
Yhdistysilta muistio 27.9.2022 klo 17.30 

 

Paikalla: 

Humppilan Kulmakunnat ry.  Seija Kylä-Markula 

Humppilan eläkkeensaajat ry Marja Niittymäki ja Jorma Sunabacka 

Humppilan eläkeliitto Anneli Caven ja Ritva Savolainen 

Humppilan maaseutuseura ry. Anne Kauriinoja 

Humppilan työväenyhdistys Marita Ketola ja Maaret Thynell´ 

Humppilan kunta Tiia Kakkonen 

 

Kunnan syksyn tapahtumat: 

Syysretki Liesjärven kansallispuistoon 16.10.2022. 

Lähtö salelta klo 10.00 ja paluu salelle n. klo 14.30. Hinta 10 € sis. kuljetuksen, kahvituksen ja 

keittokatoksen varauksen. Ota myös omat makkarat mukaan. Ilmoittautuminen Marinalle 044 706 4427 tai 

marina.alapere@humppila.fi viimeistään 10.10. mennessä. Retki on osa Liikunnallinen elämäntapa-  Liikuva 

Humppila – kehittämis hanketta. 

 

 

28.10. Mikko Alatalo klo 19.00 Humppilan yhtenäiskoululla. (Koivistontie). 

Maaseutuseuralta kysytty kahvion hoitamista (kunnalta tulee tarjottavat ja kunnalle menee myynti, lähinnä 

kahvin keittoa ja myymistä ) – On lupautuneet hoitamaan kahvion.   

Parkkipaikalle liikenteenohjausta – Urheiluseurat?  

Narikan hoito – nuvalaiset 

Kortillisia järjestyksenvalvojia Tiian lisäksi muutama – Onko kiinnostusta? 

Salin roudaaminen ja siivous myös täytyy pe illalla konsertin jälkeen vielä tehdä – tähän talkoolaisia myös. 

Talkooväki pääsee myös ilmaiseksi kuuntelemaan Mikkoa. Ei makseta korvausta. Ilmoittautuminen mahd. 

pian.  

 

Peli-viikolla 45. Torstaina 10.11. klo 14.00 Bingo. Pikku palkintoja taas luvassa voittajille. 

 

 

Lastenoikeuksien viikko 46. 14.11. – 20.11.  

Joka päivälle jotain tekemistä lapsille. Viikon pääjuhlaa vietetään klo 19.11. 11-13 alakoululla. Mikäli on 

jotain ajatusta järjestää lapsille jotain tällä viikolla, voisi niitä ilmoitella minulle, jotta saadaan 

lastenoikeuksien viikko-ohjelmaan myös ne. Lastenoikeuksien juhlaan yhdistyksiltä kasvomaalausta tai 

mailto:marina.alapere@humppila.fi


jotain askartelupajaa tms.? Avoinna kaikille ajatuksille. Lastenoikeuksien viikon teemana tänä vuonna 

turvallisuus.  

 

Joulunavajaiset: 

Ajatuksena tällä kertaa pitää Kauppilassa vähän käsityöläismyyjäisten teemalla. Arki-iltana jos pitää, niin on 

jo pimeää ja saatais ulkotulilla tunnelmaa. Navettaan mahtuu jokusia myyjiä sekä ulos muutamia, jotka 

pysty olemaan ulkona mahdol.pakkasessa tai vesisateessa. Puuroa olisi tarjolla joko ulkona tai sisällä ja 

mahdollisesti joululauluja jokin porukka esittämään. Muuten kaiuttimista. Ehdotuksena esim. 1.12. 

torstaina klo 17-19 tai 18-20. Miltä kuulostaa? Joulupukin juna on nähtävästi 3.-4.12.  

Penttilän perheen lasten tekemät Kauppilan kummitukset saadaan Kauppilaan joulunavajaisten ajaksi.  

Päätettiin näin: 

1.12. klo 18-20 Joulunavajaiset Kauppilassa. 

Ilmoittautumiset ritva savolaiselle s,posti tai puhelin 20.11. mennessä. Pöytiä pitää hankkia sinne ja sähköt 

saada kuntoon päärakennukseen.  Kysytään Humppilan yrittäjiltä 125 e lahjakortteja kinkkuihin.  

 

Jokiläänin kansalaisopiston joululaulukonsertti lauantaina 3.12. klo 13. AIKA VARMISTETTU!  

 

Muuta: 

- Yhteisöllinen joulukuusi taas tulossa.  

- Jouluikkunat. Haaste kaikille kuntalaisille sekä yhdistyksille ja yrityksille. Rakennetaan yhdessä 

joulumieltä tekemällä jouluikkunoita yrityksen ikkunoihin, yhdistysten tiloihin tai kotiin. Tehdään 

ilmoittautumislomake, jotta on tietty aika, kun joulu ikkunaa voi tulla esim. koti-ikkunasta 

katsomaan. Ilmoittautuminen marraskuun puoleenväliin. Ilmoita oma jouluikkunasi, jotta saamme 

mainoksen ajoissa.  

- Hyvinvointikyselyyn toivotaan vastauksia. Kyselyllä kartoitetaan laajasti erilaisia hyvinvointiin 

vaikuttavia tekijöitä. Vastaajat pääsevät antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia. Kyselyyn on 

mahdollista vastata sähköisesti tai paperilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Humppilan kunnan 

hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisessa. 

https://link.webropol.com/s/humppilanhyvinvointikysely 

 

Yhdistysten asioita: 

 

Museorautatien kahvitus, asiaan täytyy saada joku toimiva ratkaisu tai vetonaula, jotta kahvitusvuoroilla 

olisi kävijöitä. Museorautatien kanssa sovitaan palaveri, jossa keskustellaan kesän vuoroista.  

Vanhustenviikko: 

ma ristonkuja 2, klo 10.00 vohvelit ja kahvi. 

ti työvis keittölounas klo 12 



ke maataidetta yhtenäiskoulun 3 lk. kanssa Koivistontie 22 9.30-11. Taiteen tekemisen jälkeen on ruokailu 

ja kahvi koululla. 

to viikon pääjuhla seurakuntatalolla. Kahvi, musiikkia ja tervehdyksiä. klo 13.00 

Pe klo 13.00 attendo ukko-pekan sisäpihalla asukkaiden kanssa. Attendo tarjoaa makkarat.  

la kirjasto järjestää klo 14 Satu Vaarulan veden lumo valokuva dianäyttelyn, kunnanvirastolla.  

 

Kulmakunnat  

Käynnistelee toimintaansa parhaillaan. Elvytetty myös skumppila juotava. Sitä saa ostettua lasitehtaalta 

sekä tukkapöllystä. 

On järjestetty luontoretki/historia kierros. Seurakunnan kanssa yhteinen projekti kirkko 100-vuotta. Srk 

tilannut taideteoksen Heljältä. Lounaplussan hankekin saatu, ja lahjakeräys tarkoitus järjestää 

omarahoituksen kattamiseksi. Teoksen tekeminen kestää noin ainakin muutaman kuukauden, luultavasti 

valmistuminen menee helmikuun puolelle. Paikallislehti suunnitteilla. Ilmoitukset yhdistyksiltä ilmaisia. Tiia 

välittää Seijan ilmoituksen tästä lehdestä muille yhdistyksille myös.  

 

Eläkkeensaajat 

247 vierasta käynyt Talvisella. Maanantaisin on järjestetty karaokea klo 13.00 -16.00 työväentalolla. Saa 

tulla tutustumaankin vain, katsominen ei maksa mitään. Voi tulla myös tanssimaan ja jossakin kohti 

pelaamaan pelejä. Korttia, uno tms. Tiistaisin on bocciaa työviksellä. Keskiviikkoisin on kunnan kävelysähly, 

jossa on ollut ihan mukavasti väkeä. Torstaisin on frisbee golfia klo 17.00. Perjantaisin käydään keilaamassa 

klo 12.00 loimaalla. 12.10. retki Telkun laavulle/kodalle murrolle. 23.10. matka Forssan teatteriin. 

Pikkujoulut 2.12.  

 

Eläkeliitto  

28.9. mennään ulkoiluttamaan Attendolaisia. Vanhusten viikko pitkälti nyt mielessä. Tarinatuokioita 

pidetään kerran kuukaudessa perjantaisin. Piirin syyskokous järjestetään tällä kertaa humppilassa tänä 

vuonna. 22.11. teatteriin raumalle katsomaan perinnönjakajat- komediaa. Joulujuhla 9.12. Risteily on ollut 

jo. Ulkoilutuksia on 2-3 viikon välein ukko-pekassa.  

 

Vanhusneuvosto 

22.11. klo 10.00 on kunnanvirastolla ikäihmisten ajoterveys/ajokunto luento. Poliisi, lääkäri ja 

liikenneturvasta henkilö paikalla. Tervetuloa!  

 

 

Maaseutuseura 

Rauhallista aikaa ollut. Makkaraa ollaan oltu paistamassa. Vanhalla asema oltu pitämässä 1 krt kahvitusta.  



Käsityöillat joka kuun toinen keskiviikko klo 18.00 – 20. asemantie 3. Lättähattu. Saa tulla juttelemaankin. 

Novellikoukku on tällä hetkellä tauolla. Vaatii resursseja, joten katsotaan jatkoa. Joulupukin junassa 

kahvitusta pitämässä yleensä, tämän kertainen vielä auki. 

Työväenyhdistys 

Työviksellä ollut hiljaista koronan jälkeen. Kerran kahvitus ollut museorautatiellä. Työvistä on ehostettu ja 

rempattu, energian hinnannousuja ajatellen on pieniä muutoksia tehty. Rahoituksia on nyt katseltu ja 

toivottu saatavaksi. Kaikki harrastustoiminta on alkanut. Lasten kutsuja ja hautajaiset ollut kesällä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


