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HUMPAPPAA jaetaan tiedotteena joka talouteen joka kuukauden 4. keskiviikkona tai torstaina. 
Palstalle otetaan myös kaikkien humppilalaisten järjestöjen ilmoituksia niiden järjestämistä lii-
kunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumista.  Ilmoitukset jätetään sähköpostina kuukauden 15. 
päivään mennessä osoitteeseen neuvonta@humppila.fi   
 

KIRJASTO 
Poikkeuksia kirjaston aukioloajoissa: 

• Ke 21.11. kirjasto on avoinna klo 10–15 
• To 22.11 kirjasto on suljettu 
• Peli-ilta kirjastossa ma 5.11. klo 17–20. Nuokkari järjestetään poikkeuksellisesti kirjastossa pe-

li-illan merkeissä! Pelataan erilaisia pelejä yhdessä. Tervetuloa! 
• Dekkarilukupiiri Murharyhmä kokoontuu kirjastossa seuraavan kerran torstaina 8.11. klo 17.15. 

Marraskuun lukupiirikirjana on Louise Pennyn Naivistin kuolema. 
• Novellikoukku jatkuu 31.10. ja 28.11. klo 17.30–18.30. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntele-

maan lyhyitä tarinoita. Järjestäjänä Humppilan maa- ja kotitalousnaiset. 
• Kirjaston näyttelyt: Marraskuussa kuvataidepiiri Sateenkaaren taidetta 
• Haluaisitko saada kokoelmasi, askartelusi tai käsityösi esille? Kaikenlaiset näyttelyt käsitöistä 

tauluihin ovat tervetulleita kirjastoon. Kirjaston näyttelynurkkauksen voi varata käyttöönsä mak-
sutta. 

 
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 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. 
• Ikäihmisten kuntosali Kuntokellari. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) ylläpi-

tämä ikäihmisten kuntosali Kuntokellari sijaitsee kunnanviraston (Kisakuja 2) alakerrassa. Jos 
olet kiinnostunut aloittamaan kuntoilun Kuntokellarissa ota yhteyttä fysioterapeuttiin, puh. 050 
917 4385. Lukukausimaksu on 25€/henkilö. Lukukausimaksulla voi käydä kuntosalilla vapaasti 
harjoittelemassa lukujärjestyksen osoittamina aikoina sekä halutessaan osallistua fysiotera-
peutin ohjaamaan ryhmään. Lukujärjestyksiä saa Kuntokellarista 

 
KULTTUURI 

• Joulupukin juna kulkee museorautatiellä la 1.12. klo 10–17. Joulupukki matkustaa pääsääntöi-
sesti Minkiö-Jokioinen -junissa ja tapaa lapsia Minkiön asemalla. Humppila-Minkiö -junissa on 
mukana tonttumuori. Junamatkan hintaan sisältyy lämmin glögi tai mehu sekä joulupipari. Li-
säksi joulupukki ja tonttumuori jakavat junassa makeisia kaikille matkustajille. Jouluaiheista 
myyntiä ja ohjelmaa sekä Humppilan että Minkiön asemalla ja Humppilan aseman halkokatok-
sessa palvelee myös kahvio. 
Lähdöt Humppilasta klo 10.35, 12.00, 13.35, 15.10 ja 16.40 

• Junat saapuvat Humppilaan klo 10.10, 11.45, 13.15, 14.55 ja 16.25 
• Tarkemmat aikataulut sekä hinnaston voi tarkistaa Jokioisten museorautatien nettisivuilta 

                                                                                                                          
                                                                                       Jatkuu seuraavalla sivulla  
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NUORISOTOIMI ILMOITTAA 

• torstaina 1.11. klo 17.30 vanhempainilta yläkouluikäisten vanhemmille nuorisotila Vaijerissa, 
aiheena päihteet. Paikalla EHYT ry:n kouluttaja sekä Ankkuri-tiimin poliisi. Tervetuloa! 

• maanantaina 5.11. peli-ilta kirjastolla klo 17-20, tapahtuma on ikärajaton. Tervetuloa! 
• tiistaina 6.11. Nuto-cup alkaa Tammelan Manttaalilla. Tänä vuonna kierrämme seudun nuoriso-

tiloja ja kisailemme rennoissa merkeissä. Ilmoittaudu Maaritille! 
• Pikkis 5.-6.luokkalaisille nuorisotilalla: keskiviikot 24.10., 7.11., 21.11., 5.12. ja 19.12. klo 17-

19. 
• Liikuntasalivuorot nuorille perjantaisin klo 15.00-16.30. Voit tulla myös kolmen jälkeen paikalle, 

ilmoita siitä Maaritille! (26.10. EI OLE) 2.11., 9.11., (16.11 EI OLE)., 23.11., ja 30.11. Muutok-
sista ilmoitetaan erikseen. 

• K18-nuokkari täysi-ikäisille nuorille torstaisin klo 17-19: 8.11., 22.11. ja 29.11. Muutoksista il-
moitetaan erikseen. 

• Nuorisotila auki ma&ti klo 17-20, pe klo 18-22. 
 
MLL HUMPPILA 

• PERHEKAHVILA Nuorisotila Vaijerissa torstaisin kello 9:30-11:30. Tarjolla aamupalaa 
1€/perhe. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kahvittelijat!  

• 8.11. perhekahvilassa vietetään Superperhekahvila päivää. Paikalla Leikkien-edustaja, tarjolla 
herkkuja ja aamupalaa ilman maksua. Kutsu ystäväsi, tuttavasti tai naapurisi mukaan ja tulkaa 
yhdessä tutustumaan perhekahvilan toimintaan!  
 
Leikkien-kutsuilla leikitään ja pelataan, iloitaan ja opitaan. Asiantunteva Leikkien-edustaja esit-
telee opettavaisia leluja ja pelejä, ja sinulla on mahdollisuus tehdä ostoksia rennon yhdessä-
olon lomassa. Laadukkaasta valikoimasta löydät lahjat vaikka koko perheelle, vauvasta vaariin. 

 
• 22.11. perhekahvilassa juhlistetaan Lapsen oikeuksien viikkoa, tiedossa kivaa puuhaa ja lapsil-

le pieni muistiainen. 
• 29.11. vuoden viimeinen perhekahvila ja silloin vietetään Pikkujouluja. Tuttuun tapaan nyyttärit, 

eli nappaa kotoa mukaan jotain pientä herkkua tai naposteltavaa. 
• Puhtia perheisiin PERHELIIKUNTA Kirkonkulman koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 

16.30-18.00. Perheliikuntaan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta on pääosin 
omatoimista liikkumista ja tutustumista erilaisiin välineisiin. Vuoden viimeinen perheliikunta 
28.11. 

• Sääntömääräinen SYYSKOKOUS maanantaina 12.11. klo 18 Päiväkoti Päivänpaisteessa, 
Humppilantie 32. Kahvitarjoilu, tervetuloa kaikki vanhat ja uudet jäsenet. 

• On taas aika äänestää LASTEN YSTÄVÄ 2018. Hän voi olla esim. henkilö, joka toimii aktiivi-
sesti lasten ja nuorten harrastustoiminnassa tai on muuten vaikuttanut lasten ja nuorten asioi-
hin Humppilassa. Äänestä ilmoittamalla oma ehdotuksesi sähköpostil-
la humppila.mll@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 0505477403. Liitä mukaan mielellään 
perustelut ehdotukselle sekä yhteystietosi niin osallistut arvotaan! Äänestysaikaa 11.11. as-
ti. Vuoden lasten ystävä palkitaan 17.11. järjestettävässä lastenkonsertissa. 

• Humppilan Mll järjestää lasten oikeuksien päivän kunniaksi LASTEN 
NAAMIAISDISCON lauantaina 17.11.18 klo 10.30 alkaen Kirkonkulman koululla hulvatto-
man PELLEPÄNDIN tahdittamana. Pellepändi esiintyy heti tapahtuman alussa, joten tulkaa 
ajoissa paikalle! Tapahtumassa palkitaan myös Lasten Ystävä 2018. Paikalla kahvio, josta on 
mahdollista ostaa pientä purtavaa. Tapahtuma on kaikille ilmainen. Tervetuloa kaikki lapset ja 
lapsenmieliset viettämään mukavaa päivää yhdessä! 

 
 

Jatkuu seuraavalla sivulla  

mailto:humppila.mll@gmail.com


                  
               HUMPAPPAA  MARRASKUU 2018 

 
 
 
HUMPPILAN 4H-YHDISTYS  

• Kuviskerhoihin mahtuu mukaan. Maanantaina klo 13 - 14  3. ja 4.luokkalaiset, klo 15-16.30  
yläaste. Tiistaina klo 13-14 1. luokkalaiset ja "läksykerho" klo 14-15  5. ja 6. luokkalaiset. Kes-
kiviikon ryhmä on täynnä. 

• Kirjastossa on marraskuun ajan kerholaisten näyttely. www.humppila4h.info 
 
 
ILOISET IKÄIHMISET 
Kokouspaikka Humppilan kunnantalo valtuustosali, kahvi klo 12.45 ohjelma klo 13-14 

• 7.11. Sari Ahlquist verenpaineen mittaus ym. 
• 14.11. Omaa ohjelmaa 
• 21.11. Omaa ohjelmaa 
• 28.11. Jaana Valtonen, diakoni 

 
 
           FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA,  

        Palveluohjausta ikäihmisille Marjatta Palojärvi puh. 03 4191 6545.  
 Saat apua ja ohjausta sekä neuvontaa hakemusten täyttämiseen.  
 Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi on tavattavissa kunnantalolla  
klo 12-15:  5.11. ja 3.12. 
 

EU-RUOKA-AVUSTUS KASSEJA vähävaraisille on jaossa seuraavasti: 
Humppilan sosiaalitoimistossa (os.Kisakuja 2) 

• ma-ti klo 9.30-12.00 tai sopimuksen mukaan. 
Humppilan asematuvalla (os. Asematie 14) 

• ke-to klo 9.30-12.00. 
• Lisätietoja nrosta 044 706 4403/Arja. 

 
TOURUN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY TIEDOTTAA: 

• Lokakuu:  
Siivoustalkoot Talolla lauantaina 27.10. klo 10 alkaen. Tehdään (lähinnä) ulkohommia, raiva-
taan pihaa ja siivotaan ulkorakennuksia. Säävarauksella: sateella ei siivota. Makkaraa ja kah-
via tarjolla. Tervetuloa! 

• Marraskuu:  
Peli-ilta nyyttikestien merkeissä Talolla perjantaina 9.11. klo 19. Tervetuloa! 

• Joulukuu:  
Perinteinen pikkujoulu Talolla lauantaina 1.12. klo 19.  Joulupukkikin vierailee (nimetön pik-
kupaketti mukaan), tarjolla puuroa, kahvia, jouluista tunnelmaa. Tervetuloa kauempaakin!! 

 


