Tammikuu 2022
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
Aukioloajat pysyvät samana toistaiseksi:
Ma 12-18, Ti 10-16, Ke 10-16, To 12-18, Pe 10-16.
Tammikuun poikkeusaukiolot: 6.1.-7.1.2022 suljettu.
Aluevaalien ennakkoäänestys pidetään Humppilassa kirjastolla 12.1.-18.1.2022 välisenä aikana. Kirjasto on avoinna
ennakkoäänestyksen aikataulun mukaisesti.
Dekkarilukupiiri pidetään seuraavaksi torstaina 3.2.2022 klo 18.00 ja lukupiirikirjana on Elina Backmanin Kun
kuningas kuolee. Tervetuloa mukaan!
Mikko Alatalon 70-v. juhlakiertueen konsertti pidetään lauantaina 26.2.2022 klo 19.00 Kirkonkulman
yhtenäiskoululla (Koivisto). Liput 25€ ja liput ovat ostettavissa kirjastolta. Lisätietoja: 0447153635
HUMPPILAN KUNNAN LIIKUNTA
Liikuntakausi/kevätkausi aloitetaan loppiaisen jälkeen.
Viikko-ohjelmasta ilmoitan myöhemmin, fb, Instagramissa, Humppilan kunnan kotisivulla ja myös kirjaston
ilmoitustaululla.
Kiitos kaikille liikunnallisesta yhteistyöstä! Hyvää Joulua ja Onnellista sekä liikunnallista Uutta Vuotta
2022! Terveisin liikunnanohjaaja Marina!
NUORISOTOIMI
Nuorisotilan loma-aukiolot 5.luokkalaisille ja sitä vanhemmille
Ma 27.12.klo 15-18
Ti 28.12. Klo 15-18
Ma 3.1. Klo 14-18
Ti 4.1. Klo 14-18
Ke 5.1. Klo 14-18
Pe 7.1. Klo 16-20
La 8.1. Klo 17-21
1.-4. Luokkalaisille alakoululla lomatoimintaa:
Ma 3.1. Klo 10-13
Ti 4.1. Klo 10-13
Ke 5.1. Klo 10-13
Omat eväät mukaan! Olemme ulkona mahdollisimman paljon, mutta jos sää on kurja, menemme sisälle
touhuamaan. Voi ottaa luistimet mukaan, jos on luistelukelejä. Lämmintä vaatetta ja vaihtovaatetta mukaan. Ei
ennakkoilmoittautumista! Ohjaajina Maarit ja Tanita.
TIEDUSTELUT: NUORISO-OHJAAJA MAARIT 050 3629166 (LOMALLA 22.12.-31.12.)
Normaalit nuokkarin aukiolot taas 10.1.:
ma klo 17-20 7.lk-17-vuotiaat
ti klo 17-20 5.lk- 17-vuotiaat
ke klo 15-16 Puuhis-nuokkari
to klo 17-19 Pikkis-nuokkari 5.-7.luokkalaisille
pe klo 18-22 7.lk- 17-vuotiaat
joka kuun ensimmäinen lauantai klo 17-21 5.lk- 17-vuotiaat ( la 8.1. ...)
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Nuorisotoimen liikuntasalivuoro joulutauolla, normaalisti taas 14.1.:
perjantaisin klo 15-16.30
5.lk -20-vuotiaat
Ilmoittaudu etukäteen ja kerro toivelaji, esim. sulkapallo. Ohjaajana Maarit
Tyttöjen kuntosalivuoro joulutauolla, normaalisti taas 14.1.:
perjantaisin klo 16.45-17.30
7.lk -20-vuotiaat. Ohjaajana Maarit
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.isojaakkola@humppila.fi, Instagram: humppila_nuorisotoimi, Facebook: nuoriso-ohjaaja Maarit Iso-Jaakkola
MLL HUMPPILAN PAIKALLISYHDISTYS
Puhtia perheisiin PERHELIIKUNNASTA Kirkonkulman koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 16.30-18.00.
Perheliikuntaan lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta on pääosin omatoimista liikkumista ja
tutustumista erilaisiin välineisiin. Perheliikunnassa noudatamme koronarajoituksia. Ethän tule kipeänä paikalle.
Perheliikunta on nyt joulutauolla ja jatkuu taas 12.1.2022 alkaen.
PERHEKAHVILA tiistaisin kello 16.30-18.30 Lintukodon yläkerrassa. Tarjolla välipalaa ja kahvia 1€/perhe.
Perhekahvilassa noudatamme koronarajoituksia. Ethän tule kipeänä paikalle. Tervetuloa! Perhekahvila on
joulutauolla 28.12.2021 ja jatkuu taas 4.1.2022.
Seuraa tarkempaa ilmoittelua toiminnan mahdollisista muutoksista Facebookissa, Mll Humppilan paikallisyhdistys
tai https://humppila.mll.fi/
MLL HUMPPILA toivottaa kaikille oikein rauhallista joulunaikaa ja onnea vuodelle 2022!
MIELIKKI ry
Humppilan ryhmä kokoontuu ma klo 14- 16 osoitteessa Lehtokuja 1.Tammikuun ohjelmaa. (Muutokset
mahdollisia.)
10.1. Kuulumisia joulunajalta
17.1. Bingo
24.1. Vieraita Forssasta
31.1. Tietokilpailu
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
tammikuussa alkaa uusia kursseja ja jo alkaneille kursseille voi tulla vielä mukaan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen
osoitteessa opistopalvelut.fi/jokilaani/ tai soittamalla p. 044-7928148
ILOISET IKÄIHMISET toivottavat hyvää joulunaikaa ja terveempää uutta vuotta. Toivottavasti koronatilanne
paranee ja voimme aloittaa toimintamme myöhemmin keväällä.
MITEN TOIMIT JOS EPÄILET KORONATARTUNTAA?
Koronatestiin tulee hakeutua lievissäkin oireissa. Täytä sähköinen koronavirustaudin oirearvio Omaolo.fipalvelussa. Palvelu antaa sinulle oiretilanteen perusteella ajanvarauksen koronanäytteenottoon tai ohjeet, miten
toimia. Mikäli et voi tehdä sähköistä oirearviota, ota puhelimitse yhteys omalle terveysasemallesi.
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. Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on
vaikeaa.
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KESKUSVAALILAUTAKUNTA TIEDOTTAA:
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Äänestää voit Humppilan kunnanvirastolla, Kisakuja 2, 31640
Humppila klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana.
Ennakkoäänestys on 12. – 18.1.2022. Ennakkoäänestyspaikkana on Humppilan kunnankirjasto, Iisakinkuja 3, 31640
Humppila, joka on avoinna:
ke – pe 12. – 14.1.2022 klo 11.00 – 18.00
la 15.1.2022 klo 11.00 – 15.00
su 16.1.2022 klo 12.00 – 16.00
ma – ti 17. – 18.1.2022 klo 11.00 – 18.00
Pyrimme äänestämään turvallisesti korona-aikana. Seuraathan terveysviranomaisten ohjeistuksia. Samaan aikaan
asioivien määrää saatetaan rajoittaa ja tarvittaessa jonottaminen järjestetään kirjaston ulkopuolelle. Pidä turvaväliä
ja käytä maskia suositusten mukaan. Seuraathan vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.
Halutessasi voit ottaa mukaasi oman kynän, mieluiten pehmeäkärkisen kuulakärkikynän. Jos sinulla on
hengitystieoireita, toimi voimassaolevien suositusten mukaisesti. Karanteeniin tai eristykseen määrätty ei saa tulla
ennakkoäänestyspaikkaan. Jos olet vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa, ota yhteyttä kunnan
vaaliviranomaiseen mahdollisuudesta äänestää ulkona. Puhelinnumero 050 4004580. Älä tule sisälle
vaalihuoneistoon.
Maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 94770 voit tarvittaessa kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä
asioista.
Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituskortin viimeistään 30.12.2021 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on
tiedossa. Äänestäjän on äänestyspaikalla todistettava henkilöllisyytensä (voimassa oleva henkilökortti, passi,
ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai tarvittaessa voi poliisilta hakea väliaikaisen henkilöllisyystodistuksen).
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on
merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa
laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Jos haluat ennakkoäänestää kotona, ilmoita siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella
(osoite: Keskusvaalilautakunta, Kisakuja 2, 31640 Humppila) tai puhelimitse Johanna Kuronen 044 706 4437
viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös tämän
valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, mainitse
se ilmoittautuessa. Lomake on saatavissa kunnankirjastosta (Iisakinkuja 3, 31640 Humppila).
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