SENIORIKERHO
Lastusten kyläyhdistys järjesti kaudella 2018-2019
yhteistyössä Lastusten koulun kanssa varttuneen
väen kerhotoimintaa. Tämä kerhotoiminta jatkuu
myös tällä kaudella. Kerho kokoontuu Lastusten
koululla joka toinen viikko aina maanantaisin klo
9-11. Kerhon tarkoituksena on tarjota mielekästä,
monipuolista ja hauskaa yhdessäoloa. Tavoitteena
on lisäksi luoda koulusta kohtaamispaikka eri
ikäisille kyläläisille, niin kylällä asuville kuin
asuneille tai vaikka naapurikyläläisille.

29.8.2019

Lastusten
Kyläyhdistys tiedottaa!

Syksyn ensimmäiset kokoontumiskerrat ja -aiheet:
Ma 9.9. Puutarhuri Jaana Taiminen tulee
kertomaan sekä vastaamaan puutarhanhoitoon ja
kasveihin liittyviin kysymyksiin.
Ma 23.9. Eeva Nytorpin ohjauksessa huovutetaan
villainen saunahattu. Materiaali toimitetaan
yhdistyksen puolesta ja se on ilmainen.
Saunahatun valmistaminen vaatii kaksi kertaa

SYKSYN HARRASTUSRYHMÄT KYLÄLLÄ

Kylällä toimii useita eri harrastusryhmiä sekä
kyläyhdistyksen, että Pirkan Opiston järjestäminä.

Ma 7.10. Jatketaan saunahatun tekemistä.

Kyläyhdistyksen ryhmät:
Maanantaisin klo 17.00-17.40 Junioripilates
Tähän ryhmään mahtuu vielä muutama mukaan

Kerhon kokoontumiset jatkuvat syyskauden ajan
marraskuun loppuun asti joka toinen maanantai,
pois lukien koulun syysloma.

Maanantaisin klo 17.45-18.25 Lasten liikunta
Ryhmä on täynnä

Kahvitarjoilu.

Maanantaisin klo 18.30-19.30 Aikuisten pilates
Ryhmä on täynnä

LASTEN LEIKKITREFFIT
Kevätkaudelta tutut Lastusten leikkitreffit saavat
jatkoa koululla maanantaina 2.9.2019 klo 9-11!

Oletko päiväaikaan lapsen / lasten kanssa kotona?
Tule tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia
Lastusten leikkitreffeille! Ohjelmassa vapaata
jutustelua ja leikkejä. Esim. tuleville Lastusten
eskarilaisille loistava tilaisuus tutustua tulevaan
kouluun ja alkuopetusryhmään.
Ensimmäisellä kerralla leikkitreffeille saadaan
vieraaksi Piilaaksosta yrittäjäkipinän saanut kätilö
Sini
Havukainen
kertomaan
Layetteäitiysaplikaatiosta.
Layette-äitiysapplikaatio
perustuu maailman parhaaseen, suomalaiseen
neuvolatietoon. Se sisältää tarvittavat neuvot
raskauden ensi hetkistä aina taaperon neljään
ikävuoteen asti.
Kokoontumiset
jatkuvat
syyskauden
ajan
marraskuun loppuun asti joka toinen maanantai,
pois lukien koulun syysloma.

Lastusten kyläyhdistys

Torstaisin
klo
18-19
Vaihtuvateemainen
liikuntaryhmä
Tähän ryhmään mahtuu vielä muutama mukaan.
Ryhmään on saatu Kunnossa Kaiken Ikää (KKI)tukea.
Lisätiedot kyläyhdistyksen ryhmien sisällöstä,
tarkemmista aikatauluista yms kotisivuiltamme
www.lastunen.net -> harrastukset.
Ilmoittautumiset ja tarvittaessa myös lisätiedot:
Puh. 0401544011, annele@matintupa.fi
Pirkan opiston ryhmät:
Keskiviikkoisin klo 18.30-19.15 Tenavajumppa 57-vuotiaille
Keskiviikkoisin klo 19.15-19.30 Vetreyttä niskaan
ja selkään
Lisätiedot & ilmoittautumiset:
www.pirkanopisto.fi

www.lastunen.net

kylayhdistys@lastunen.net

