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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

Keuruun uimahalli ja kuntosalit, koulujen salit ja Keuruun kirjasto ovat suljettuna Koronaviruksen vuoksi 13.5.20 asti. 

Kansalaisopiston tunnit sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tapahtumat ja muut tilaisuudet ovat toistaiseksi peruutettu.  

Seuraa tilannetta verkko- ja somesivuillamme. 

 

KIRJASTO 

Joudutko selittämään nykyistä poikkeustilaa erityisryhmille tai lapsille? Selkokeskus on kerännyt luotettavaa tietoa 
koronaviruksesta selkeästi ja tuettuna. 

Jaa tätä linkkiä myös eteenpäin, jotta kaikki tuntisivat muuttuneessa tilanteessa olonsa turvalliseksi ja ymmärtäisi, että tämä aika 
menee kyllä ohi.  https://selkokeskus.fi/…/luotettavaa-tietoa-koronavirukses…/ 

Kaipaatko lukuvinkkejä? Kirjaston lukuneuvojat ovat apunasi myös kirjastojen sulkuaikana. Kerro meille, millaisia kirjoja tai e-
kirjoja haluaisit lukea tai e-äänikirjoja kuunnella, ja saat vinkkilistan sähköpostiisi kahden viikon kuluessa. 
Ota yhteyttä lukuneuvojiin täällä: https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/lukuneuvonta   
Musiikkisuosituksia saat musaneuvojilta: https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/musaneuvonta  

Tällaisena poikkeuksellisena aikana kun kirjasto on kiinni ja satuhetket tauolla, pyysimme keuruulaiselta kirjailijalta Hannele 
Huovilta lupaa lukea hänen teoksiaan lasten iloksi. Hannele antoi luvan ja lupasi myös itse lukea. Tässä videossa Hannele lukee 
satunsa Jättityttö ja Pirhonen. Klikkaa:  Linkki Youtube videoon. 

 

NUORISOTOIMI 

 

Nuorisopalvelut verkossa ja tavoitettavissa poikkeusaikana 

 

Nuorisotilojen ollessa suljettuina toimintamme on siirtynyt verkkoon ja nuoriso-ohjaajat ovat tavoitettavissa matalalla 

kynnyksellä puhelimen välityksellä. Nuorisopalveluiden vaihtuvan viikko-ohjelman löydät nettisivuilta sekä eri somekanavista. 

 

Nuorisopalveluiden yhteystiedot: 

Nuoriso-ohjaaja Annika Korpinen p. 040 717 3451, annika.korpinen@keuruu.fi 

Etsivä nuorisotyö Tanja Mäkelä p. 040 184 7655, tanja.makela@keuruu.fi 

 

Somessa toimintaa ja tapahtumia: 

IG: nuorisotalo_kipina 

IG: keuruunetsiva 

Face: Nuorisotalo Kipinä/Keuruun Nuorisopalvelut 

Snapchat: Etsivä Tanja 

Discord chat: https://discord.gg/5rNccba 

www.keuruuvapaa-aika.fi  

 

Keuruulaisille nuorille ”Mitä sulle kuuluu?” – luuri auki sunnuntaista torstaihin klo 17.00-20.00.  

Nuorisopalveluiden ja Keuruun seurakunnan nuoriso-ohjaajat ovat valmiina kuulemaan puheluita ja saamaan WhatsApp viestejä 

elämän suurista ja pienistä asioista. Toiminta käynnistynyt su 29.3. ja jatkuu toistaiseksi. 

 

Yhteyttä voit ottaa seuraavasti: 

Sunnuntai, srk, Mika Kivilahti puh. 0447949722 

Maanantai, np, Annika Korpinen puh. 0407173451 

Tiistai, np, Tanja Mäkelä puh 0401847655 

Keskiviikko, srk, Irja Kallio puh. 0447949720 

Torstai, srk, Päivi Lewis puh. 0447949703 

https://keuruunvapaa-aika.fi/2019/01/04/1463/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
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https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/lukuneuvonta
https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/musaneuvonta
https://www.youtube.com/watch?v=uG0sQwzUjHs&feature=share&fbclid=IwAR1sZ7kSse7emnNIEh3eatTgQW0v6tT2GJh_w6Nxb1uMEcz1YoBiB22duh4
https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/
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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.  

. 

Ota rohkeasti yhteyttä!  

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

LIIKUNTATOIMI 

Kaikki ulkoliikuntapaikat ovat käytössä vapaasti. Vuoroja ei myönnetä toistaiseksi. Käyttäjien on kuitenkin huomioitava 
pandemia-ajan viranomaismääräykset ja ohjeet kokoontumisesta, lyhyesti max. 10 hlöä ja 2 m turvaväli.  

Tervan tenniskentän vuorolistasta (kentän ilmoitustaululla) ovat varattavissa vuoroja viimeistään toukokuun alusta. 
Ulkoliikuntapaikkojen keväthuoltoja on jo aloitettu ja jatketaan vielä huhtikuun ajan.   

Muista liikuntapaikoista ja niiden käytöstä tiedotetaan www.keuruunvapaa-aika.fi -sivustolla, josta liikuntapaikat löytyvät 

kätevästi haulla. Etusivun ajankohtaisiin on nyt kerätty myös vinkkejä ulkoiluun ja kotijumppiin kaikenikäisille.  

Tässä hyvä Suomen Ladun vinkkilista pandemia-ajan turvalliseen liikuntaan: 

1. Nyt on aikaa ulkoilulle. Nauti ja virkisty, mutta seuraa aina viranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
2. Jos tunnet olosi vähänkään kipeäksi tai olet toipilas, jää kotiin. 
3. Vältä sosiaalisia kontakteja. Ulkoile vain yksin tai oman perheesi kanssa.  
4. Suosi tavallisia lähimetsiä ulkoiluun ja virkistäytymiseen. Pysy poissa suosituimmista kohteista – jätä hienoihin 

luontokohteisiin tutustuminen pandemian jälkeiseen aikaan. 
5. Vältä ulkoliikuntapaikkoja, kuten ulkokuntosaleja, lasten leikkipuistoja ja laavuja. 
6. Käytä hanskoja, jos joudut matkalla koskemaan telineisiin, ovenkahvoihin tai muihin pintoihin.  
7. Niistä lenkilläkin vain nenäliinaan, älä räi ympäriinsä. Kanna mukana omaa roskapussia. 
8. Ohita ja tervehdi polulla vastaan tuleva henkilö vähintään kahden metrin päästä. 

Tekemistä kotiin ja välitunneille 
 
Perheliikunta  (https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/perheliikunta-kotona/)  
Perheliikunnan vinkkikortit  https://mieli.fi/fi/esitteet/perheliikunnan-vinkkikortit 
Erilaisia harjoituksia motorisiin taitoihin https://innostunliikkumaan.fi/skillilataamo/  
Liikkeelle luontoon  https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit/liikkeelle-
luontoon.html 
Liikuntaa opiskelijoille https://www.smartmoves.fi/liikkuminen/  
Terve urheilija viedoita https://www.youtube.com/user/Terveurheilija 
Sporttipankki https://www.youtube.com/channel/UCW0etkd42uBC6aUsrEj2l7A 
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