
HUMPAPPAA  MAALISKUU 2020 

1/2 
 

 
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 aukioloajat: 

 ma 13–19, ti 9–15, ke 13–19, to 13–19, pe 11–17, Lauantaina 14.3. klo 10 - 13     

 Louna-kirjastojen yhteinen ääneenlukuhaaste on käynnissä 26.4. asti. Haasteessa luetaan ääneen 
vähintään neljä kirjaa, satua tai neljä lukua kirjasta. Jokaisesta luetusta kirjasta kerätään 
lomakkeelle erilaisia sanoja. Hae oma haastelomakkeesi kirjastosta ja ole mukana yhteisen 
lukemisen asialla. Lomakkeisiin kerättyjä sanoja käytetään Lukuviikolla kirjastojen 
sanataidetempauksissa. 

 Dekkarilukupiiri Murharyhmä kokoontuu to 5.3.2020 klo 17 kirjastossa. Maaliskuun lukupiirikirjana 
on David Casarettin Tiikkipuulehdon arvoitus. Tervetuloa mukaan! 

NUORISOTOIMI TIEDOTTAA 

 Nuorisotila Vaijeri 7.lk-17-vuotiaat: Ma klo 17-20, Ti klo 17-20, Pe 18-22 

 K18-nuokkari nuorille aikuisille to 12.3. ja 26.3. klo 16.30-18.30. Kahvittelua, pelailua ja jutustelua!  

 4H:n Pikkis-kerho 5.-6.luokkalaisille keskiviikkoisin klo 17-19 nuorisotilassa. Ohjaajina Wiljami ja 
Marika. 

 Sulkapallovuoro liikuntasalissa perjantaisin 15.30-16.30. Ilmoittaudu Maaritille. (ei 6.3.) 

 Tyttöjen kuntosalivuoro perjantaisin klo 16.30-17.30. Ohjaajana Maarit. (ei 6.3.) Nuoriso-ohjaaja 
Maarit Iso-Jaakkola, Humppilan kunta, 050 3629166 

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ  
Maaliskuun ajan Humppilan kunnan nettisivuilta löydettävissä päihdetilannekysely. Osallistu 
päihdetilannekyselyyn ja auta kehittämään ehkäisevää  päihdetyötä Forssan seudulla! Päihdetilannekysely 
on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä. 
Päihdetilannekyselyitä on tehty eri puolilla Suomea, edellinen tehtiin Forssan seudulla vuonna 2014. 
Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkosto pyytää asukkailta tietoa, näkemyksiä  ja 
mielipiteitä alkoholista, tupakkatuotteista, huumeista ja rahapeleistä. Kerro ajatuksiasi ja toivomuksia 
esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Millaiset asiat ovat sinusta kaikkein tärkeimpiä 
toiminnan kohteita? Kysely on auki 1.- 31.3.2020 ja se toteutetaan samanaikaisesti Forssassa ja Forssan 
seudun kunnissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Forssan seudun terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä 
sekä ehkäisevässä päihdetyössä. Osallistu kyselyyn kunnan verkkosivulla nimettömästi ja 
luottamuksellisesti. Lisätiedot: Maarit Iso-Jaakkola 0503629166 

ILOISET IKÄIHMISET kokoontuvat Humppilan kunnantalon valtuustosalissa keskiviikkoisin klo 12.45 
kahvitus, kello 13-14  ohjelma.  Kaikki ovat tervetulleita!  

 4.3.2020 Markku Niininen: syksyllä 2019 kerättyä historia-aineistoa 

 11.3.2020 kanttori Annika Kuntsi ja veteraanikuoro 

 18.3.2020 sairaanhoitaja Taru Vättö: surun ,masennuksen ja ahdistuksen kohtaamisesta 

 25.3.2020 Sari Ahlqvist mittaa verenpainetta, veren sokeria ja hemoglobiinia 
Jos aihe kiinnostaa, olet tervetullut! 

MIELIKKI ry: Humppilan ryhmä kokoontuu ma klo 14-16 osoitteessa Lehtokuja 1. 

 2.3. Vieraita Loimaan Savikista 

 9.3. Vapaata keskustelua 

 16.3. Laavulle 

 23.3. Vieraita Forssasta 

 30.3. Tietovisa 

TERVEYS RY:N HUMPPILAN OSASTO RY:N sääntömääräinen vuosikokous pidetään  OP:n kokoustilassa 
lauantaina 28.3.2020 klo 14.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA 
Neuvontapiste Wiisari parittoman viikon perjantaisin Humppilan kunnantalolla. Avoinna klo10-14. Ohjausta 

mailto:neuvonta@humppila.fi


HUMPAPPAA  MAALISKUU 2020 

2/2 
 

ja neuvontaa ilman ajan varausta. Tarvitsetko ikäihmisten palveluita tai apua hakemusten täytössä? 
Tervetuloa wiisariin! 

MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS 

 PERHEKAHVILA Lintukodon alakerrassa (osoite Humppilantie 16, käynti alapihan kautta kirjaston 
vierestä) tiistaisin kello 17.30-19.30. Tarjolla iltapalaa 1€/perhe.  

 Puhtia perheisiin PERHELIIKUNTA Kirkonkulman koulun liikuntasalissa. Perheliikunta jatkuu 
keskiviikkoisin klo 16.30-18.00. Perheliikuntaan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta 
on pääosin omatoimista liikkumista ja tutustumista erilaisiin välineisiin.  

 Yhteistyössä TANSSINTAHTI kanssa nyt MLL Humppilan jäsenille -10% kausihinnoista. Käy 
kurkkaamassa nettisivuilta www.tanssintahti.com/humppila lisätietoja ja ilmoittautumislinki 

HUMPPILAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET  

 NOVELLIKOUKKU kirjastossa aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Seuraavat novellikoukut 
26.2. ja 25.3. klo 18-20. Tule mukaan oman käsityösi kanssa kuuntelemaan neulomisen lomassa 
lyhyitä pätkiä kirjallisuudesta.   

 KÄSITYÖILTA Asemantie 3:ssa (käynti Humppilan Kiinteistöhuollon ovesta) aina kuukauden toisena 
tiistaina. Seuraavat käsityöillat 10.3. ja 14.4. klo 18-20. Teemme omia käsitöitä, keskustelemme, 
kahvittelemme sekä neuvomme toisillemme uusia työtapoja ja -tyylejä. 

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

 29.2. pidämme kahvilaa Jokioisten museorautatien Humppilan asemalla karkauspäivän junan 
liikennöidessä välillä Minkiö-Humppila. Kahvio avoinna 10-16. Kahvin kanssa myynnissä jälleen niin 
suolaista kuin makeaakin leivonnaista. 

 KÄSITÖIDEN YÖ järjestetään perjantaina 6.3. klo 18-24 Asemantie 3:ssa. Teemme omia 
käsitöitämme ja ohjatusti hyönteishotelleja tulevaksi kesäksi. Varaa hyönteishotellin tekoa varten 
2€ mukaasi. Voit myös tuoda materiaaleja hyönteishotelliin mukanasi. Voit olla mukana koko illan 
tai poiketa osaksi iltaa. Tarjolla pientä iltapalaa nyyttäriperiaatteella, jos haluat tuoda jotain 
syötävää, ilmoita siitä Marikalle 1.3. mennessä. 

 KANGASPUUT ovat taas koossa ja pitkästä aikaa päästään kutomaan. Nyt kaipaammekin toiveita 
mikä loimi kangaspuihin ensin laitetaan. Lähetä toiveesi 15.3. mennessä sähköpostiin 
humppilanmkn@gmail.com tai soita/viestitä Anne Kauriinojalle (050 5622082) 

 kaikille avoin KEVÄTKOKOUS pidetään 17.3. klo 19 Asemantie 3:ssa. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat. Kahvitarjoilu.  

 Keräämme seurakunnan päiväkerholle leluja ja pelejä lasten iloksi. Onko sinulla ehjiä leluja tai 
pelejä, joita voisit lahjoittaa 3-5 vuotiaille kerholaisille? Lahjoituksia voi toimittaa 15.3. asti 
johtokunnan jäsenille.  

 JÄSENKIRJE on lähetetty kaikille jäsenillemme joko sähköpostilla tai kirjeitse. Jäsenkirjeemme on 
luettavissa myös Facebook sivuillamme. 

SPR FORSSA/HUMPPILA 
Ystävätoiminnan peruskurssi (3h) maanantaina 9.3. klo 17.00-20.00 Kunnantalolla. Kurssi on maksuton ja 
sisältää kahvitarjoilun. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/4560. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla 
sprforssaystavat@outook.com. Ilmoittautumiset viimeistään torstaina  5.3. 

HUMPPILAN SEURAKUNTA 15.3. klo 18 "Mua siipeis suojaan kätke" - KuusVeisaa ja Naisten lauluyhtye 
yhteisessä illassa. Seurakuntatalolla lauluillassa mukana lauluyhtye KuusVeisaa Punkalaitumelta sekä 
Humppilan oma Naisten lauluyhtye. Lisäksi lauletaan lisävihkon uusia virsiä Annika-kanttorin johdolla. Illan 
teemoja ovat luonto, lähetys ja loppumaton armo. Lisäksi kuullaan useampia tuttuja iltavirsiä lauluyhtyeille 
sovitettuna. Kahvitus, illan tuotto Yhteisvastuun hyväksi.  

TIKKAURHEILUA HUMPPILASSA 25 VUOTTA 

 Tikanheitto harjoitukset torstaisin klo 17.30-19.30 ala-asteen aulassa 

 Piirikunnalliset tikkakilpailut lauantaina 28.3. klo 11.00 liikuntasalissa 

 Tervetuloa mukaan myös uudet heittäjät. Tiedustelut p. 050 544 3683 
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