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Kutsu Humppamusiikin Ystävät ry:n vuosikokoukseen ja pikkujouluun 
 
Yhdistys järjestää vuosikokouksen ja pikkujoulun yhdistyksen jäsenille ja rallin talkooväelle 
lauantaina 22.10.2016 klo. 18.00. 
Paikkana on Mäntypirtti (Nummijärvellä Someron puolella) os. Koskentie 544, Somero. 
Kokous alkaa klo. 18.00. Käsiteltävinä asioina  vuosikokousasiat ja ensi vuoden toiminta. 
Kokouksen jälkeen noin klo. 19.00 jatketaan vapaammin jouluisen ruuan ja saunaillan merkeissä.  
Tarjoilun järjestämiseksi toivotaan ilmoittautumisia 17.10. mennessä Sari Murtomäelle numeroon 
044 552 1300. 
Kirjeen ohessa myös vuoden 2016 jäsenmaksulasku joka on 20 euroa. 
Tämä kutsu löytyy myös yhdistyksen kotisivuilta www.humppa.fi/ uutiset. 
 
RALLIUUTISIA VUODELTA 2016 
 
Järjestelyt noudattivat hyväksi havaittua kaavaa aiemmilta vuosilta. Ympärivuorokautinen 
tanssimahdollisuus, humppaspurtti, tietovisailu ja humppakoju ovat pysyneet mukana samanlaisena 
vuodesta toiseen.  
Lauantain Burning Love Rockin’ Party oli jälleen suosittu. Harrasteajoneuvoja oli paikalla noin 150 
autokuntaa. 
Orkestereita oli kolme per ilta tanssiladon puolella ja ulkona neljä viikon aikana eli yhteensä 25 
orkesteria. Esiintymässä oli tunnettuja nimiä kuten mm. Marko Lämsä, Kari Piironen, Pekka 
Hartonen, Topi ja Toivottomat ja Eino Grön. 
Tänä vuonna jälleen oli yleisön pyynnöstä tanssikursseja. Suosio oli hyvä ja  todennäköisesti myös 
ensi vuonna jatketaan kurssien osalta samalla tyylillä. 
Maanantaina järjestettiin Angelniemen Ankkureiden kanssa yhteistyössä Maanantairastit 
Humppaladon maastossa. Humppasuunnistuksena oli lyhyempi rata missä oli kysymyksiä matkan 
varrella.  
Karaoke oli myös suosittua kuten ennenkin ja varmasti on mukana ensi vuonnakin.  
Päiväohjelmia jatkettiin viime vuoden malliin. Pelle Positiivi ja Aaro Sorva sekä 
yhteislaulutilaisuus olivat erittäin suosittuja mutta muut ohjelmat eivät vetäneet väkeä. 
Radiomainontaa jatkettiin hyvällä menestyksellä. Mainokset pyörivät Radio Melodian, Auran 
Aaltojen ja Salo- radion kanavilla. 
Radio- ja lehtihaastatteluja tehtiin vähemmän kuin aiempina vuosina. Muutama juttu kumminkin 
saatiin tehtyä. 
Nettiradiota pyöritettiin samalla tavalla kuin ennenkin. Kuuntelijoita on riittänyt ympäri Suomea ja 
vähän maamme rajojen ulkopuolellakin. Netin käyttäjät ovat kasvaneet noin 20% vuosivauhtia. 
Caravaanareille oli edelleen varattuna oma alue.  
Timpuriryhmä rakensi uuden wc:n invavarustuksella. 
Päättäjäisperjantaina oli linja- autokuljetus Salosta. 
Lehtimainoksia oli kymmenessä lehdessä mm. Salon Seudun Sanomissa oli nelisivuinen liite.  
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