/humppila/
4491/revision/7/ 

HALLINTO:

TEKNINEN OSASTO:

HUMPPILAN

KUNNAN

YHTEYSTIEDOT

sivistysjohtja-rehtori
Anssi Lepistö, p. 044 706 4412

sivistyssihteeri
Marika Holstikko,  p. 044 706 4441

varhaiskasvatusjohtaja
Katja Ojala,  p. 050 542 2030

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Anu Lyytinen,  p. 044 758 6589

kirjastonhoitaja
Meeri Sipilä,  p. 044 706 4443

kulttuurikoordinaattori
Tiia Kakkonen,  p. 044 715 3635

liikunnanohjaaja
Marina Alapere, p. 044 706 4427

nuoriso-ohjaaja
Maarit Iso-Jaakkola,  p. 050 362 9166

siivoustyönohjaaja
Sina Nummela,  p. 044 706 4417

Milla Parviainen, p. 040 182 4182

Eeva Sirkkilä, puh. 050 468 7846

Tapani Kemppainen, p. 040 564 1263

SIVISTYSOSASTO:

SIIVOUSTYÖ:

MAAHANMUUTTOKOORDINAATTORI:

MAASEUTUASIAMIES:

HUMPPILAN VPK:

www.humppila.fi


