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Humppilan museorautatie 

- Humppilan asemarakennukselle Facebook sivut ilmoituksille (keväälle pitää hoitaa) 

- Asema-rakennus käytössä kaikille yhdistyksille kuluitta 

- Jääkaappipakastin, kahvinkeitin, mikro, vedenkeitin, hana käytettävissä. 

- Toria pidettiin mukavana tapahtumana 

- Visit Forssa, Visit Finland, Visit Tavastialla on tiedot rautatiestä sivuillaan 

- Joulupukin juna 5.12.  

- 6.12. mahdollisuuksien mukaan itsenäisyyspäivän ajo myös 

- Ensivuonna on museorautatie Jokioinen – Humppila toiminta täyttää 50 -vuotta 

- Heinäkuussa 2020 iso evakkojuna tapahtuma mahdollisesti 

- Lasitehdas 50 vuotta myös ensivuonna 

- Maalaistori kuviota voisi ensivuodelle miettiä tms. tori toimintaa 

- Reettalla, Tiialla mm. torimyyjille yhteydet jos tarvii välittää tietoa. 

- Resiinoita toivottaisiin myös Humppilan asemalle. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa on mietitty. 

- Yhteistyönmuoto on myös esitteiden jako.  

- Fyysistä karttaa toivottu matkailukohteista (minun Humppilani esitteessä hyvä pohja). Välimatkoja 

ym. kohteisiin. 

- Ottaisko kunta info -taulusta kopin museorautatieasema puistoon? Esim. yrittäjät voisi sponsoroida 

myös?. 

- Qr-koodit ym. infoa kohteista  

- Jumppaa asemarakennuksen puistossa? 

- Mikäli markkinoita järjestetään, yhdistykset voisi kustantaa kuljetuksen 

- Tossutansseja halkokatoksessa 

- Yhdistysten yhteinen grillin hankinta, yrittäjät voisi ottaa myös osaa. Säilyttää voisi asemalla 

vajassa. Makkara grilli nimenomaan.  

- Kulttuurikoordinaattori ottaa selvää hinnoista ja laittaa ilmoitusta yhdistyksille.  

 

 

 



LounaPlussa 

- Louna Plussan EU-rahoihin ei tule katkosta, yhdistysten apu hanke Louna Plussalta, viestintää, 

yhteisiä koulutuksia, etävälineet esim. tutuiksi. 

- Voisiko Pöytyän malli toimia? Puolenvuoden muuttohanke? 

- Yhdistyksiä voisi esim. valjastaa ns. muuttokummeiksi. 

- Pieniä hankerahoja on tarjolla, marraskuussa selviää. Alle 15 000 e hankehakemuksia tullaan 

ottamaan vastaan nyt tällä hetkellä. 

- Maaliskuusta lähtien on isommat hankkeet myös tarjolla. 

- Vipinä, Visit hankkeissa myös Humppilalaisia 

 

- Vanhustenviikko 4.-11.10. Onni on vanheta teemalla.  

o Maanantai Kerrostaloilla eläkeliitto? Maa- ja kotitalousnaiset lisänä? 

o Tiistaina soppa työväentalolla toivottu 

o Keskiviikkoa Ikäihmisille tarjotaan 

o Torstaina 8.10. pääjuhla seurakuntatalolla 

o Perjantaina 9.10. SPR niittykujalla 

o Lauantaina 10.10 kunta voisi ottaa kopin kirjallisuuden päivä? Eläkkeensaajat voi kahvittaa. 

Voisi suunnitella kirjastolle tapahtumaa? 

o Sunnuntaina vanhustenviikon avaus perhekirkkona 4.10.  

 

- Ikäihmisillä on tilanpuute, varsinkin miehille ja etenkin päiväajalla.  

- - 22.9. vanhustenviikon ohjelmaa järjestävät voisi kokoontua 18.00 museorautatiellä.  

 

 

Muita kunnan asioita 

- Kunnanjohtaja aloittaa  17.9. aikoihin kun kunnanvaltuuston päätöksestä tulee lainvoimainen. 

Susanna Hokkanen on vt. kunnanjohtaja siihen asti.  

- Sivistysjohtaja-rehtori on uusi Anssi Lepistö. Kirjasto, kulttuuri, nuoriso, liikunta, päiväkodit ja 

koulut hänen allansa.  

- Sivistyssihteeri Marika Holstikko. Paikkana pääsääntöisesti yläaste 

- Yläaste ja ala-aste on nyt Kirkonkulman koulu. 

- Kulttuurikoordinaattorina Tiia Reiman elokuuhun 2020 asti ja toimii järjestöyhdyshenkilönä ainakin 

toistaiseksi. Muutoksista ilmoitetaan.  

- Tractor pulling harjoituskisat ovat 29.8. kello 12.00 alkaen. Kunta myös esillä tapahtumassa. 

- Kuntosalin avaimet, liikuntatilojen varaukset ym. tilavaraukset minun kautta kirjastolta 

- mattilama@outlook.com on Marja Mattilan uusi sähköposti. Muistetaan lisätä sähköposti listaan.  

- Joulumyyjäiset 28.11. yhdistysten joulumyyjäiset Työväentalolla lauantaina (Tämä varmistetaan 

seuraavassa yhdistysillassa) 

- Lokakuun alkuun 1.10. yhdistysilta seuraavaksi. Sovitaan paremmin joulumyyjäisistä kirjastolla. Kunta 

kahvittaa.  
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