
                  
               HUMPAPPAA  KESÄKUU 2018 

 
HUMPAPPAA jaetaan tiedotteena joka talouteen joka kuukauden 4. keskiviikkona tai torstaina. Palstal-
le otetaan myös kaikkien humppilalaisten järjestöjen ilmoituksia niiden järjestämistä liikunta-, nuoriso- ja 
kulttuuritapahtumista.  Ilmoitukset jätetään sähköpostina kuukauden 15. päivään mennessä osoittee-
seen neuvonta@humppila.fi  HUOM!! HEINÄ- JA ELOKUUN HUMPAPPAAT OVAT SAMASSA!! Jos 
Humpappaa tulee SINISELLE paperille tulostettuna, se tarkoittaa, että silloin Humpappaassa on 
USEAMPI kuin 1 paperi. Jos taas normaalina keltaisen värisenä, siinä on vain yksi paperi.   

 
KIRJASTO 
• Kirjaston kesäaukioloajat 1.6.–31.8.: ma ja ke klo 12–19, ti ja to klo 12–17, pe klo 12–16 
• Juhannuksen aatonaattona to 21.6. kirjasto on avoinna klo 10–14. Juhannusaattona pe 23.6. 

kirjasto on suljettu. 
• Kirjaston kesätyöntekijöiden järjestämää ohjelmaa lapsille perjantaina 8.6. klo 11–15. 
• Dekkarilukupiiri Murharyhmä kokoontuu kirjastossa torstaina 14.6. klo 17.15. Kesäkuun lukupii-

rikirjana on Tove Alsterdalin Haudattu hiljaisuudessa. Heinäkuussa vietetään kesälomaa. 
• Novellikoukku jatkuu 31.5. klo 17.30–18.30. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä 

tarinoita. Järjestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset. 
• Kirjaston näyttelyt: Kesäkuussa Sarka-museon kiertävä näyttely Ruisleipä – Suomalainen ruis-

leipä nyt ja ennen 
LIIKUNTA 
• Kauden syksy 2018–kevät 2019 liikuntatilojen varaukset. Liikuntatilojen käyttövaraukset päät-

tyivät toukokuun lopussa ja uusi kausi alkaa syyskuussa. Kirkonkulman koulun liikuntasalin va-
raustoiveet tulee toimittaa kirjastoon 20.7. mennessä. Varaustoiveet tulee toimittaa sekä ryh-
mäliikunta- ja pelivuoroista että sulkapallovuoroista. Vuoroja voi hakea kunnan nettisivuilta löy-
tyvällä lomakkeella tai vastaavat tiedot voi toimittaa sähköpostilla taija.lehtinen@humppila.fi. 
Vuorojen jaosta järjestetään palaveri 1.8. klo 17 kunnanvirastolla. 

• Kesällä keppijumppaa 26.6., 28.6., 3.7. ja 5.7. klo 15–15.45 Ristonkujan nurmikolla kerrostalo-
jen välissä. Jumppa on maksuton. 

KULTTUURI 
• ÄRI - die farbe Taidenäyttely sekä värjäystyöpajoja luonnonkasveja käyttäen. 3. - 22.7.2018 ti - 

pe, su klo 11 – 17. Taidemakasiini ITU, Perkiöntie 13, Humppila, www.taideitu.net 
• 40 vuotta räsymattoja 3. - 22.7.2018 ti - pe, su klo 11 – 17, Urpolan Kutomon Galleria, Perkiön-

tie 13, Humppila, 050 5868187 / Elina Kylämarkula 
 

HUMPPILA-PÄIVÄ 10.6. KAUPPILAN PERINNETILALLA 
• Klo 10–12 Kulttuurikaruselli lapsille: non-stop työpajoja, mm. sirkuskoulua kaikenikäisille 
• Klo 12 Musiikin edistämissäätiön johtaja Hannu Saha & mestaripelimanni Tapani Peltoniemi 

esittävät kantelemusiikkia. Lisäksi ohjelmassa puhe Aarnion sisaruksista sekä vuoden nuoren 
palkitseminen 

• Klo 13 Yhteislaulutilaisuus ”Lauluja elämästä” kanttori Esa Lahden, nuorten lauluryhmän ja 
bändin johdolla 

• Klo 14 Kahvitarjoilu 
• Kauppilan perinnetila on avoinna kesäsunnuntaisin (kesäkuu–elokuu) klo 12–16. Juhannukse-

na su 24.6. suljettu. 
• Talvisen työläismökki on avoinna kesäsunnuntaisin (kesäkuu–elokuu) klo 12–16. Juhannukse-

na su 24.6. suljettu. 
• Museorautatien kesäkahvitukset Humppilan Vanhalla asemalla. Vanhan aseman kahvila on 

avoinna 3.6., 10.6., 8.7., 28.7., 29.7., 4.8., 25.8. sekä 8.9. ja 1.12. ensimmäisen junan tulosta 
viimeisen junan lähtöön eli n. klo 10–16. Vapaita kahvitusvuoroja on vielä jäljellä, niitä voi vara-
ta kirjastosta. 
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NUORISOTOIMI ILMOITTAA 
• Nuokkari pe 1.6. kiinni. Kesäkuussa auki kolmena perjantaina, huom. klo 19 - 22. pe 8.6. ja pe 

15.6. ja pe 29.6. Jos on hyvä sää, niin olemme ulkona! Seuraa tiedotusta somessa, mahdollisia 
pelivuoroja luvassa kesäkuussa ja elokuussa!! Fb: nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola, ig: 
humppila_isojii  

• Pikkis lomailee!  
• Koulujen päättärit-tapahtuma la 2.6. Forssan harjoitusjäähallilla klo 18-22.30. Ilmainen päihtee-

tön tapahtuma. Pääesiintyjänä Mäkki. Lisäksi DJ, oheisohjelmaa ja syötävää tarjolla. Tervetu-
loa juhlistamaan kesäloman alkua!  

• Kädentaitokaruselli : Jokiläänin kansalaisopisto ma 4.- pe 8.6 klo 10-13, Humppilan Lammin-
kulmalla 9-15-vuotiaille. Luvassa keramiikan muotoilua, erilaisia käsityötekniikoita ja taitelua. 
Kurssin hinta on 30€ (sis.materiaalit). Ilmoittautuminen 2.-30.5. Jokiläänin kansalaisopistoon 
03-4182 7402, https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/ (kurssi nro 110473)  

• Liikuntakerho ma 4.-pe 8.6.: monipuolista liikuntaa, eri lajeja ja leikkejä! Aloitamme ma 4.6. ala-
asteen kentällä. Ryhmä 1: 7-10- vuotiaat klo 14.00-15.15 Ryhmä 2 : 11- 13-vuotiaat klo 15.30-
16.45 Ilmoittautuminen pe 1.6. mennessä Maaritille 050 3629 166  

• Action Painting : ma 11.-pe 15.6. klo 14-17 Alaikäraja 7 vuotta. 30€ 4H:n jäseneltä ja 35€ ei-
jäseneltä Ilmoittautuminen pe 8.6. mennessä: humppila4h@hotmail.com tiedustelut: Sanna 
045 1243 850  

• Puuhaleiri : ma 18.-to 21.6. Kauppilassa klo 10-13, 7-10-vuotiaille. 25€ ja 20€ sisarukset. Omat 
eväät mukaan. Yksi retkipäivä Saaren kansanpuistoon ja eläintilalle. Ilmoittautuminen pe 15.6. 
mennessä Maaritille 050 3629 166. 

• Uimakoulu ma 25.-pe 29.6. ja ma 2.-pe 6.7. Alkeisryhmään otetaan 10 lasta, jatkoryhmään 15 
lasta. Hinta 20€. Ilmoittautuminen alkaa ma 28.5. klo 10 Maaritille puhelimitse 050 3629 166. 
Alkeisryhmä klo 10.00-11.30. Jatkoryhmä klo 12.30-14.00.  

• Nuorisotoimi lomailee uimakoulun jälkeen heinäkuun. Hyvää kesää! 
 
HUMPPILAN 4H-JÄRJESTÖ 
• Lannoitesäkkikeräys jatkuu kuten muina vuosina. Säkkejä saa tuoda ajalla 1.- 30. 6. 
Paikka sama eli Hankkijan ent. tontti missä viljavarasto, Matkuntien varrella. Tarkempi oh-

je www.humppila4h.info etusivulla. Ilmoita säkkimäärät tekstarilla 045 1243850 tai humppi-
la4h@hotmail.com 

  
MLL HUMPPILA 
• PERHEKAHVILA Nuorisotila Vaijerissa torstaisin kello 9:30-11:30. Tarjolla aamupalaa 

1€/perhe. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kahvittelijat! Kevään viimeinen perhekahvila 
31.5.18. 

• Kesän ajan PUISTOTREFFIT 7.6.18 alkaen joka torstai klo 9:30 alkaen Salen puistossa. Halu-
tessa omat eväät ja lelut mukaan. Säävaraus. 

• PERHELIIKUNTA jatkuu syksyllä, liikunnallista kesää! 
• MLL on mukana STARTTI KESÄÄN -tapahtumassa 9.6.18 Lasitehtaalla. Paikalla kasvomaala-

usta/tatuointeja, taimien istutusta ja muuta kivaa puuhaa pientä maksua vastaan. 
 
HUMPPILAN SOTAVETERAANIT RY JA TERVEYS RY:N HUMPPILAN OSASTO  
• järjestävät kaikille avoimen retken "Taatan" maisemiin Hämeenkyröön ti 3.7.2018. 

Kohteet: Hämeenkyrön Kehäkukka, maisemakierros bussilla, Rautapuisto, hautausmaa, kirkko 
ja museo. Lähtö Seurikselta klo 8.30 ja paluu n.17.30. Hinta n.45 €, johon sisältyy matka, opas-
tukset ja lounas. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 25.6. mennessä Sirkka 045 123 4241 tai Terttu 
050 912 5600. 
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HUMPPILAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
• Novellikoukku kirjastossa keskiviikkona 30.5. ja 27.6. ja 29.8. klo 17.30–18.30.Tule mukaan 

oman käsityösi kanssa kuuntelemaan tekemisen lomassa lyhyitä tarinoita tai lukemaan niitä itse. 
Heinäkuussa Novellikoukku on tauolla 

• Käsityöilta Työpaja Asematuvalla tiistaina 12.6 klo 19.00-21.00. Illan aikana opetellaan makra-
mee-solmeilua. Ohjaajana toimii Anna Eerikäinen. Ota mukaasi solmeiluun soveltuvaa narua tai 
esim. matonkudetta. Paikanpäältä voi myös ostaa tarvikkeita opetteluun. Solmeillen voit tehdä 
erilaisia sisustuselementtejä kotiin tai puutarhaan. Lisätietoa lähempänä Facebookissa. 

• Käsityöilta Elokuussa Työpaja Asematuvalla tiistaina 14.8. klo 18.00-20.00. Illoissa tehdään käsi-
töitä, keskustellaan milloin mistäkin ja kahvitellaan. Opetellaan ja jaetaan toisillemme uusia työ-
tapoja ja -tekniiikoita. Voit tulla myös virkkaamaan vaikka yhden isoäidinneliön yhteispeittoon. 
Heinäkuussa Käsityöilta on tauolla. 

• Vohvelikahvila Museorautatien halkovajassa Humppilassa 10.6, 15.7 ja 4.8. junan kulkuaikatau-
lun mukaisesti. 

•  Impin sauna 11.6. Veikkojen majalla klo 18-22, tule kanssamme rentoutumaan ja viettämään 
mukavaa kesäistä iltaa hyvässä seurassa. 

• 11.8. Maa- ja Kotitalousnaiset ovat Kenkämaailman pihalla esittelemässä Hukkaruokapöytää ja 
toimintaamme 

• Sadonkorjuumarkkinoilla 25.8. Maa- ja Kotitalousnaisilla on jälleen kahviteltta, tervetuloa kahvit-
telemaan. 

• Kesän juhliin kannattaa varata astiat ajoissa! 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! 

HAUTAUSMAAKÄVELY   
• Tervetuloa kuulemaan Humppilan vaiheita ja historiaa sekä kertomaan itse lisää Heikki Niinisen ja 

Seija Kylä-Markulan kanssa sunnuntaina 19. elokuuta klo 11.30. Kierros kestää noin 1,5 tuntia. 
 
MINUN HUMPPILANI  
• Tapahtuma toteutuu lauantaina 25.8. klo 10.00. Linja-auto lähtee rautatieasemalta. Asemalta Atel-

jeelle - opastettu kierros Humppilan vaiheisiin ja historiaan vanhaa kylätietä pitkin. Reitin varrella 
vanhojen rakennusten avoimet ovet. Rakennuksissa myös näyttelyjä. Varaa paikkasi: toimis-
to@kuvio.org  

 
SADONKORJUUMARKKINAT 
• järjestetään lauantaina 25.8.2018 klo 10-16 myllyn ympäristössä. Markkinoiden lisäksi viimevuo-

den tapaan ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Tapahtumasta ilmoitetaan lähempänä kunnan nettisivuil-
la ja facebookissa. Mikäli haluat tulla myymään/esittelemään markkinoille tuotteitasi/palvelujasi, 
niin otathan yhteyttä tiia.reiman@humppila.fi tai 044 715 3635. Samaan aikaan myös vanhojen 
traktoreiden näyttely, selkätien juoksu, päiväkodin avoimet ovet ym. mukavaa tapahtumaa! 
 

HUMPPILAN KENKÄMAAILMAN  
• alueella järjestetään lauantaina 11.8.2018 markkinat. Markkinahumun lisäksi paikalla Huutokaup-

pakeisari Aki Palsanmäki huutokauppaamassa varastot tyhjiksi. Aikataulu varmistuu lähempänä 
tapahtumaa. Mikäli sinulla olisi kiinnostusta tulla esittelemään toimintaasi markkinoille tai haluaisit 
olla apuna järjestelemisessä, olethan suoraan yhteydessä Susanna Äimälään 050 407 4019. Tori-
paikan hinta myyjille 100 e ja tuotteiden/palveluiden esittelijöille paikka on ilmainen. Tulethan pai-
kalle ! 
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