
Yhdistysilta 24.5.2021 

Osa paikan päällä kirjastossa ja osa etäyhteydellä teamsin kautta 

 

Tiia Räsänen; työväenyhdistys, MLL  

Tytti Sippo; Perhepäivähoidon vanhempainyhdistys, MLL 

Anne Kauriinoja; Maa- ja kotitalousnaiset 

Marja Niittymäki; Humppilan eläkkeensaajat 

Ilpo Aalto; Huhtaan kyläyhdistys 

Tiia Reiman; Humppilan kunta, kulttuurikoordinaattori 

 

Humppilan eläkkeensaajat: 

- Talvinen ja Kauppila on avoinna kesäkuusta elokuuhun kesäsunnuntaisin klo 12-16 avoinna. 

Juhannusviikonloppuna ei kumpainenkaan museo ole avoinna.  

- Ei suurempia kesäsuunnitelmia koronan vuoksi. Kesäretkiä yrittävät suunnitella ja Bocciaa 

pelailevat. 

Työväenyhdistys: 

- Kahvilavuoroja museorautatielle odottelevat. Kulttuurikoordinaattori laittaa viestiä kun saa listan 

vuoroista. 

MLL: 

- Ei kesällä juurikaan mitään järjestettävää koronan vuoksi, leikkipuisto treffejä pidetään kun 

koronarajoitukset sen sallivat. 

Päivähoidon vanhempainyhdistys: 

-  Eskareille saatiin järjestettyä uimakoulu vesihelmessä nyt keväällä.  

- Ei kesäksi, eikä oikein syksyksikään mitään suunnitteilla. 

Maa- ja kotitalousnaiset: 

- Ei kesällä juurikaan mitään järjestettävää koronan vuoksi.  

- Museorautatien kahvilavuoroja myös odottelevat. Evakkojunan kahviovuoro 17.7. on jo maa- ja 

kotitalousnaisten varattuna.   

Huhtaan kyläyhdistys: 

- Entun juhannusta suunnitellaan edelleen, jos saisi vaikka järjestettyä koronan sallimissa rajoissa. 

- Yhteislauluiltoja, tansseja, teatterimatkoja sunnitteilla ja toteutumassa. 

- Talkoita järjestetään kokoaika, esim. lentopallokenttä tehdään Entulle sekä uimalampi 

kunnostetaan.  

Humppilan kunta: 

- Humppila-päivä järjestetään, mutta tänä vuonna sähköisesti somekanavilla.  

OHJELMA: 

klo 12.00 Kunnanjohtajan tervehdys 

klo 12.15 Palkintojen jako 



o Vuoden nuoret urheilijat 

o Kunnon Kuntalainen 

o Vuoden Nuori 

klo 12.45 Koululaisten kesäkonsertti 

KULTTUURIKÄVELY: 

Lähde omatoimiselle taidekävelylle tutustumaan päivikotilaisten, koululaisten sekä Taideyhdistys 

Itun taiteeseen. Teemana "Tulevaisuuden Humppila" 

Kohteet: 

Päiväkoti Päivänpaiste 

Kirkonkulman yhtenäiskoulu, Koivistontie 20 

Kirkonkulman yhtenäiskoulu, Eedenintie 1 

Lisätietoja kunnan www-sivuilta.  

- Sadonkorjuumarkkinoita suunnitellaan niin pitkälle kunnes on varmaa salliiko rajoitukset 

järjestämisen. Suomen luonnon päivää sekä valtakunnallisen sienipäivän mukaista ohjelmaa, 

pyritään saamaan live-musiikkia ja muuta pientä toimintaa markkinoiden lisäksi. Lisätietoja 

Kulttuurikoordinaattorilta, 0447153635 

 

- E-Museo piti saada valmiiksi kevään kynnykselle, mutta sen julkaiseminen venyy myöhempään. 

Kesällä kuitenkin se pyritään saamaan valmiiksi.  

 

 

Seuraava yhdistysilta pidetään 15.7. klo 17.00 mikäli rajoitukset tässä muuttuvat. Yhdistysillan 

tarpeellisuus katsotaan silloin. Tiia ottaa yhteyttä sitten lähempänä.  

 

Mikäli muistioon tulee lisättävää, laittakaa Tiialle sähköpostia niin teen muutokset.  

tiia.reiman@humppila.fi  
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