HUMPAPPAA

TAMMIKUU 2021

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
• Louna-kirjastojen oma paikallisilla mausteilla höystetty lukuhaaste julkaistaan 7.1.2021. Tervetuloa
mukaan yhteiselle lukumatkalle!
• Humppilan kirjasto on avoinna 1.12.2020 -7.1.2021 rajoitetuin palveluin. Kirjastossa on tänä aikana
mahdollisuus vain lainaamiseen, lainojen palautukseen ja varatun aineiston noutoon. Kirjaston asiakkaille
määrätään vahva kasvomaskisuositus. Kirjaston asiakasmäärää rajoitetaan enintään 10 asiakkaaseen
kerrallaan ja asiakkaiden tulee noudattaa turvavälejä. Kirjaston henkilökunta huolehtii yhteiskäytössä
olevien laitteiden riittävästä puhdistamisesta ja käyttää kasvomaskeja.
• Kirjaston poikkeusaukioloajat joulun aikaan:
23.12. avoinna klo 10-14.
24.12. ja 25.12. suljettu
31.12. avoinna 10-14
1.1.2021 ja 6.1.2021 suljettu. Kirjaston väki toivottaa kaikille oikein hyvää joulun aikaa!
NUORISOTOIMI
Nuoriso-ohjaaja lomailee 11.1.2021 saakka. Hyvää joulua kaikille!
Etsivä nuorisotyö: Tukee nuorta pulmatilanteissa: talous, opiskelu, työ, vapaa-aika, terveys, ihmissuhteet...
Ota rohkeasti yhteyttä! nuoriso-ohjaaja/etsivä nuorisotyöntekijä Maarit Iso-Jaakkola, 050 3629166,
maarit.iso-jaakkola@humppila.fi, Instagram: humppila_nuorisotoimi, Facebook: nuoriso-ohjaaja Maarit IsoJaakkola
MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS
•Humppilan MLL toivottaa rauhaisaa joulun aikaa sekä kiittää kaikkia jäseniä ja yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta!
•PERHEKAHVILA ja PERHELIIKUNTA peruutettu toistaiseksi vallitsevan koronavirus tilanteen vuoksi.
Seuratkaa ilmoitteluamme toiminnan jatkumisesta.
•Seuraa tarkempaa ilmoittelua toiminnan jatkumisesta ja mahdollisista muutoksista Facebookissa, Mll
Humppilan paikallisyhdistys tai https://humppila.mll.fi/
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Tilanteen niin salliessa kevätkausi alkaa maanantaina 11.1.2021. Mahdollisesta kevätkauden alkamisen
lykkäämisestä tiedotetaan opiston kotisivuilla loppiaisen jälkeen.
Alkavia kursseja:
Äänimaljarentoutus 11.1.-22.3. 752209J, FasciaMethod 11.1.-12.4. 752210J, Saumurilla helppoja
trikoovaatteita 15.-16.1. ja 22.-23.1. 201207Y, Värjäyskurssi 15.1., 22.1. ja 23.1. 201219J, Makramee2 19.1.16.2. 201228Y, Piha- ja puutarhasuunnitelman laatiminen 21.1., 18.2. ja 18.3. 605102J, Kierrätyspunonta 22.23.1., 5.-6.2. ja 19.-20.2. 201222H, Thaimaalainen ruoka 22.1. 802207H, Kotihieronnan perusteet 23.1.-20.2.
752208J, Taaperosirkus 28.1.-29.4. 752110Y, Tenavasirkus 5-7-v. 28.1.-29.4. 752111Y, Kassit ja pussukat
29.1.-31.1. 201209H, Lumppulintu 29.1.-13.2. 201232J, Helmien punonta 30.1.-7.2. 201318Y
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.jokioinen.fi/jokilaanin-kansalaisopisto/kurssiohjelma-jailmoittautuminen/
LIIKUNTA
Ensi vuoden liikuntatoimen liikunnasta ilmoitetaan myöhemmin, 2021 vuoden alussa facebookissa,
Humppilan kunnan kotisivulla ja kirjaston ilmoitustaululla tai ovilla. Seurataan korona tilannetta.
Kiitos paljon kuluneesta vuodesta 2020 ja meidän ihanasta yhteistoiminnasta.
Kaikille Hyvää Joulua! Onnea! Terveyttä! Rakkautta! Vuodelle 2021!
Toivoo liikuntatoimi ja Marina
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AJANKOHTAISTA KORONAVIRUKSESTA
Miten toimit, jos epäilet sairastuneesi COVID-19-tautiin
Omaolo.fi-palveluun on avattu digitaalinen oirearvio, jota kannattaa ensisijaisesti hyödyntää koronavirukseen
viittaavien oireiden ilmaantuessa.
Asiakas saa nopeasti luotettavan tiedon omasta tilanteestaan ja tarvittaessa ohjauksen suoraan oikealle
ammattilaiselle. Testaukseen hakeudutaan olemalla yhteydessä puhelimitse omalle terveysasemalle (p. 03 4191
2101).
Koronaviruksesta on avattu myös valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa
koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja
lauantaisin klo 9-15.

Miten ehkäiset koronaviruksen leviämistä
Hyvä hygienia on paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muidenkin virusten leviämistä.
Pese kädet usein huolellisesti vedellä ja saippualla.
Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa. Älä yski tai aivasta kämmeneesi.
Vältä kontakteja muihin ihmisiin, äläkä altista etenkään riskiryhmissä olevia ihmisiä tartunnalle. Vältä erityisesti
vierailuja vanhustenhoitolaitoksiin ja sairaaloihin.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ottanut 25. syyskuuta lähtien käyttöön THL:n kiihtymisvaiheen suosituksen
kasvomaskien käytöstä. THL:n kasvomaskisuositus on jaettu kolmeen eri vaiheeseen. Suosituksen eri vaiheisiin
voi tutustua THL:n sivuilla.
Kasvomaskeja jaetaan ilmaiseksi vähävaraisille, haavoittuvimmassa asemassa oleville ja omaishoitajille.
Kasvomaskeja voi noutaa maanantaista perjantaihin klo 10.00-15.00 Humppilan kunnanviraston neuvonnasta.
Humppilan kunnassa tulee noudattaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräystä. Etelä-Suomen
aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja
alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin
osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Kanta-Hämeen pandemiaryhmä on jatkanut etätyösuositusta työpaikoille valtakunnallisen suosituksen
mukaisesti vuoden loppuun saakka.
Koronaepidemian torjunta voi onnistua tehokkaasti vain, jos jokainen meistä toimii osaltaan rajoitusten,
ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
22.12.2020 - 6.1.2021 välisen ajan. Tekninen toimi päivystää sulkuajan numerosta 050 364 8702.
Toivotamme kuntalaisille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!
Humppilan kunta
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