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VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ  

                                         2019 
 
 
 
 
Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta 
hyväksymänsä määrärahan puitteissa myöntää paikallisille nuorisojärjestöille 
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. 
 
Koulutusavustuksilla tarkoitetaan liikuntajärjestöjen koulutustoiminnan tukemiseen 
jaettavia avustuksia, joita myönnetään viranhaltijapäätöksellä vapaa-ajanlautakunnan 
hyväksymän määrärahan puitteissa ja erikseen hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaan.  
 
Kohdeavustuksilla tarkoitetaan niitä viranhaltijapäätöksenä tai yhteistyö- sekä 
avustussopimuksella jaettavia avustuksia, joita vapaa-ajanlautakunnan hyväksymän 
määrärahan puitteissa myönnetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vapaille 
toimintaryhmille vuosittain erikseen hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaan.  
 
Idis –avustus on lasten ja nuorten (alle 29v) uusille toimintamuodoille, kokeiluille ja 
tapahtumille tarkoitettu avustusmuoto. Osallistuminen toimintaa on oltava avointa kaikille 
toiminnan alkaessa ja tapahtumat avoimia. Avustusta jaetaan ensimmäisenä vuonna 
(2019) 1500€ / max. 10 hanketta. Hakuaika on 30.3. mennessä, jonka jälkeen valinta 
tuettavien hankkeiden osalta tehdään. Avustus jaetaan yleiseltä vapaa-aikatoimen 
kustannuspaikalta, jolloin se ei kohdennu vain yhden palveluyksikön alle, kuten muissa 
avustusmuodoissa.  
 
Suurtapahtuma-avustuksella tarkoitetaan avustusta, jota myönnetään kansainvälisen, 
kansallisen tai paikallisen suurtapahtuman järjestämiseen. Avustusta myönnetään 
rekisteröidyille yhdistyksille. Avustukset jaetaan viranhaltijapäätöksellä tai 
yhteistyösopimuksella. 
 
Avustuksenhakija voi kuulua vain yhden kaupungin palveluyksikön alle (esim. liikunta-, 
kulttuuri- tai nuorisopalvelut), jonka kautta avustus myönnetään. Kaikkien avustusta 
hakevien järjestöjen on toimitettava edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus 
vapaa-aikatoimeen.  
 
Vapaa-ajanlautakunta jakaa vuosittain liikunnan-, kulttuurin- , nuorisotyön  ja matkailun 
alalla ansioituneita henkilöitä tai ryhmiä harkintansa mukaan. 
 
Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, 
avustusten käytön valvonnassa ja selvitysten käsittelyssä noudatetaan tätä 
avustussääntöä ja kunnan määräyksiä. Mikäli avustuksen käyttämiseen liittyy 
epäselvyyksiä pyydetyissä tositteissa kulujen suuruuden tai väärän käyttötarkoituksen 
osalta, etukäteen maksettu avustus voidaan periä takaisin.   
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1.  LIIKUNTA-AVUSTUKSET 2019 

 
Kaikkien avustusta hakevien järjestöjen on toimitettava edellisen vuoden tilinpäätös ja 
toimintakertomus liikuntatoimeen. Koulutus- ja kohdeavustukset toimitetaan sähköisesti 
www.seuraverkko.fi sivuston kautta.  
 

1.1. Koulutusavustukset      

  

Avustusta voidaan myöntää koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.  
Avustuksia jaettaessa noudatetaan seuraavia jakoperusteita: 
 
Keuruun ulkopuolella tapahtuva koulutus : 
1) korvattavia kustannuksia ovat kurssi- ja matkakustannukset, jotka korvataan 
määrärahan puitteissa. 
2) matkakustannukset korvataan yleisten kulkuneuvotaksojen mukaan tai oman 
auton käytöstä enintään 0,30 € / km . 
3) hakemukseen on liitettävä tositteet tai niiden kopiot maksetuista 
koulutuskustannuksista sekä koulutuksesta mahdollisesti saatu todistus  
4) ulkomailla tapahtuneen koulutuksen kustannuksia korvataan vain erityisen 
painavista syistä 
5) maajoukkuetoimintaan liittyviä ryhmämaksut voidaan korvata toissijaisesti 
määrärahan puitteissa 
 
Keuruulla tapahtuva koulutus : 
1) korvattavia kustannuksia ovat kurssikustannukset 
2) hakemuksen liitteet kuten yllä 
3) koulutustilaisuuden on kestettävä vähintään kolme tuntia 
 
Avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä 
 
Avustus julistetaan haettavaksi 30.11.2019 mennessä. 
 
2. Kohdeavustukset    
 
Avustusta voidaan myöntää tapahtumajärjestämisiin lähinnä rekisteröidyille 
seuroille ja yhdistyksille. Tapahtumajärjestämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä 
kaikille avoimia tai kohdennettuja liikuntatapahtumia. Etusijalla avustuksia 
jaettaessa on lasten ja nuorten liikuntaan suunnattu toiminta. Kohdeavustuksen 
saaja laatii pyydettäessä tiliselvityksen avustuksen käytöstä. Avustus maksetaan, kun 
tiliselvitys on tehty. 
 
Yhteishankkeet Keuruun kaupungin kanssa kuuluvat myös avustuksen piiriin. 
Näistä tehdään erillinen yhteistyösopimus. 
 
Avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä.  
 
Avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden, kuitenkin 30.11.2019 mennessä.  
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1.3. Suurtapahtuma-avustus vuodelle 2020 
  
Eri hakemuksesta voidaan liikuntajärjestöille myöntää avustusta kansainvälisten, 
kansallisten tai paikallisten suurtapahtumien tukemiseen ns. normaalista toiminnasta 
selvästi poikkeaviin liikunnallisiin tapahtumiin. Hakemus on tehtävä edelli sen 
vuoden toukokuun loppuun mennessä, jotta budjetin laadinnassa tapahtuma 
voidaan ottaa huomioon.  
 
Avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä. 
 
Avustus julistetaan haettavaksi 31.5.2019 mennessä 
 
1.4 Urheilustipendit       
 
Tämä kohta koskee vain urheilijoita, jotka eivät ole saaneet kv. menestyksen edellyttämän 
palkitsemissäännön mukaista palkitsemista.  
 
Stipendejä jaettaessa noudatetaan seuraavia jakoperusteita: 
 
stipendin saajan on oltava kirjoilla Keuruun kaupungissa, mutta hänen ei ole välttämättä 
edustettava Keuruulaista urheiluseuraa. 
ko. kilpakaudella on saavutettava vähintään, koskien myös joukkuelajeja:  
Olympia-, MM-, EM- tai PM- mitali- tai pistesija. 

      SM- mitali tai pistesija 

      Nuorten sarja (17-23v.) mitali- tai pistesija 
Samat säännöt koskevat myös vammaisurheilijoita. 
Stipendin saannin alaikäraja on 16-vuotta  
Veteraanisarjassa palkitaan ainoastaan henkilöt tai joukkueet, joilla on ollut 
menestystä PM-, EM- ja MM-kilpailuissa.  
Stipendin suuruuden määrää vapaa-ajanlautakunta vuosittain tarkoitukseen varaaman 
määrärahan puitteissa. Vapaa-ajanlautakunta voi myöntää stipendejä harkintansa mukaan 
em. säännöistä poiketen. Stipendien hakijana on oltava seura. Stipendin perusteena 
olevista saavutuksista on toimitettava liitteenä viralliset tulokset tai kilpailujen virallisten 
nettisivujen tiedot.  
 
Stipendien jakamisesta päättää vapaa-ajanlautakunta. 
 
Stipendit julistetaan haettaviksi 30.11.2019 mennessä.  

 

1.5 Nuorisourheilun stipendirahaston avustukset 
 
Paula-Kaija ja Viljo Peuran perustamasta nuorisourheilun stipendirahastosta myönnetään 
stipendejä valmentajille/ohjaajille, jotka toimivat menestyksellisesti nuorisourheilun parissa. 
Vapaa-ajanlautakunta voi myöntää stipendejä harkintansa mukaan em. säännöistä 
poiketen. Hakemus lyhyesti perustellulla, vapaamuotoisella hakemuksella. 
 
Stipendien jakamisesta päättää vapaa-ajanlautakunta. 
 
Avustus julistetaan haettavaksi 30.11.2019 mennessä.  
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1.6 Keuruun vuoden urheilija 
 
Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuosittain Keuruun vuoden urheilijan seuraavin perustein: 
 
Palkinnon saajan on oltava kirjoilla Keuruulla viimeistään palkitsemiseen johtaneen 
urheilusuorituksen tapahtuessa tai edustettava keuruulaista urheiluseuraa.  
Palkinnon voi saada seura (joukkueurheilu) edellyttäen, että seuran kotipaikka on 
Keuruu. Vuoden urheilijalle annetaan stipendi, jonka suuruus päätetään erikseen.  
Urheilijan tulee olla täyttänyt 16-vuotta 
 
Valinnan suorittaa vapaa-ajanlautakunta. 
 
Lyhyesti perustellut vapaamuotoiset esitykset tulee jättää 30.11.2019 mennessä.  
 
 KUNNIAMAININNAT                                  
 
Vapaa-ajanlautakunta palkitsee harkintansa mukaan kunniamaininnalla vuosittain 
seuraavat liikunnan alalla ansioituneita henkilöitä tai ryhmiä:  
 
Vuoden seuratoimihenkilö 
on tehnyt pyyteetöntä työtä seuransa/paikkakuntansa hyväksi 
 
Vuoden nuorisourheilun vetäjä 
On tehnyt työtä nuorten kanssa kasvatuksellisten ja monipuolisuutta arvostavien 
periaatteiden mukaisesti  
 
Vuoden kuntoilija tai kuntoliikuttaja 
tunnetaan aktiivisena terveys- ja kuntoliikunnan harrastajana tai järjestäjänä 
on omalla esimerkillään edistänyt kuntoliikunnan harrastusta 
 
Vuoden erityisryhmä tai sen edustaja 
tunnetaan aktiivisena erityisliikunnan harrastajana tai järjestäjänä 
on omalla esimerkillään edistänyt erityisliikunnan harrastusta  
 
Muut erikseen hyväksytyt huomionosoitukset 
lautakunta voi vuosittain jakaa myös muita huomionosoituksia 
 
Lyhyesti perustellut vapaamuotoiset esitykset tulee jättää 
30.11.2019 mennessä.   
Valinnan suorittaa vapaa-ajanlautakunta. 
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2. KULTTUURIAVUSTUKSET 2019 
 

2.1. Kohdeavustukset paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen 
 
Avustusta ja toimintatukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti 

1. Rekisteröidylle yhdistyksille kulttuurituotantoihin, jotka ovat avoimia kaikille sekä 
järjestön toiminnan kannalta muihin keskeisiin hankkeisiin, projekteihin ja 
hankintoihin (viranhaltijapäätös) 

2. Vapaille toimintaryhmille ja yksittäisille taiteilijoille tuotantotukena 
(tappiontakauksena) kulttuurituotantoihin, joka ovat kaikille avoimia. 
Kun hakija on rekisteröitymätön työryhmä, merkitään hakijaksi ryhmän yhdyshenkilö 
ja hänen pankkitilinsä. Muut henkilöt merkitään nimellä ja he vastaavat 
avustuksesta yhteisesti. 

3. Avustusta ei myönnetä oman taiteen tekemiseen. 
4. Kaupungin kulttuuritoimen ja toisen osapuolen kanssa erikseen sovittujen 

kulttuurituotantojen tekemiseen ja tukemiseen erillisen yhteistyösopimuksen 
mukaan. 

 
Avustusta jaettaessa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten 
tavoitteiden kanssa, taiteellinen taso, toiminnan vaikuttavuus, laatu sekä alueellinen 
tasapuolisuus. 
 
Avustusten maksatus tapahtuu jälkikäteen avustuksen käytöstä saatua 
selvitystä/kuittijäljennöksiä ja vastaan.  
Samalle hakijalle ei myönnetä toistuvasti saman sisältöisiin hankkeisiin avustusta, vaan 
niitä jaetaan pääsääntöisesti vuorotteluperiaatteella. 
 
Avustuksen osalta avustussumma voi olla enintään 40 % toteutuneista menoista. Pienin 
jaettava avustussumma on 100 euroa ja suurin 600 €. Harkinnanvaraisesti voidaan 
myöntää suurempikin avustus, mikäli kohteen laatu ja laajuus niin vaatii.  
 
Avustusta ei myönnetä 

- peruskoulutukseen, ammatillisiin opintoihin 
- opinto-, näyttely- tai virkistysmatkoihin toiselle paikkakunnalle 
- yksittäisen kuntalaisen omaan harrastus- ja sivistystoimintaan 
- elinkeino- ja yrityselämän tukemiseen 

 
Niille kulttuuritoimijoille, joiden järjestön/ryhmän jäsenistä 2/3 koostuu alle 29-vuotiaista 
henkilöistä, avustus jaetaan pääsääntöisesti nuorisopalveluiden avustusmäärärahoista. 
 
Avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden ja niitä jaetaan kalenterivuoden aikana 
budjettimäärärahan puitteissa. 
   
2.2. Erityisavustus vuodelle 2019 
 
Mittavien erityisprojektien ja hankkeiden osalta avustusta haetaan edeltävän vuoden 
toukokuun loppuun mennessä. Hakemukseen liitetään yksityiskohtainen 
hankesuunnitelma kustannusarvioineen. 
 
Avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä. 
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Avustus julistetaan haettavaksi 13.5.2019 mennessä 
 

 
2.3. Keuruun kulttuuripalkinto (850 €)     
     
 
Vapaa-ajanlautakunta myöntää palkinnon keuruulaiselle tai keuruulaislähtöiselle henkilölle 
tai henkilöryhmälle seuraavien jakoperusteiden mukaan: 
 
Palkinnon saaja voi olla taiteen tuottaja, esittäjä, ohjaaja tai järjestäjä, joka on merkittävällä 
tavalla ollut mukana keuruulaisessa kulttuurielämässä. Huomionosoitus voidaan antaa 
myös henkilölle tai ryhmälle, joka on edellisenä vuonna tai vuosina yltänyt jonkin taiteen 
alan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävään saavutukseen. Sopivan saajan 
puuttuessa palkinto voidaan myös jättää jakamatta.  
 
Palkinnon saajasta päättää vapaa-ajanlautakunta. 
 
2.4. Lastenkulttuurin kunniamaininta 
 
Huomionosoitus jaetaan tunnustuksena keuruulaiselle lastenkulttuurin alalla toimivalle 
henkilölle tai ryhmälle merkittävästä ja ansiokkaasta työstä tai teosta Keuruun 
lastenkulttuurin hyväksi. 
 
Huomionosoituksen saajasta päättää vapaa-ajanlautakunta.  
 
2.5. Muut kunniamaininnat  
 
Lautakunta voi palkita vuosittain kunniamaininnalla myös muita kulttuurityön alalla 
ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä harkintansa mukaan. 
 
2.6. Nuorisokulttuurin stipendirahasto 
 
Avustusta ei toistaiseksi voida myöntää pääoman vähyyden vuoksi. Avustusten 
jakamisesta päättää vapaa-ajanlautakunta. 

 
3. NUORISOAVUSTUKSET 2019 
 

3.1. Vuosiavustukset    
 
Vapaa-ajanlautakunnan myöntämä vuosiavustus on nuorisoyhdistysten koko vuoden 
jatkuvaan säännölliseen toimintaan tarkoitettu avustus.  Yhdistyksen tulee olla 
rekisteröitynyt.    
 

Vuosiavustusta voidaan myöntää keuruulaiselle nuorisoyhdistykselle tai keuruulaisen 
yhdistyksen nuorisojaostolle, jolla on oma hallinto ja kirjanpito ja jonka 
kokonaistoimijamäärästä 2/3 osaa on alle 29-vuotiaita.  Toiminnan tulee kohdistua 
keuruulaisiin lapsiin ja nuoriin. 
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Vuosiavustuksen jakoperusteina otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, 
ajankohtaisuus, laatu ja laajuus. Avustuksen käyttösuunnitelma (talousarvio ja 
toimintasuunnitelma) ja avustuksen saamisen tarve sekä hakijan muualta saatavissa oleva 
tuki. Huomioon otetaan myös hakijan yhteistyö nuorisopalvelun kanssa.  
 
Edellä mainittujen perusteiden ohella kiinnitetään huomiota hakijan harjoittaman toiminnan 
merkitykseen nuorisokasvatuksen, nuorten toimintamahdollisuuksien ja tasa-arvoisuuden 
kannalta. 
   
Vuosiavustus julistetaan haettaviksi 12.4.2019 mennessä.  
 
Avustusten jakamisesta päättää vapaa-ajanlautakunta. 
 

3. 2. Kohdeavustukset      
 

Kohde- ja erityisavustusta voidaan myöntää rekisteröidylle nuorisoyhdistykselle tai 
tapauskohtaisesti muille rekisteröidyille yhdistyksille, jos avustuksen käyttö kohdentuu 
nimenomaan nuoriin ja nuorisotyön tavoitteisiin. Avustusta voivat lisäksi hakea vapaat 
toimintaryhmät.  Avustusta myönnetään erilaisille nuorten projekteille, tapahtumille, 
hankintoihin ja kansainvälisiin nuorisohankkeisiin, joiden on tarkoitus tuottaa jotain uutta, 
kehittää nuorille suunnattuja palveluja ja lisätä tapahtumatarjontaa paikallisille nuorille.  
 
Rekisteröidyt nuorisoyhdistykset voivat lisäksi hakea tapauskohtaisesti kohdeavustusta 
nuorten sekä ohjaajien kouluttamiseen. Korvattavia kustannuksia ovat kurssi- ja 
matkakustannukset, jotka korvataan määrärahan puitteissa. Matkakustannukset korvataan 
yleisten kulkuneuvotaksojen mukaan tai oman auton käytöstä enintään 0,30€/km, paitsi 
Keuruulla tapahtuvasta koulutuksesta matkakustannuksia ei korvata. Hakemukseen on 
liitettävä tositteet tai niiden kopiot kustannuksista. Ulkomailla tapahtuneen koulutuksen 
kustannuksia korvataan vain erityisen painavista syistä. 
 
Yhteishankkeet Keuruun kaupungin kanssa kuuluvat myös avustuksen piiriin. 
Näistä tehdään erillinen yhteistyösopimus. 
 
Jos kyseessä on pääsymaksullinen tapahtuma, avustusta myönnetään aina tappiotakuuna 
ja tapahtumasta on hyvissä ajoin käytävä viranhaltijana toimivan nuoriso-ohjaajan kanssa 
erillinen neuvottelu, missä määritellään tappiotakuun osuus (talousarvion ja suunnitelman 
kautta).  Kansainvälisen toiminnan avustaminen ei koske kaupungin muiden 
hallintokuntien kv-toimintaa (esim. koulujen luokkaretkiä).   
 
Avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä tai yhteishankkeissa erillisellä 
yhteistyösopimuksella. 
 
Avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden, kuitenkin 30.11.2019 mennessä.  
 

3.3  Muut huomionosoitukset     
 

Vapaa-ajanlautakunta palkitsee vuosittain kunniamaininnalla nuorisotyön alalla 
ansioituneita henkilöitä tai ryhmiä harkintansa mukaan esimerkiksi seuraavin perustein: 
 
Taho, ryhmä tai henkilö, joka on mm. 

- Edistänyt nuorisotyötä ja nuorten asemaa paikkakunnalla. 
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- Tukenut nuorta/nuorten toimintaa, antamalla myös nuorille mahdollisuuden 
omaehtoiseen toimintaan. 

 
Nuori, nuoria tai nuorten ryhmä, joka on mm. 

- Edistänyt nuorten asioita paikkakunnalla. 
- Toiminut omalla aktiivisuudellaan esimerkkinä muille nuorille. 
- Opastaa muita nuoria vaikuttamaan ja toimimaan.  

 
4. MATKAILUN HUOMIONOSOITUKSET 

 
4.1. Keuruun matkailun palkinto - Teräsruusu     
 
Vapaa-ajanlautakunta myöntää palkinnon keuruulaiselle henkilölle, yritykselle, yhteisölle 
tai henkilöryhmälle seuraavien jakoperusteiden mukaan: 
 
Huomionosoituksen saaja voi olla henkilö, yritys, yhteisö, järjestö tai matkailuteko, joka on 
merkittävällä tavalla edistänyt keuruulaista matkailua. Huomionosoitus jaetaan matkailun 
toimijalle, joka on edellisenä vuonna tai vuosina yltänyt keuruulaisen matkailualan 
merkittävään edistämiseen joko yritystoiminnallaan, idealla tai muulla tavalla. Palkinto 
voidaan jakaa myös elämäntyöstä.  Huomionosoitus voidaan jättää myös jakamatta. 
 
Lyhyesti perustellut vapaamuotoiset esitykset tulee jättää 30.11.2019 mennessä.   
 
Palkinnon saajasta päättää vapaa-ajan lautakunta. 
 
 
4.2. Muut huomionosoitukset 
 
Lautakunta voi palkita vuosittain kunniamaininnalla matkailun alalla ansioituneita henkilöitä 
ja ryhmiä harkintansa mukaan. 
 

 

5. YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 

 
Kohde-, projekti- ja erityisavustuksen saanut yhdistys on velvollinen antamaan vapaa-
ajanlautakunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Kaupungin tilintarkastajilla 
on oikeus tarvittaessa tarkastaa avustusta saaneen järjestön tilit. Yhdistyksen tulee 
merkitä hakemuslomakkeelle vaadittavat tiedot ja oheistettavat tarvittavat liitteet.  
 

Edellisen vuoden vuosiavustuksen käytöstä on annettava tiliselvitys samassa yhteydessä, 
kun haetaan uutta avustusta. Uusien hakijoiden on annettava lisäksi yhdistyksen säännöt 
ja aikaisemmin avustusta saaneiden tulee ilmoittaa muutoksista nimenkirjoittajien ja 
sääntöjen osalta. 
 
Yhdistyksen saamat avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. 
Kunta voi, ellei avustuksen saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat 
takaisin ja jättää avustettavan seuraavassa varojen jaossa huomiotta.  
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Avustusta ei myönnetä: 
verotusoikeuden omaavalle yhteisölle 
piirijärjestölle 
 
Muutoksen haku: 
Avustuspäätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän 
kuluessa Keuruun vapaa-ajanlautakunnalle, osoite Multiantie 5, 42700 KEURUU,  
päätöksen tiedoksi saannista. 
 
 

6. HAKEMUSKAAVAKKEET 
 

Hakemuslomakkeen voi noutaa kaupungin vapaa-aikatoimistosta tai kaupunginviraston 
yhteispalvelupisteestä viraston aukioloaikana sekä osoitteesta www.keuruunvapaa-aika.fi 
Liikuntatoimen koulutus- ja kohdeavustukset haetaan sähköisesti www.seuraverkko.fi 
sivuston kautta.  
 
 

7. PALKINTOJEN JA HUOMIONOSOITUSTEN JAKAMINEN 
 

Vapaa-aikatoimi palkitsee 2019 huomionosoitusten ja stipendien saajat erikseen 
ilmoitetuissa tilaisuuksissa. Palkittaville lähetetään kutsu tilaisuuteen.  
 
 

8. HAKEMUSKAAVAKKEIDEN PALAUTUS 
 

  Hakemukset toimitetaan osoitteella: 
Keuruun vapaa-aikatoimi 

                                       Multiantie 5, 42700 KEURUU 
 
  Tai sähköpostilla 
  heli.peltola@keuruu.fi 
 
   

http://www.keuruunvapaa-aika.fi/
http://www.seuraverkko.fi/



