HUMPAPPAA

SYYSKUU 2017

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
LIIKUNTA
·
Ohjatut liikuntatunnit syksy 2017
·
Ma klo 18.30–19.30 kiinteytys liikuntasalissa. Ohjaajana Marja. Alkaa 11.9.
·
Ma klo 19.30–21 miesten kuntoliikunta liikuntasalissa. Alkaa 11.9.
·
Ti klo 18–19.30 naisten lihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajana Marja. Alkaa 12.9.
·
Ke klo 17.15–18.30 naisten peruslihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. Alkaa 30.8.
·
Ke klo 18.30–20 naisten peruslihaskuntoharjoittelu kuntosalilla. Ohjaajina Sari ja Sofia. Alkaa 30.8.
·
To klo 17–18.30 ohjattu MAKSUTON 8.–9. -luokkalaisten poikien kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa. Alkaa 14.9.
·
To klo 18.30–20 miesten ohjattu kuntosalivuoro. Ohjaajana Vesa. Alkaa 14.9.
·
To klo 18–19 kahvakuulatunti liikuntasalissa. Ohjaajan Marja. Alkaa 14.9.
·
Kuntosali on varattu ohjattujen liikuntatuntien käyttöön yllä mainittuina aikoina. Lisäksi kuntosali on varattu maanantaisin ja tiistaisin klo 15–16.
Jos ohjatuilla vuorolla käy toistuvasti (kolmena peräkkäisenä kertana) alle viisi henkilöä, vuoro lakkautetaan.
·
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 klo 12–12.30. Ensimmäinen kerta ma 4.9. Lähtö entisen
Siwan pihasta klo 11.15. Jumpan hinta 2 € ja kuljetus 2 €. Lisätietoja Sinikka Koskiselta puh. 040 743 3088.
KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat 1.9. alkaen
·
Ma ja ke klo 12–19
·
Ti ja to klo 12–17
·
Pe 11–17
·
Aattoina klo 12–16
·
Novellikoukku ke 30.8. klo 17.30–18.30 kirjastossa. Ota mukaan käsityösi ja tule kuuntelemaan pätkiä novelleista.
Järjestäjänä Maa- ja kotitalousnaiset.
·
Dekkarilukupiiri kokoontuu kirjastossa seuraavan kerran to 7.9. klo 17.15. Syyskuun lukupiirikirjana on Leena Lehtolaisen Surunpotku. Tervetuloa mukaan Murharyhmään!
Kirjailijavieraita kirjastossa:
·
Pe 8.9. klo 10 Tietokirjailija ja arkeologi Ilari Aalto
·
To 5.10. klo 17 Dekkarikirjailija Leena Lehtolainen
·
Runokaraoke to 21.9. klo 17 kirjastossa. Runoilija Minna Autio esittää omia runojaan ja myös yleisöllä on mahdollisuus esittää omia runojaan tai lempirunojaan. Tervetuloa!
ILOISET IKÄIHMISET
Ikäihmisten kokoontuvat kunnantalolla keskiviikkoisin
· 6.9. sairaanhoitaja Kirsi Räisänen
· 13.9. omaa ohjelmaa
· 20.9. kotihoidon aluevastaava Tiina Tuomisto
· 27.9. omaa ohjelmaa
TAIPALEEN KYLÄTOIMIKUNTA
·
Iloisten laulujen iltapäivä Taipaleentuvalla su 3.9.2017. klo 14.00. Köörilaulajat ja
hanuristit laulattavat. Tarjoamme pullakahvit. Arvontaa. Tervetuloa!
KULTTUURI
· Anne Mattilan konsertti Humppilan kirkossa la 2.9. klo 15.00. Konsertin jälkeen kahvitarjoilu Seurakuntatalolla. Ohjelman hinta 15 euroa, sisältää myös kahvin ja pullan. Tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita. Järjestäjänä Eläkeliiton
Humppilan yhdistys.
· Museorautatien kahvila avoinna vielä 9.9. ja 2.12. ensimmäisen junan tulosta viimeisen junan lähtöön eli noin klo 1016.
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HUMPPILAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTAA:
· 9.9.2017 Museorautatien Vohvelikahvila Humppilan vanhalla asemalla klo 10-22. Makeiden ja suolaisten vohveleiden lisäksi kahvia, teetä ja mehua sekä klo 17 eteenpäin grillimakkaraa. Nähdään museojunan syysajolla!
· Novellikoukku kirjastolla joka kuun viimeinen keskiviikko, klo 17.30-18.30. Seuraavan kerran 30.8 ja syyskuussa
27.9. Tervetuloa kuulemaan kirjallisuus katkelmia ja tekemään omia käsitöitä.
· Käsityöilta Asematuvalla tiistaina 12.9 klo 18.00-19.30. Tervetuloa tekemään omia käsitöitä ja rupattelemaan mukavia.
· Maa- ja Kotitalousnaisten astiavuokraa hoitaa Marika Berg (0400-643013). Astiat noudetaan Kukkakauppa Outiliinasta kukkakaupan aukioloaikoina.
NUORISOTOIMI TIEDOTTAA:
· Vaijeri aukeaa 28.8 klo 17-20. Nuokkari taas auki ma-ti klo 17-20 ja pe klo 18-22. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.
· PIKKIS alkaa 6.9 klo 17-19. Syksyn Pikkikset ovat 20.9, 4.10, 25.10, 8.11, 22.11, 13.12. Muutoksista ilmoitetaan
erikseen.
· Seuraa nuorisotoimea Facebookissa Nuorisotila Vaijeri - sivua.
· Nuoriso-ohjaaja Sofia jää opintovapaalle ja palaa vasta kesäkuussa takaisin töihin. Sijaisena tämän ajan toimii
Maarit Iso-Jaakkola, puh.050 362 9166,
s-posti maarit.iso-jaakkola@humppila.fi
· SuomiDoc –lyhytdokumenttikilpailun Elokuva –työpaja kiertue torstaina 7.9.2017 klo 17.00-20.00 Nuorisotila Vaijerissa. Kilpailu on 10-18 vuotiaille suunnattu satavuotisen Suomen kunniaksi 1.1.-27.10.2017. Lyhytdokumentin voi
tehdä kännykällä, ipadilla, kameralla tai videokameralla. Keston tulee olla 5-15 min. Säännöt ja lisätietoa Kuvion
nettisivuilta. Elokuva –työpaja antaa nuorille valmiuksia teoksen tekemiseen kilpailuun. Palkintona mm. vapaalippuja, tavarapalkintoja ja lahjakortteja. Järjestäjänä Kulttuuriyhdistys Kuvio ry ja Hämeen liitto. Lisätietoja
www.kuvio.org
MLL
·
·
·
·

Perhekahvila avaa jälleen ovensa Vaijerin tiloissa to 7.9. Perhekahvila joka torstai klo 9.30-11.30. Tarjolla aamupalaa 1€/perhe. Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet kävijät!
Perheliikunta käynnistyy sunnuntaina 10.9. jatkuen sunnuntaisin klo16-17. Perheliikunta on koko perheelle tarkoitettua vapaata pelailua ja liikkumista Kirkonkulman koulun liikuntasalilla. Lapset osallistuvat perheliikuntaan vanhemman tai muun aikuisen kanssa.
Uusia vapaaehtoisia tarvitaan! Kiinnostaisiko sinua perhekahvilan tai perheliikunnan ohjaaminen? Ota yhteyttä
Ojalan Katjaan puh.040 516 0377.
MLL mukana sadonkorjuujuhlassa 26.8. Ohjelmassa keppihevostelua ja ongintaa. Tule askartelemaan kepparipajaan oma keppihevonen (materiaalimaksu 2€).

MUITA TAPAHTUMIA
· Keräilytavaranäyttely. Arabian ja kupittaan keramiikkaa, paikkakuntakuvia, nukkeja, lasten leluja ja paljon antiikkitavaraa. Pekka Leino myllynkulmantie 149 hla.
puh. 0400-521041. Avoinna syyskuun loppuun ti-su klo 10-16 pääsymaksu 2€.
·

Sadonkorjuujuhla lauantaina 26.8. Kauppilan myllyllä klo 12- 18. Maalaistori koko juhlan ajan. Myynnissä lähiruoka- sekä käsityöläistuotteita. Mustialan olut- ja ruokateltta, lapsille Pikku Kakkosesta tutut Höpinätötterö sekä Jokeri Pokeri Box –taikashow, valotyöpaja, keppihevospaja ja -rata sekä muuta mukavaa. Mahdollisuus myös poniratsastukseen. Aikuisia viihdyttämässä improvisaatioteatteri Neljäs Seinä ja trubaduuri Tapani Kangas. Aseliike
Rantanen järjestää alueella laserammuntaa. Lapsi perheiden parkkipaikka on Kauppilassa, ja muuten parkkipaikat ovat Fiilismarketilla, Kukkatalolla sekä Lasitehtaalla. Sadonkorjuujuhlassa kulkee myös Rajalan ilmainen toribussi. Bussi kulkee kutsuohjattuna Humppilassa ja on valmiudessa liikkumaan tasatunnein. Soita numeroon
0400 14 14 14 kun tarvitset kyytiä. Sovi kuljettajan kanssa kulku kotiinpäin. Bussi lähtee alueelta poispäin aina
Fiilismarketin parkkipaikalta. Tapahtuman juontaa Jaffa Palomäki.

