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Seniorikerho

Seniorikerhot käynnistyvät jälleen Lastusissa pitkän
koronatauon jälkeen Lähitori toiminnan alla
yhteistyössä Lempäälän kunnan vanhuspalveluiden,
Lastusten koulun ja Lastusten kyläyhdistyksen
toimesta.. Seniorikerho ja Lähitoritoiminnan
tarkoituksena on tuottaa matalan kynnyksen palveluita
ja yhteisöllisyyttä. Lähitoritoiminta tuo Lempäälän
kunnan palveluita kylille kaikkien saavutettaviin. 

Kerhot kokoontuvat aina maanantaisin klo 9-11
Lastusten koululla vanhan koulun salissa
osoitteessa Lastustentie 519. Syyskaudella 2022 on
seuraavat kokoontumiskerrat:

26.9. Lempäälän kunnan palveluiden, Omaolo-
palvelun sekä erilaisten lomakkeiden esittely.
Paikalla itäisen alueen asiakasohjaaja Tarja Lehtiö,
päivätoiminnanohjaaja Anne Aho sekä ennalta
ehkäisevien palveluiden päällikkö Annikki Lepola. 

24.10. Teemana Lastusten historia yhdessä koulun
oppilaiden kanssa. Lastusten kyläyhdistys sai kesällä
2022 valokuvalahjoituksen. Kuviin on ikuistettu erilaisia
tapahtumia Lastusista parin vuosikymmenen takaa.
Jotta tarinat säilyisivät myös tuleville sukupolville,
käydään kuvat läpi yhdessä. Muistellaan menneitä ja
kirjataan kylän tärkeät tapahtumat muistiin. 

21.11. Sukellus sukututkimuksen maailmaan!
Riikka Piironen kertoo esimerkkien ja asiakirjojen
avulla, miten sukututkimusta tehdään. Lisäksi hieman
kuvausta ao. aikakauden käytänteistä ja olosuhteista.

19.12. Bingo! Tule viettämään pikkujoulua jouluiseen
tunnelmaan. Pelaamme bingoa, voittoina Lastusten
kyläyhdistyksen lahjoittamat palkinnot, muun muassa
kahvipaketteja.
Osallistujat myös muualta päin ovat lämpimästi
tervetulleita mukaan!  

Lasten leikkitreffit 

Pitkän tauon jälkeen pääsään jälleen leikkitreffeille.
Ryhmä kokoontuu Lastusten koululla vanhan koulun
salissa ensimmäisen kerran maanantaina 3.10 klo. 9-
11. Seuraavat kokoontumiskerrat: 31.10, 14.11 ja
28.11. Sinulla on mahdollisuus tulla tapaamaan muita
samassa tilanteessa olevia vanhempia, jotka ovat
päivisin pienten lasten kanssa kotosalla. Tapahtumassa
on mukana myös koulun pienempiä oppilaita, joten
vähän isommilla lapsilla on hyvä mahdollisuus päästä
tutustumaan hyvissä ajoin muun muassa eskarin
toimintaan.

Kestävän kehityksen viikko ja
"vaihtotori" Lastusissa

Kestävän kehityksen viikkoa vietetään 26.9-2.10.2022.
Suomen Kylät ry toimii projektin yhteistyökumppanina
ja tuo toimintaan laajan verkoston maaseudun
toimijoita ympäri maata. Pirkan kylät on valittu mukaan
toteuttamaan kestävän kehityksen viikkoa työkaluna
tuoda esille maaseudulla tehtyjä toimenpiteitä ja
käytännön tekoja, sekä vahvistamaan maaseudun
toimijoita osana kestävää siirtymää. Osallisuus ja
yhteisöllisyys on tärkeää ja osa kestävän kehityksen
viikon perusajatusta. Lastusissa järjestetään
lauantaina 1.10 tapahtuma, jossa asukkaat voivat
laittaa pihoihinsa/pihateillensä tarpeetonta tavaraa
muille haettavaksi. Keräämme halukkaiden nimet ja
osoitteet 29.9. mennessä tekstiviestinä tai
WhatsAppina Riinalle Gröhnille: 050 0772099.
Ilmoitathan samalla, että minkä tyyppistä tavaraa
sinulla olisi annettavana. Ilmoitamme
tapahtumapäivänä osoitteet kyläyhdistyksen Facebook-
sivulla.

Tupaillasta kyläillaksi

Lastusten koululla on pitkä perinne tupailtojen
järjestämisestä. Tupaillat ovat matalan kynnyksen
keskusteluiltoja koulun ja oppilaiden vanhempien välillä,
Tervetuloa tutustumaan koulun henkilökuntaan, arkeen
ja vaihtamaan kuulumisia muiden kyläläisten kanssa.
Lastusten koulun tupailta järjestetään avoimena kaikille
kyläläisille torstaina 24.11 klo 17-19. Paikalla
oppilaskunta myymässä halukkaille riisipuuroa. Kyläilta
järjestetään perinteisten joulumyyjäisten sijaan.
Tervetuloa!

 

Luistelukentän hoito ja jäädytys

Lempäälän kunta ja lastusten kyläyhdistys ovat
sopineet, että kyläyhdistys huolehtii kentän ja
ympäristön hoidosta. Kentän jäädytykseen tarvitaan
edelleen aktiviisia tekijöitä lisää, jotta kenttä
pystyttäisiin pitämään yhtä hyvässä kunnossa kuin
aikaisempina vuosina. Tekijöitä tarvitaan erityisesti
itse jäädyttämiseen, mutta myös muun muassa
sataneen lumen kolaamiseen. Talkoolaisilta ei vaadita
mitään kokemusta sillä kaikki opastetaan alkuun.
Vuorot jaetaan WhatsApp-ryhmässä. Ryhmään
pääset mukaan ottamalla yhteyttä Iiro Kuusjärveen:
050 3310113.


