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LEMPÄÄLÄN KYLÄT TULEVAISUUDESSA

Tervetuloa Lastusten kyläyhdistys ry:n,
Lempäälän-Vesilahden Sanomien ja Pirkan Kylät
ry:n yhteistyössä järjestämään kyläwebinaariin
tiistaina 25.5.2021 klo 18.00 alkaen.

Mikä on kylien rooli tulevaisuudessa? Voisiko
niitä markkinoida Lempäälässä erilaisen
asumisen paikkoina vai estetäänkö haja-
rakentaminen kokonaan? Kylien asukkaat
veronmaksajina, arvostetaanko heitä vai
vähennetäänkö kylillä tarjottavat palvelut
minimiin? Voidaanko kyläkouluja kehittää
elinvoimaisina keskuksina vai tulisiko kaikki
opetus keskittää keskustan isoihin kouluihin?
Muun muassa näihin kysymyksiin toivomme illan
aikana saavamme vastauksia!

Keskusteluun mukaan kutsumme Lempäälän
kuntapolitiikassa toimivien puolueiden puheen-
johtajat.

Tilaisuuden juontaa Lempäälän-Vesilahden
Sanomien päätoimittaja Kari Pusa. Voit lähettää
kysymyksiä, joita haluaisit webinaarissa
käsiteltävän, etukäteen kari.pusa@lvs.fi.
Alustuksen pitää Pirkan Kylät ry:n kyläasiamies ja
Suomen Kylät ry:n kyläjaoston puheenjohtaja
Jani Hanhijärvi.

Osallistumislinkki mm. Lastusten kylän kotisivuilla
www.lastunen.net ja Pirkan Kylien kotisivuilla
www.pirkankylat.fi.

LASTUSTEN KYLÄN SUUNNITTELUTYÖPAJA 

Tampereen yliopisto on yhdessä Lastusten kylä-
yhdistyksen kanssa laatimassa Lastusten kyläsuun-
nitelmaa, joka visioi Lastusten tulevaisuutta
vuoteen 2040 asti. Tulevaisuuskuvasta ja maan-
käytön suunnitelmasta koostuva kyläsuunnitel-
ma pohjautuu vahvasti kyläläisten näkemyksiin ja
toiveisiin. Haluaisimme nyt kutsua kaikki kyläläiset
yhteiseen suunnittelutyöpajaan keskiviikko-
na 19.5.2021 klo 18–20. Suunnittelutyöpajassa
Teillä on mahdollisuus ideoida kanssamme Lastus-
ten kylästä tehtävää kyläsuunnitelmaa ja kom-
mentoida jo tehtyjä luonnoksia. Tilaisuus järjes-
tetään etäyhteyden välityksellä, jotta mahdoll-
isimman moni pystyy osallistumaan.

Suunnittelutyöpajan Zoom-
linkki: https://tuni.zoom.us/j/69651589148
Meeting ID: 696 5158 9148

Zoom toimii sekä selaimessa että työpöydälle 
ladattavana sovelluksena. Sovelluksen voi ladata 
ilmaiseksi täältä: https://zoom.us/download.

Osallistumalla hyväksyt, että tilaisuus äänitetään
ja tallennetaan. Tallenne tehdään ainoastaan
tutkimustamme varten, eikä sitä tulla käyttämään
muissa tarkoituksissa. Jos sinulla on kysyttävää
tallenteesta ja sen käyttötarkoituksista tai muusta
työpajaan liittyvästä asiasta, ota yhteyttä Anna
Koskiseen,
p. 0504344975/ anna.k.koskinen@tuni.fi

Toimitamme suunnitelmiin liittyvää aineistoa ja 
tarkemman ohjelman hyvissä ajoissa ennen 
tilaisuutta.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,
Panu Lehtovuori, Tampereen 
yliopisto, panu.lehtovuori@tuni.fi
Anna Koskinen, Tampereen 
yliopisto, anna.k.koskinen@tuni.fi
Mikko Toivanen, Tampereen 
yliopisto, mikko.toivanen@tuni.fi
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HÖNTSYPELIT
Höntsypelikausi käynnistyy sunnuntaina 6.6.2021 (mikäli koronarajoitukset sallivat kauden
aloituksen). Kesän ajan sunnuntaisin Lastusten koulun kentällä klo 18:00 pelataan koko
perheen leikkimielisiä höntsypelejä muun muassa pesäpallon ja jalkapallon merkeissä.
Koronaviruksen vuoksi peli-iltoina huomioidaan mahdolliset koronavirusaikaan liittyvät
rajoitukset, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta jne. Tulethan pelaamaan vain terveenä!
Lisätiedot: Iiro Kuusjärvi (puh. 0503310113) ja Sirpa Oksanen (p. 0405531127)

KYLÄ TUTUKSI PYÖRÄRETKI
Perinteinen kylän pyöräretki järjestetään lauantaina 12.6.2021 Lastusten kylällä. Retki
koostuisi muun muassa oikopoluista kylän keskeisellä alueella. Retken pituus tulee olemaan
lyhyempi aikaisempiin pyöräretkiin verrattuna. Lähtö tapahtuu koululta klo 14. Retken vetää
jälleen kylän pitkäaikainen asukas Juha Kuisma. Kaatosateella emme lähde pyöräilemään.

LIITY KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Lastusten kyläyhdistys toimii kylän ja kyläläisten hyväksi. Käy liittymässä jäseneksi
kotisivuillamme: www.lastunen.net/liity-jaseneksi/ Mikäli et internettiä käytä ja haluat
liittyä jäseneksi – ole yhteydessä johonkin johtokunnan jäseneen.

HISTORIAKIRJA
Kyläyhdistyksellä on myynnissä 50 euron hintaan Lempäälän koilliset kylät - kirja, jossa on
lähes 500 sivua tietoa Lastusten ja lähialueiden historiasta. Uuden asukkaan kannattaa
ehdottomasti lukea tämä kirja. Kirjaa voit tiedustella kyläyhdistykseltä.

JUHANNUSJUHLA
Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen juhannusjuhlan tilanteesta ei ole vielä tietoa.
Ilmoitamme myöhemmin mikäli juhannusjuhla pystytään tänä vuonna järjestämään.

KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin keskiviikkona 28.04.2021. Kokouksessa käytiin läpi
viime vuoden toimintakertomus ja tämän vuoden toimintasuunnitelma. Paljon monipuolista
toimintaa tiedossa tällekin vuodelle mikäli koronarajoitukset sallivat! Vuosikokouksessa
valittiin yhdistykselle uusi johtokunta, johon kuuluvat:

Annele Matintupa (puheenjohtaja)
Juuso Kaitalo (varapuheenjohtaja)
Jouko Mäkelä (sihteeri)
Juho Leppämäki (rahastonhoitaja)
Iiro Kuusjärvi (urheiluvastaava)
Johanna Laakso (tiedotusvastaava)
Mika Mäkinen (jäsen)
Riina Gröhn (jäsen)
Sirpa Oksanen (jäsen)
Jukka Vitikka (jäsen)


