Yhdistysilta 20.10.2021

Kirjaston kuulumisia:
Peliviikolla torstaina 11.11. on mahdollisuus kaikenikäisten tulla pelailemaan erilaisia pelejä
PELINUOKKARILLE kirjastoon 17-19 välisenä aikana. Luvassa on Kimble – turnausta, bingoa sekä palkintoja
ja muita pelejä.
Aikuisille järjestetään peliviikolla torstaina 11.11. BINGO kirjastolla klo 14.30 alkaen. Luvassa myös
palkintoja!
Lapsenoikeuksien päivänä 20.11. järjestetään kaikille humppilalaisille lapsiperheille ja muille kuntalaisille
juhlat koulun liikuntasalissa klo 11-14. Esiintyjiä ja ohjelmaa sekä kahvi- ja mehutarjoilu. Tarkemmat tiedot
tulevat www.humppila.fi sivuille.
Lastenoikeuksien viikolla kirjastossa maanantaina 15.11. klo 10.30 satuhetki 1-4 vuotiaille ja torstaina
18.11. klo 10.30 satuhetki, joka on kaikille avoin.
Lintukodon oikea puoli on nyt yhdistysten käytettävissä. Avaimen saa kirjastolta lainaan. Omat jäljet
siivotaan niin lattialta kuin pöydiltäkin. Lattian pesu mahdollisuus (suositellaan koska vakituista siivousta ei
ole).
Kirjastolta on lainattavissa kirjastokortilla lumikenkiä sekä frisbeegolf-kasseja. Kassissa on kolme erilaista
kiekkoa.
Humppila viirejä voi ostaa kirjastosta 50 € (sis. alv). Mainos on tulossa, kunhan Tiia kerkeää sen tekemään.
Yhdistysilta Pilvenmäellä - yhdistysten varainhankinta (Lounaplussa ry.n järjestämä)
Pilvenmäellä perjantaina 12.11. klo 17-19
Yhdistysilta on suunnattu yhdistyksille ja niiden jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet laajentamaan
tietämystään yhdistyksen varainhankintamahdollisuuksista. Tilaisuus on maksuton.
Yhdistysillassa kouluttajana toimii Pia Tornikoski. Tornikoskella on laaja kokemus suomalaisesta
järjestökentästä yli 20 vuoden ajalta. Hän on tehnyt viestintää, markkinointia ja varainhankintaa niin
urheilun, koulutuksen, lastensuojelun, kehitysyhteistyön kuin terveyden edistämisen hyväksi useiden
järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Pialla on useita luottamustehtäviä varainhankinta-alan kansainvälisissä
verkostoissa. Yrittäjänä Pia on kouluttanut vuosien varrella satoja yhteisöjä.
Suurtapahtuma Kuninkuusravit järjestetään Forssan Pilvenmäellä 29.-31.7.2022. Kuninkuusravit
esittäytyvät sekä kertovat yhdistysten yhteistyö ja varainhankintamahdollisuuksista tulevan kesän 2022
Kunkkareissa. Tervetuloa yhdistysiltaan!
4.12. joulupukin juna ja Lasitehtaalla 4.12.2021 joulunavajaiset
Yhdistysten järjestämä joulunavaus Työväentalolla 28.11.2021
Kellon aika: 13.00 - 15.00
Päivä: sunnuntaina 28.11.2021
Maksaako kulmakunnat ry. kinkkulahjakortit? Kysytään Räsäsen Hannulta.
Maaret ostaa arpajaispalkintoja viimevuosien arparahoilla ja joulupukin karkit.
Puurotarjoilu: Kunta maksaa tarjoilut ja Savolaisen Jorma saa tehdä puuron. Kysytään SPR tekeekö
rusinasopan. Tiia lupasi jaella puuroa.
Paikkavaraukset Maaret Thynell 0400395646.
Kysytään lasten lauluesitystä ja Jyri Sarkkista pitämään puhetta.

Nuorisovaltuustolta kysytään pitääkö kahviota.
Eläkkeensaajat paistavat makkaraa.

Eläkkeensaajat: Kari Tapion konsertti 23.11. kello 19.00 Tampereella. 34€ maksaa lippu ja kuljetuksesta
pieni summa lisäksi. Sinne kerätään väkeä mukaan. 25 hlölle on varattu liput. Pikkujoulut järjestetään 9.12.
lasitornissa koronatilanne huomioon ottaen. Syyskokous pidetään 10.11.
Työväenyhdistys: Rauhallista ollut. Kokouksia ollaan pidetty ja syyskokous on 9.11. Pikkujouluja on
työvikselle muutamia varattuna tälle vuodelle. Kansalaisopiston ryhmät ja muut sovitut ryhmät jatkuvat
toistaiseksi normaalisti.
Veikot: Salivuorot pyörii normaalisti. Pesäpallo aloittanut myös harjoitukset. Tikkakisoja liikuntasalissa:
kansalliset 30.10. ala-asteella ja 20.11. aluekisat. Veikkojen pikkujoulut on 11.11. työväentalolla. Seura
täyttää ensi vuonna 100-vuotta. Juhlavuoden suunnittelut on lähtenyt käyntiin.
Humppilan Maaseutuseura: Yhdistetty maamiesseura ja maa- ja kotitalousnaiset. Novellikoukut jatkuu ja ne
on kirjastolla kuun viimeisenä maanantaina klo 17.00 -19.00. Käsityöilta lättähatussa (asemantie 3) klo 1820. Voi olla että muuttuu kuun toiselle keskiviikolle. 4.12. HMS kahviota pitämässä joulupukin junaan. Sinne
saa tulla myymään yhdistysten tuotteita eikä tarvitse mihinkään ilmoittaa. Juna liikennöi koko päivän eli
junan kulkemisen ajan olemme paikalla Halkokatoksessa. 27.11. pikkujoulut ja syyskokous on lasitornissa.
Eläkeliitto: Tarinatuokio on lintukodossa 22.10. perjantaina. 30.10. on Elämäni parhainta aikaa- konsertti
Ikaalisten kylpylässä. Laila ja Olavi kisan finaali järjestetään siellä myös. Yhteiskyyditys. Syyskokous on
10.11. ja laivaristeily on 15.11. – 16.11. johon on todella paljon kiinnostuneita. 26.11. on toinen
tarinatuokio lintukodossa. 10.12. on joulujuhla Otsolan Hovissa.
Seurakunta: 23.11. puuhailta 17-19 seurakuntatalolla. Joulukortti askartelua ja muuta askartelupuuhaa.
4.12. kuoro konsertti klo 18.00, esiintymässä Hiidenlaulu-kuoro. Kauneimmat joululaulut 12.12. klo 18.00
kirkossa. Pyhäinpäivänä lauantaina 6.11. klo 10-18 seurakuntatalolla ”Ikävän yli on silta”,
pysähtymispaikkoja Anna-Mari Kaskisen runotekstein. Tarjolla myös teetä ja kahvia. Poikkea hetkeksi
samalla kun käyt hautausmaalla. Pyhäinpäivän messu kirkossa klo 18. Seurakuntatalolla 16.12. eläkeläisten
joulujuhla klo 13.00.

