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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

UIMAHALLI  Uimahallin aukioloajat ja ryhmät (pdf)   

 
LASTEN JA NUORTEN HARRASTEKALENTERI  2020 (klikkaa linkkiä) 
 

KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT - Tapahtumat seuraa Kirjaston Facebookia :   www.facebook.com/keuruunkirjasto/  

 

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 

 

Nuorisotalo Kipinä auki keväällä 2020: 

Ti klo 14-17 kaikille avoin ja klo 17-19 Äksön vuoro alakoulun 4.-6.-luokkalisille. 

Ke klo 14-17 kaikille avoin vuoro ja klo 17-21 isojen vuoro 

To klo 14-17 kaikille avoin vuoro 

Pe klo 18-20 4.-6.- luokkalaisten vuoro ja 20-23 isojen vuoro 

 

Kaikille avoin vuoro on alakoulun 4.-6.-luokkalaisille, yläkouluikäisille ja 2. asteen opiskelijoille. 

Isojen vuoro yläkouluikäisille ja 2. asteen opiskelijoille. 

 

Kipinän avoimet vuorot tauolla 14.-16.1. Perjantaina normaalisti auki. 

Äksön vuoro alkaa 14.1. klo 17-19. 

 

Haapamäen nuopparin nuorten tilat aukeavat 13.1.20.  Avoinna maanantaisin klo 14:30 – 17:30 ; tarkoitettu: 6.lk -2.aste.  

 

Keskustan poikaryhmä aloittaa kokoontumiset 16.1.20. Avoinna torstaisin Yhteiskoulun sali klo 15 -16.  

Tarkoitettu 7-9 luokkalaisille. 

 

Niina Savilahti jäi vuoden vaihteessa äitiyslomalle ja vs. nuoriso-ohjaajana aloitti 7.1.20 Kimmo Ylinen.  

Niinan yhteystiedot ovat nyt Kimmon käytössä.  

 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu kaikille 15-29-vuotiaille keuruulaisille nuorille. Etsivä 

nuorisotyöntekijä auttaa nuorta löytämään ne palvelut ja polut, joita nuori tarvitsee päästäkseen eteenpäin. Yhteydessä 

etsivään nuorisotyöntekijään voit olla esimerkiksi silloin, kun 

 Jos olet jäänyt tai jäämässä työelämän ja opintojen ulkopuolelle. 

 Tarvitset ohjausta ja tukea elämäntilanteeseesi. 

 Et oikein tiedä mihin suuntaan lähdet elämässä seuraavaksi. 

 Tarvitset apua palvelujen saavuttamiseksi. 

 Tarvitset apua arjen taidoissa.  

Nuorten aikuisten (18-29v) avoin ryhmä Perhekeskus Valossa kolmen viikon välein keskiviikkoisin klo 14-16.  

Tammikuussa 8.1. ja 29.1. Lisätietoja  

Nuorten oma palvelu Ohjaamo tiistaisin klo 12-15 Perhekeskus Valossa. Löydä oma polkusi Ohjaamon kautta! Tarjolla 

monenlaista ohjausta mm. opintoihin, työelämään, toimeentuloon ja harrastuksiin liittyen.  

Ota rohkeasti yhteyttä!  
Etsivä nuorisotyöntekijä Tanja Mäkelä, p. 040 184 7655, tanja.makela@keuruu.fi, IG: keuruunetsiva, Snapchat Etsivä Tanja 

KEURUUN JÄÄHALLI 
 
Jäähallin ilmaiset yleisö- ja mailavuorot loma-aikoina ja viikonloppuna https://keupaht.sporttisaitti.com/jaavuorot/ 
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