
Yhdistysilta 16.9.2021 klo 17.00 Kunnanvirastolla.  

 

Paikalla: 

Tiia Reiman 

Ritva Savolainen 

Marja Niittymäki 

Ilpo Aalto 

Anne Kauriinoja 

Tiia Räsänen 

 

Huhtaan kyläyhdistys:  

Juhannusjuhlat peruuntui. Elojuhlat järjestettiin jäsenistölle eli syötiin, juotiin, tanssittiin ja laulettiin.  

Tamperelaiset tanssijat vuokrasivat lavaa joka viikonloppu. Museorautatiellä käytiin pitämässä kahviota 

kerran. Pikkujoulut on vielä tulossa. Joka kuun ensimmäinen maanantai kuukausikokous sekä 

jäsentapaaminen koronan sallimissa rajoissa. Ostettu 2 metrinen vene myös lammen hoitoa varten.  

 

Eläkkeensaajat:  

Entulla oli iltapäivä tapahtuma jäsenille. Kilpailuja, kahvia, makkaranpaistoa ym. Muut tapahtumat ja 

kesäretket peruttiin. Talvisen päivystysvuorot olivat sunnuntaisin. Kävijöitä oli mukavasti koronasta 

huolimatta. Kävijämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Bocciaa pidettiin kesällä Silvalan puistossa sekä 

pesäpallokentällä. ATK-kurssi aloitetaan tulevaisuudessa. Lautaojan Jouko pitää kurssin. Kuukausi 

kokoontumiset on jo aloitettu. Ensimmäinen kokous oli 15.9. Vipinää kinttuihin viikolla esiteltiin bocciaa. 

Eläkkeensaajat on käynyt keilaamassa torstaisin joka viikko ja se jatkuu edelleen.  

 

Eläkeliiton Humppilan yhdistys: 

Toukokuussa oli Kauppilan siivoustalkoot, päivystykset ja kesäkuussa vihdanteko talkoot. Heinäkuussa 

sokkoretki, jossa matkattiin Poriin Reposaareen. Syötiin ja kierreltiin oppaan kanssa. Elokuussa 40-

vuotisjuhlia korvaava kahvitus jäsenille, jossa jaettiin ansiomerkit. Mölkkyä pelattiin Silvalan puistossa. 

Lokakuun puoleen väliin Iso-Syötteelle reissu peruttiin osallistuja vajeen vuoksi. Ikaalisiin on reissu 

konserttiin 30.10. Myllynkulman padolla oli makkaranpaisto retki kesällä. Kuukausi kokoontumiset alkavat 

pikkuhiljaa. Vipinää kinttuihin viikolla esiteltiin mölkkyä. 

 

Maa- ja kotitalousnaiset: 

Kovin paljoa ei ole ollut. Evakkojunan kahvio. Sadonkorjuumarkkinoilla oltu esillä. Sienitietoutta ja 

jäsentietoutta sekä toiminnan esittelemistä. Museorautatien syys ajossa kahvion pitoa sekä makkaran 

myyntiä. Novellikoukku on aloitettu syyskuussa kk viimeisenä keskiviikkona kirjastolla. Luetaan pätkä 

novelleista, höpötellään ja tehdään käsitöitä. Käsityöillat on aloitettu. Kuukauden toisena tiistaisin Asematie 

3 (Lättähatussa). Maa- ja kotitalousnaisten ja Maamiesseuran yhdistysten yhdistyminen on pitkällä. 

Toiminta saadan alkuvuodesta liikkeelle. Astia vuokraus pyörii edelleen ja matonkudontaa lättähatussa. 

Yhdet kangaspuut, joilla pääsee jatkamaan aloitettua työtä ottamalla yhteyttä Anne Kauriinojaan.  



MLL: 

Kesän aikana ei järjestetty mitään tapahtumaa. Puistotreffejäkään ei ole uskaltanut pitää koronan vuoksi. 

Ensimmäinen kokous on jo pidetty. Perheliikunta keskiviikkoisin koulun liikuntasalissa klo 16.30-18.00. 

Perhekahvila jatkuu, kunhan tila toimintaan saadaan. Toiveissa on, että lokakuussa saataisiin pidettyä 2020 

syntyneiden tapaaminen, alustavasti suunniteltu päiväksi 16.10.  

Työväenyhdistys: 

Pieniä talkoita omalla porukalla on pidetty, mutta ei muita tapahtumia. Museorautatien kahvitusta on 

kerran pidetty. Juhlia ei ole ulkopuoliset kesänaikana järjestäneet työviksellä. Ensivuodelle on jo suunniteltu 

tapahtumia.  

Vanhusten viikko 3.10. – 9.10.2021 

Vanhustenviikko 3. – 9.10.2021 

• sunnuntaina 3.10. Vanhusten päivä.  Kirkossa messu, jonka jälkeen seurakuntatalolla 
kahvit. 

• maanantaina 4.10. Hyvinvointia ja terveyttä lähiluonnosta. Kerrostaloilla Ristonkuja 2 
pihalla vohvelinpaistoa ja kahvia päiväkotilasten kanssa 

• tiistaina 5.10. SeniorSurf-päivä, Virtuaalinen luonto. Soppa työväentalolla klo 12.00. 

• keskiviikkona 6.10. Kulttuuri- ja taide. Lapset ja eläkeläiset tekevät ala-asteella yhteisen 
taideteoksen.   

• torstaina 7.10. Liikunta- ja ulkoilu luonnossa. Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä. Päivä 
on osa Vie vanhus ulos -kampanjaa.  

• perjantaina 8.10. Eläimistä elämäniloa.  

• lauantaina 9.10. Päivä kirjastolla.  

 

Sunnuntai 3.10. Vanhusten päivä ja Mikkelin päivä. 

Kirkossa messu ja seurakuntatalolla kahvit 

 

Maanantai 4.10. Hyvinvointia ja terveyttä luonnosta 

 

Toiveena on ollut, että kerrostaloilla olisi lättyjen paisto. Päiväkodin väki ehkä mukaan? Kahvitarjoilu. 

Eläkeliitto tekisi vohveli, MKN pyydetty pitämään teeman mukaista esittelyä.  

   

Tiistai 5.10. SeniorSurf-päivä, virtuaalinen luonto 

Keitto työväentalolla klo 12.00.  

Virtuaalisesti luentoa esim. luonnosta ym. Kunnasta pyydetään pitämään vanhustenviikon tervehdys. 

Työväenyhdistys hoitaa muuten tämän päivän. Vanhusneuvosto ostaa aineet soppaan.  

 



Keskiviikko 6.10 Kulttuuri- ja taide  

Lapset ja eläkeläiset tekevät yhteisen taideteoksen ala-asteella.  

 

Torstai 7.10. Liikunta- ja ulkoilu luonnossa.  

Seurakuntakerho 13.00 - 14.30 Seurakuntatalolla.  Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä. Päivä on osa vie 

vanhus ulos kampanjaa. Ohjattuna tapahtuma voisi alkaa 12.30 – 14.00, mutta vapaasti voit käydä viemässä 

tutun iäkkään ihmisen ulos mihin aikaan tahansa päivästä. SPR ja muut yhdistykset kun saisi mukaan 

ulkoiluttamaan vanhuksia, niin Attendostakin voisi porukkaa saada ulkoilemaan yhtäaikaisesti.  

 

Perjantai 8.10. Eläimistä elämäniloa. 

Tiia kysyy alpakoita esim. Attendon pihalle, muitakin ikäihmisiä voisi tulla paikalle myös samaan aikaan.  

Suomenhevonen yksi mahdollisuus myös, tarvitsee kylläkin kuljetuskorvauksen.  

Lauantai 9.10. päivä kirjastossa.  

Yritetään saada kirjailija vieras, tai muu esiintyjä kirjastolle. Mikäli näistä ei kumpikaan onnistu, voisi 

omatoimi kirjaston käyttöä neuvoa.  


