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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 kulttuuritapahtumis-
ta.  Ilmoitukset jätetään sähköpostina kuukauden 15. päivään mennessä osoitteeseen neuvonta@humppila.fi  
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 
• Ti 9.10. vietetään valtakunnallista SeniorSurf-päivää. SeniorSurf-päivän tarkoituksena on rohkaista 

ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikkaan ja nettiin. Kirjastossa klo 12–14 Humppilan OP:n hen-
kilökuntaa neuvomassa verkkopankin käytössä sekä Humppilan Eläkkeensaajista vertaisneuvojia, joilta 
voi tulla kysymään opastusta tietotekniikassa. Kirjastolla käytössä iPadeja ja kannettavia tietokoneita tai 
sitten voi tulla oman laitteen kanssa. 

• Osallistu Kirjastovelhon Halloween-lukuhaasteeseen! Hae kirjastosta Halloween-lukupassi ja kerää lei-
moja lukemistasi kauhu-, fantasia- ja jännityskirjoista. Kerättyäsi neljä leimaa saat yllätyksen kirjaston 
tiskiltä. Haaste alkaa 1.10.2018. 

• Eläinten viikolla 4.10.–10.10. järjestetään kirjastossa eläinaiheista askartelua. Lisäksi kirjastossa on ja-
ossa SEYn eläinten viikon Hyvä elämä lemmikille -opasta lapsille. 

• Taideteoksen paljastus ke 17.10. klo 15. Humppilan kunta on saanut lahjoituksena Kaarlo Karin (1872–
1941) öljyvärimaalauksen ”Humppilan mylly” (1907). Taideteos ripustetaan kirjaston seinälle ja paljaste-
taan yleisölle kahvitarjoilun kera. 

• Dekkarilukupiiri Murharyhmä kokoontuu kirjastossa seuraavan kerran torstaina 11.10. klo 17.15. Loka-
kuun lukupiirikirjana on Eero Pasasen Kononen ja kunniavelka. 

• Novellikoukku jatkuu 26.9. ja 31.10. klo 17.30–18.30. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan lyhyitä 
tarinoita. Järjestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset. 

• Haluaisitko saada kokoelmasi, askartelusi tai käsityösi esille? Kaikenlaiset näyttelyt käsitöistä tauluihin 
ovat tervetulleita kirjastoon. Kirjaston näyttelynurkkauksen voi varata käyttöönsä maksutta. 

• Maa- ja kotitalousnaisten käsityöilta Asematuvalla kuukauden toisena tiistaina eli seuraavaksi 9.10. klo 
18-20 
 

LIIKUNTA 
Syksyn ohjatut liikuntatunnit: 

• Ma klo 18.30–19.30 kiinteytys liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. 
• Ti klo 18–19.30 naisten lihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajana Marja. 
• Ti klo 20.30–22 miesten kuntoliikunta liikuntasalissa. Ohjaajana Ari. 
• Ke klo 17–18.30 naisten peruslihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. 
• Ke klo 18.30–20 naisten peruslihaskuntoharjoittelua kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. 
• To klo 18.30–19.30 kahvakuula liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. 
• To klo 17–18.30 8.-9. lk poikien kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa. MAKSUTON 
• To klo 18.30–20 miesten kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa. 
• Huomio! Jumpat maksavat 4 €/kerta (tasaraha) tai yhden jumppalipun. Ryhmien ohjaajat eivät myy 

jumppalippuja vaan niitä voi ostaa kirjastosta kirjaston aukioloaikoina. 
• Seniorien vesijumppa. Seniorien vesijumppa Vesihelmessä maanantaisin klo 12–12.30. Lähtö Osuus-

pankin pihasta klo 11.15. Jumpan hinta 2 € ja kuljetus 2 €. Lisätietoja Sinikka Koskiselta puh. 040 743 
3088. 

• Seniorien keilausvuoro Forssassa torstaisin klo 12–13. Yhteiskuljetus lähtee Seuriksen pihasta klo 
11.15. Osallistumisesta kerätään pieni maksu. Aikataulumuutokset mahdollisia. Järjestäjänä Humppi-
lan Eläkkeensaajat, mutta kaikki ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoja Juhani Junttilalta, puh. 040 056 
1209. 

 
APTEEKKI 

• Apteekki Humppilan Lasissa vietetään 2 v. synttäreitä, ja juhlan kunniaksi tarjoam-
me kakkukahvit torstaina 4.10. klo 10-17. Lämpimästi tervetuloa!  

 
KIITOS kaikille Minun Humppilani -kulttuurikierrokseen osallistuneille ja järjestelyissä töitä tehneille. Vieraita oli 
satoja paitsi meitä Humppilalaisia myös naapurikunnista ja kauempaakin, ainakin Turusta, Tampereelta ja No-
kialta asti 

mailto:neuvonta@humppila.fi
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NUORISOTOIMI 

• Syyslomalla retki Karmivaan Karnevaaliin, Särkänniemeen keskiviikkona 17.10. Sitova ilmoittautumi-
nen 9.10. mennessä Maaritille 050 3629166. Alakouluikäiset täysi-ikäisen kanssa reissulle. Bussikulje-
tus 10€. Alle 3-vuotiaat ilmaiseksi bussiin että Särkänniemeen. Aikataulut tarkennetaan piakkoin, seu-
raa tiedotusta. Osta itse ranneke tai sisäänpääsylippu: ennakkoon internetin kautta on edullisempaa 
kuin paikanpäällä portilta. Tutustu lippuihin Särkänniemen sivuilla.  

• Koirataito -kurssi 10-17-vuotiaille. Nuorisotila Vaijerissa 14.10.18 klo. 15-18. Oletko haaveillut koirasta? 
Oletko uusi koiranomistaja? Kiinnostaako koiran perushoito ja elekieli? Tule oppimaan, osallistumaan 
ja kuuntelemaan. Järjestäjinä Etelä-Hämeen kennelpiirin NuKo Marika ja Humppilan nuorisotoimi. Il-
moittaudu mukaan 11.10 mennessä osoitteeseen marika.ceder@gmail.com. 15 ensimmäistä mahtuu 
mukaan! 

• Maanantaina 15.10. työpajalla klo 14-17 Aila Sulonen opastaa mollamaijan tekoa. Kaikenikäisille, apu-
ohjaajat myös tervetulleita! Jos kiinnostusta on, niin kokoonnumme useampana kertana syyslomavii-
kolla. Kierrätyskankaita saadaan Texvexiltä, voit tuoda omia kankaita myös. Vanutäyte hankittava itse. 
Voit tuoda oman ompelukoneen. Ilmoittaudu Maaritille 050 3629166.  

• Pikkis 5.-6.luokkalaisille nuokkarilla: keskiviikot 3.10., 24.10. ja 31.10. klo 17-19.  
• Nuokkari auki normaalisti syyslomalla.  
• Nuokkarilla kävijöiden yhteystietolomakkeita toivotaan palautettavaksi nuokkarille. Lomakkeen löytää 

myös Humppilan kunnan nettisivuilta. Yhteystiedot kerätään hätätilanteiden varalta. Myös kodin ja nuo-
risotilan välinen yhteydenpito paranee. Seuraa tiedotusta: Facebook: nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-
Jaakkola sekä Nuorisotila Vaijeri. Instagram: humppila_isoji 

MIELIKKI kokoontuu maanantaisin klo 14-16 Lehtokuja 1, entisen postin tila. 1.10. alkaen kokoonnutaan tois-
taiseksi kunnanvirastolla takkahuoneessa.  

MLL HUMPPILA 
• PERHEKAHVILA jatkuu tuttuun tapaan Nuorisotila Vaijerissa torstaisin kello 9:30-11:30. Tarjolla aa-

mupalaa 1€/perhe. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kahvittelijat!  
• Puhtia perheisiin PERHELIIKUNNASSA starttaa taas 12.9.2018 alkaen Kirkonkulman koulun liikunta-

salissa keskiviikkoisin kello 16.30-18.00. Perheliikuntaan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. 
Toiminta on pääosin omatoimista liikkumista ja tutustumista erilaisiin välineisiin.  

 
ATK-kurssi senioreille alkaa 11.10 -18 klo 17 - 19 yläasteen ATK-luokassa. Kurssi pidetään neljänä peräkkäi-
senä torstaina. Kurssimaksu on 10 euroa ja kurssin vetäjänä on Jouko Lautaoja. ATK-luokassa on koneet, 
mutta voit ottaa myös oman koneen mukaan halutessasi. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille sekä kaikille ATK:ta 
käyttäville. Ilmoittautumiset Marja Niittymäelle 0407082232 tai sähköpostilla: marja.niittymaki@gmail.com  
5.10.2018 mennessä. 
 
ILOISET IKÄIHMISET 
Kokoontumispaikka: Humppilan kunnantalo valtuustosali klo 12.45 kahvi, ohjelma klo 13-14 

• 3.10. Bingo ym. 
• 10.10. Marjatta Palojärvi 
• 17.10. Kirsi Alastalo 
• 24.10  kanttori  Esa Lahti 
• 31.10. Tiina Vieraankivi 

 
 
HUMPPILAN 4H järjestää kuvataideopetusta alakoulun vieressä Rysässä. Ilmoittautua voi suoraan kerhossa 
tai humppila4h@hotmail.com.  

• Maanantaina: klo 13-14  3.ja 4. luokkalaiset, klo 15-16.30 yläaste. Tiistaina: klo 13-14  1.luokkalaiset ja 
"läksyryhmä", klo 14-15  5.ja 6.luokkalaiset. Keskiviikkona: klo 13-14               2. ja 3. luokkalaiset. 

• Lukukausi maksaa 40e tai 80e perheeltä jos useampi lapsi osallistuu. 
• Lokakuussa alkavista harrastuskerhoista lisätietoa: www.humppila4h.info 


