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Lastusten
SENIORIKERHO
Lastusten kyläyhdistys järjestää yhteistyössä
Lastusten koulun kanssa varttuneen väen
kerhotoimintaa. 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.
Kahvitarjoilu.
Kevään 2020 kokoontumiskerrat ja -aiheet:
Ma 3.2. Tule mukaan kierrätysmateriaalityöpajaan! Aamupäivän aikana tuunataan vanhoja
kravatteja. Mahdollista työstää esimerkiksi
kännykkä- / puikkopussi tai vaikkapa helmet.
Ohjaaja tuo materiaaleja, mutta halutessasi voit
ottaa mukaan myös omiakin kravatteja. Ohjaajana
Tarja Matikainen.
Ma 17.2. Bussiliikenne koskettaa jokaista meistä
tavalla tai toisella elämän eri vaiheissa. Tule
kuulemaan millainen on ollut suomalaisen
bussiliikenteen murros 1990-luvulta tähän
päivään. Kimmo Wirén Valkeakosken Liikenteeltä
kertoo miten asiat olivat ennen ja miten
nykypäivänä.
Saat
myös
vinkkejä
bussimatkustamiseen
vaikkapa
Tampereen
suuntaan.
Ma 9.3. Kurkistus menneisyyteen yhdessä
Lastusten koulun oppilaiden kanssa. Reijo
Fredriksson vetää keskustelua aiheesta aiheesta:
senioreiden elämä ja koulunkäynti Lastusten
koulun oppilaiden ikäisenä.
Ma 23.3. Tietotekniikan opetusta yhteistyössä
koulun kanssa. Mikäli sinulla on teknisiä ongelmia
puhelimen, tabletin tai tietokoneen kanssa tai
vaikkapa kaipaat neuvoja sosiaalisen median,
internetin, sähköpostin tai muun asian kanssa, voit
tulla kysymään neuvoja! Paikan päällä saat
kädestä pitäen ohjausta ja ratkaisuja ongelmiisi.
Voit ottaa myös oman laitteesi mukaan.
Ma 6.4. Pääsiäisaskartelua yhdessä Lastusten
koulun oppilaiden kanssa.
Ma 27.4. Aihe vielä avoin

Lastusten kyläyhdistys

Kyläyhdistys tiedottaa!
LASTEN LEIKKITREFFIT
Lasten leikkitreffit kokoontuvat koululla vanhan
koulun salissa joka toinen maanantai 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.
Leikkitreffit kokoontuvat keväällä vielä 10.2.; 2.3.;
16.3.; 30.3. ja 20.4.2020.
TALVITAPAHTUMA
Koko perheen ulkoilutapahtuma lauantaina
15.2.2020 klo 10-14 koululla. Ohjelma tarkentuu
lähempänä,
riippuen
keleistä.
Myynnissä
makkaraa, lättyjä, kahvia yms aittakahvilalla.
KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Kyläyhdistyksen
vuosikokous
pidetään
aittakahvilla (koulun vieressä) 15.4.2020 klo 18.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
KENTÄN JÄÄDYTYS JA KUNNOSSAPITO KYLÄYHDISTYKSEN VASTUULLE
Lastusten kyläyhdistyksen ja Lempäälän kunnan
#kylläkylille puitesopimukseen liittyen Lastusten
kyläyhdistys on tänä talvena ottanut hoitaakseen
koulun kentän kunnossapidon ja jäädytyksen. Vaikka
kelit ovat olleet pääsääntöisesti plussan puolella,
kenttää on silti saatu jäädytettyä. Kentällä on
valaistus päivittäin klo 21.30 asti. Mikäli kenttä ei ole
luistelukunnossa, niin kentän laidalla on siitä lappu.
Tällöin kentälle ei saa mennä luistelemaan.
LIITY KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Lastusten kyläyhdistys toimii kylän ja kyläläisten
hyväksi. Käy liittymässä jäseneksi kotisivuillamme:
www.lastunen.net/liity-jaseneksi/ HUOM! Virallinen jäsenrekisterin ylläpito on aloitettu vuonna
2018. Mikäli olet monia vuosia sitten maksanut
jäsenmaksun, sinua ei tällöin rekisterissämme ole.
Käythän siis erikseen liittymässä edellä mainitussa
osoitteessa olevalla lomakkeella! Mikäli et
internettiä käytä ja haluat liittyä jäseneksi – ole
yhteydessä johonkin johtokunnan jäseneen (Vitikka,
Matintupa, Leppämäki, Kuusjärvi, Aro, Oksanen,
Kaitalo, Mäkinen).

www.lastunen.net

kylayhdistys@lastunen.net

