HUMPAPPAA

KESÄKUU 2020

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
Kirjaston kesäaukioloajat 1.6.–31.8.2020
 ma 12-18
 ti 10-16
 ke 12-18
 to 12-18
 pe 10-16
NUORISOTOIMI TIEDOTTAA
Kesän toiminnasta tiedotetaan erikseen. Seuraa kunnan nettisivuja ja Facebookia.







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

HUMPPILAN LIIKUNTATOIMI
Liikuntatoimi aloittaa kesäkuusta ryhmäliikuntatoiminnan kuntalaisille (viranomaisten
turvallisuusohjeiden ja -sääntöjen mukaan). Lisätiedot asiasta tulee kunnan facebook-sivulle
ja kotisivulle. Ihanaa kesän alkua toivottaa Humppilan liikuntatoimi ja liikunnanohjaaja
Marina Alapere.
HUMPPILAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Kaikille avoin kevätkokouksemme siirretään pidettäväksi 9.6. klo 19 Asemantie
3:ssa. Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi mahdollinen yhdistyminen Maamiesseuran
kanssa. Kahvitarjoilu
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA
FSHKY:n aamukahvitoiminta on peruttu toistaiseksi. Jatkosta ilmoitetaan myöhemmin.
KUNNNANVIRASTO
Etätyösuosituksesta johtuen kunnanvirasto pidetään poikkeuksellisesti suljettuna asiakkailta koko
kesän. Yhteydenotot kunnanvirastoon pyydetään ottamaan puhelimitse tai sähköpostilla.
Tapaamisista sovitaan etukäteen.
Henkilöstö pyrkii keskittämään kesälomansa ajalle 6.7. – 26.7.2020. Tänä aikana vain tekninen
toimi päivystää ja sosiaalitoimen päivystyksistä vastaa hyvinvointikuntayhtymä.
MUSIIKKILEIKKIKOULU
UUSIEN musiikkileikkioululaisten ilmoittautuminen alkaa 1.6. lounais-hame.eepos.fi.
Muskarit on aina TORSTAI-ILTAPÄIVISIN Päivänpaisteen päiväkodilla.
Mukaan voi ilmoittautua v. 2017 - 2014 syntyneet lapset.
Lisätietoa Heta-Maija Halme
p. 050 303 6615
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ELÄKELIITON HUMPPILAN YHDISTYS
Siivoustalkoot Kauppilassa ke 3.6.2020 alkaen klo 10:00. Koronatilanteesta johtuen talkoisiin
toivotaan alle 70-vuotiaita jäseniämme. Kauppilan mahdollista sunnuntaiaukioloa suunnitellaan
kunnan suosituksen mukaan heinä-elokuulle. Kaikki suunnitellut kesän tapahtumat peruuntuvat
tai siirtyvät myöhempään ajankohtaan ja 40-vuotisjuhlamme 2.8.2020 siirretään ensi vuoteen
koronatilanteen vuoksi.

TERVEYS RY:N HUMPPILAN OSASTO RY:N sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Rautatieasemalla pe. 5.6.2020 klo18.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS
UIMAKOULU on toistaiseksi peruttu ja kartoitamme mahdollisuuksia uimakoulun järjestämiseksi
myöhemmin tänä vuonna. Ilmoittelemme asiasta heti kun mahdollista.
PERHEKAHVILA JA PERHELIIKUNTA jäävät kesätauolle. Ilmoittelemme toimintojen mahdollisesta
jatkosta syksyllä.
Seuraa ajankohtaisia tiedoituksia Facebookissa, Mll Humppilan paikallisyhdistys tai
https://humppila.mll.fi/
HUMPPILAN 4H
Humppila 4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään Rysässä (alakoulun vieressä)
keskiviikkona 10.6.2020 klo 18.00 alkaen. Tervetuloa!
Humppilan 4H ei järjestä kuvataideleiriä kesäkuussa koronatilanteen takia.
Humppilan 4H kerää lannoitesäkkejä kesäkuun loppuun asti: Paikka: sama kuin muina vuosina
eli Matkuntie Humppilan keskustasta tultaessa, korjaamo vasemmalla, sen jälkeen, ”päällyste
päättyy”-merkin kohdalla pikku tie oikealla. Aukio, jossa vanhat viljasiilot. Keräykseen kelpaavat
säkit: kts.www.humppila4h.info. Mitään muuta muovia, muita suursäkkejä tai muuta jätettä ei
keräykseen saa tuoda. HUOM! Ilmoita säkkien lukumäärä: humppila@4h.fi tai tekstarina 045
1243850
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