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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

UIMAHALLI  Uimahallin aukioloajat ja ryhmät (pdf)   

Perheuinti 2.2. Uimahalli auki klo 12-15; VAPAA PÄÄSY! To 6.2. Uimahalliin lapset ilmaiseksi isovanhemman seurassa. 

TALVILOMAN (vko 9) aukiolot uimahallilla: 

ma 24.2. klo 12-20.30 

ti 25.2. klo 6-20.30 

ke 26.2. klo 10-18, Lasten peuhailta 18-20 

to 27.2. klo 6-20.30 

pe 28.2. klo 12-20.30 

la 29.2. klo 10-18 

su 1.3. klo 10-18 

 
LASTEN JA NUORTEN HARRASTEKALENTERI  2020 (klikkaa linkkiä) 
 

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

ti 4.2. klo 18-19 Lukukoira Kiira vierailee pääkirjastolla. Lukukoiralle varattavissa 15 min. lukuaikoja. Lisätiedot kirjastosta. 

ke 5.2. klo 18 Urpo ja Turpo –satuhetki. Mukana myös Urpo ja Turpo itse! 

to 6.2. klo 10 satuhetki Haapamäen kirjastossa.  

to 13.2. klo 10 pääkirjaston satuhetki. Lumiukon saunamatka –pöytäteatteriesitys. 

to 20.2. klo 18-19 Lukukoira Kiira vierailee pääkirjastolla. Lukukoiralle varattavissa 15 min. lukuaikoja. Lisätiedot kirjastosta. 

pe 28.2. Pehmolelujen yökyläily pääkirjastolla. Lisätiedot kirjastosta. 

 

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 

Lumilajipäivät esittelevät Keurusselän liikuntapuistossa 3.-4.2.2020 talvisia lajeja päivällä koululaisille. Koululaisista vain osa 

mahtuu tapahtumaan mukaan, joten perheitä kannustetaan myös osallistumaan iltatapahtumiin. Maanantai iltana on 

yleisötilaisuus klo 17.30-19. Tapahtumassa pääset tutustumaan erilaisiin hiihtolajeihin taitoratojen ja lajikokeilujen kautta. 

Lumikenkäilyä ja curlingia voi myös kokeilla. Aina suosittu ampumahiihto on myös ohjelmassa. Nyt kun talvi taas tuli uudelleen, 

niin on aika viimeistään kaivaa sukset varastosta ja tulla nauttimaan talven riemuista. Liikuntapuistosta löytyy myös 

pulkkamäkiä, joten omat pulkat mukaan. Maastokirkkoon voi hiihdellä hiljentymään ja nauttimaan. Siellä voi myös testata 

tietojaan tietokilpailussa. Ulkoilmatapahtumaan kuuluu tietenkin myös retkievästystä. Järjestäjä tarjoaa nuotiomakkarat ja 

mehua. Tapahtumaa on järjestetty jo useamman vuoden ajan ja se on hyvä paikka käydä kokeilemassa myös sellaisia lajeja, 

joihin välineitä ei kotoa löydy. Järjestäjänä tapahtumassa on Keuruun Kisailijat ja liikuntatoimi.  

3.2. Lumilajipäivät Keurusselän liikuntapuistossa klo 17.30-19 

25.2. Karkaa luistelemaan tapahtuma Jäähallilla klo 17-19 

29.2. Lasten laturetki Kurkisaaressa klo 12-14 
 

4.-7.2.Kipinän avointen ovien vuorolla juhlitaan Lapsen viikkoa järjestämällä skabailua ja tarjolla on yli 30 peliä! 

Monipuolisimmin pelejä viikon aikana pelannut tyyppi palkitaan! Lisäksi viikolla leivontaa ja askartelua yhdessä. 

 

Kipinän aukioloajat 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  

Keskustan poikaryhmä avoinna torstaisin Yhteiskoulun sali klo 15 -16.  

Tarkoitettu 7-9 luokkalaisille. 

 

Kipinän talvilomaviikolla Kipinä avoinna: 

Kipinä ke klo 15-17 alakoulun 4.-6. luokkalaisten nuoppari ja 15-21 yläkoulu ja 2. aste 

Kipinä to klo 13-17 alakoulun 4.-6. luokkalaisten Äksön vuoro  

Kipinä pe klo 18-20 alakoulun 4.-6. luokkalaisten nuoppari ja 20-23 yläkoulu ja 2. aste 

https://keuruunvapaa-aika.fi/2019/01/04/1463/
https://keuruunvapaa-aika.fi/uimahalli/
https://keuruunvapaa-aika.fi/uimahalli/aukioloajat/
https://keuruunvapaa-aika.fi/tapahtuma/
https://keuruunvapaa-aika.fi/tapahtuma/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
http://www.facebook.com/keuruunkirjasto/
https://keuruunvapaa-aika.fi/
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Ystävän päivänä 14.2. klo 19-23 Kipinä muuttaa muotonsa The Loveboatiksi. Risteily on suunnattu yläkouluikäisille ja 2. asteen 

opiskelijoille. Risteilyllä kisoja, karaokea, merellinen buffetti, sydänpallomeri, mocktail-baari ja yllätyksiä ystäväpäivä hengessä! 

 

Ti 25.2. Kokoperheen retki Duudsonit Activity Parkkiin Seinäjoelle 

Lähtö: uimahallin P-paikka klo 10.00, Suojalta klo 10.15  

Paluu: Keuruulle klo 20.00 Haapamäen kautta 

Retken hinta (sis. matkat ja lipun puistoon): Lapsi 2–6v.  15€, 7–60v. 23€, Huoltajat 5€, nuorisopalveluiden ryhmäläiset ja 

Multian 4H:n jäsenet 20€  (+ trampoliinisukat sis. hintaan) 

Duudsonit Activity Park sijaitsee samassa rakennuksessa Ideaparkin kanssa. 

Alle 10-vuotiaat nimetyn huoltajan kanssa reissuun mukaan. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset viim. 17.2.: Annika Korpinen puh. 040 717 3451 

Järjestää Keuruun nuorisopalvelut yhteistyössä Multian 4H:n kanssa 

 

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

 

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 oma palvelu Ohjaamo tiistaisin klo 12-15 Perhekeskus Valossa (Huom! Poikkeuksena talvilomaviikko (vko 9), silloin 

Ohjaamo suljettu). Ohjaamo tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutukseen, työllistymiseen ja hyvinvointiin liittyvissä 

asioissa. Palvelu on maksutonta ja tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille nuorille. 

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/ 

KULTUURITOIMI 
Koulut- ja varhaiskasvatusväki seikkailevat kuukausittain kulttuuritapahtumissa ja työpajoissa erillisen 

kulttuuriopetussuunnitelman mukaan. Tiedotuksesta vastaavat koulut ja varhaiskasvatus.  

KANSALAISOPISTO  

110311A VÄRIKYLPY kevät, vauvaryhmä  
Perhekeskus Valo, Keuruuntie 22   
ke 10.00-10.45 
4.3.–8.4.2020  
op. Anne Sarja-Kolu ● 5 t ● Kurssimaksu 26,00 € ● max  6 osallistujaa   
Sitova ilmoittautuminen 26.2, mennessä p. 0207738733 tai keuruu.fi/kansalaisopisto. Vauvaryhmä (n. 5-10 kk) Värikylpy on 
vauvan ja vanhemman yhteistä moniaistista puuhailua sekä jälkien tuottamista paperille. Väreinä käytetään ruoka-aineita. 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.  
110311B VÄRIKYLPY kevät, taaperoryhmä  
Perhekeskus Valo, Keuruuntie 22   
ke 11.15-12.00 
4.3.–8.4.2020  
op. Anne Sarja-Kolu ● 5 t ● Kurssimaksu 26,00 € ● max  6 osallistujaa  
Sitova ilmoittautuminen 26.2.mennessä p. 0207738733 tai keuruu.fi/kansalaisopisto. Taaperoryhmä (n. 11-23 kk) Värikylpy on 
vauvan ja vanhemman yhteistä moniaistista puuhailua sekä jälkien tuottamista paperille. Väreinä käytetään ruoka-aineita. 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.  
 

https://www.dap.fi/seinajoki
https://www.keuruu.fi/lapset-ja-nuoret/etsiva-nuorisotyo
mailto:tanja.makela@keuruu.fi
https://keupaht.sporttisaitti.com/jaavuorot/
https://keupaht.sporttisaitti.com/jaavuorot/
https://keuruunvapaa-aika.fi/kulttuuri/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kansalaisopisto

