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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/  

ti 10.3. klo 18-19 Lukukoira Kiira vierailee pääkirjastolla. Lukukoiralle varattavissa 15 min. lukuaikoja. Lisätiedot kirjastosta. 

to 12.3. klo 10 Haapamäen kirjaston satuhetki. Kukon ja kanan saunamatka. 

to 19. 3. klo 10 pääkirjaston satuhetki. Työmaalla tapahtuu. 

to 26.3. klo 18-19 Lukukoira Kiira vierailee pääkirjastolla. Lukukoiralle varattavissa 15 min. lukuaikoja. Lisätiedot kirjastosta. 

 

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 

 

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. 

 

Höntsäryhmä 1-3lk Kivelän koululla ke klo 15-16. Tied. Heli p. 040-8272753.  

Lentiskerho yläasteikäisille tytöille ma klo 17-18 

Höntsäkerho lukiolaisille to klo 16-17 pe 15-16 

Poikien kuntosali uimahallilla ke klo 15.30-16.30 

 

Liikkuva opiskelu hanke mahdollistaa kts/vko käynnin uimahallissa. Kysy lisää kassalta 

Muita kerhoja harrastekalenterista: https://keuruunvapaa-aika.fi/tapahtumat 

 

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.  
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