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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. Keuruun kirjaston Youtube –
kanavalla löydät tällä hetkellä kolme Hannele Huovin lukemaa teosta: Taivaanpojan verkko, Pieni valkoinen ja Kirjava kana, 
Jättityttö ja Pirhonen. Linkki sivulle. 

 

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. 

https://keuruunvapaa-aika.fi/2020/03/23/etsiva-nuoriso-ohjaaja-tavoitettavissa-eri-kanavilla/ 

 

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
https://selkokeskus.fi/…/luotettavaa-tietoa-koronavirukses…/
https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/lukuneuvonta
https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/musaneuvonta
https://www.youtube.com/watch?v=hJRGl98UKz0
https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/
https://keuruunvapaa-aika.fi/2020/03/23/etsiva-nuoriso-ohjaaja-tavoitettavissa-eri-kanavilla/
mailto:annika.korpinen@keuruu.fi
mailto:tanja.makela@keuruu.fi
https://discord.gg/5rNccba
http://www.keuruuvapaa-aika.fi/
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DUUNILEIRI 
Oletko 14-17-vuotias keuruulainen nuori ja vailla kesätöitä? Jos vastaat kyllä, hae mukaan Kipinän Duunileirille! 
- Leirille osallistuvat tienaavat 22€/päivä/sis. ruoan   
- Leirejä järjestetään kolme  
 
1.-5.6.2020 Kipinän remppa – duunileiri 
8.-12.6.2020 YouTube – duunileiri 
15.-19.6.2020 Äksön duunileiri 
 
-Mukaan LEIRILLE mahtuu 5-6  motivoitunutta nuorta per. viikko 
 -Duunileiri on työn tekemiseen keskittyvä päiväleiri, jonka aikana tutustutaan työntekoon, oivalletaan työelämätietoja, opitaan 
uusia taitoja ja vietetään myös yhteistä rentoa leirielämää! :) 
-Linkin hakemukseen saat Annikalta!  
- Jätä hakemuksesi viimeistään 17.5.2020. 
- Valinnat ilmoitetaan viikolla 21. 
Hakemukset ja lisätietoa: Annika Korpinen/Nuorisopalvelut  p.040 717 3451 
Järjestää Nuorisopalvelut YHTEISTYÖSSÄ MULTIAN 4h-YHDISTYS. 

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.  

 

Etsivä nuorisotyö on tavoitettavissa myös Discordissa (Chat) ja nuorten puhelimen kautta. Tarkemmat päivystysajat 

löytyvät Instagramista @keuruunetsiva.  

 

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 (tällä hetkellä 13.5. 2020 
saakka).  
 
Tervan tenniskentän vuorolistasta (kentän ilmoitustaululla) ovat varattavissa vuorot. Ulkoliikuntapaikkojen keväthuoltoja on jo 
aloitettu ja jatketaan vielä. 
 
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. Fb Keuruun 
Vapaa-aika löydät myös lyhyemmän ajan aktiviteetteja, joita mm. seurat järjestävät. Suunnistusväki on tehnyt ratoja  
 

  

https://www.keuruu.fi/lapset-ja-nuoret/etsiva-nuorisotyo
mailto:Leena.Jaatinen@keuruu.fi
mailto:tanja.makela@keuruu.fi
https://keuruunvapaa-aika.fi/liikunta/
http://www.keuruunvapaa-aika.fi/
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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 

Harrasta kotona http://www.harrastakotona.fi/ 

 

Tekemistä koko perheelle liikkuen:  

https://keuruunvapaa-aika.fi/2020/03/18/mitas-vois-tehda-keuruulla-ulkona-vinkkilinkit/ 

 

 

MUSIIKKIOPISTO 

Ilmoittautuminen musiikkiopiston oppilaaksi (5-18 vuotiaille) 

Musiikkiopiston uusien oppilaiden ilmoittautuminen on avoinna su 3.5. asti nettisivuilla www.keuruu.fi/musiikkiopisto. 
Ilmoittautua voi myös opistosihteerille arkisin klo 9-15 puh 040 178 4085. Oppilasvalinnassa otetaan huomioon ikä, soitinvalinta 
sekä ilmoittautumisjärjestys, ei pääsykoetta. Vaihtoehtoina piano, viulu, sello, kontrabasso, sähköbasso, kitara, sähkökitara, 
huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritoni, tuuba, rummut sekä laulu (yli 15-vuotiaille).  
 
Lisätietoa opinnoista musiikkiopiston nettisivuilta, Facebookista @lantisenkeskisuomenmusiikkiopisto sekä puh. 0400 355876 / 
Tiiu Tuominen (klo 9-13). 
 

ILTAPÄIVÄTOIMINTA 
 
NYT ON AIKA HAKEA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN!! 
 
Hakuaika lukuvuonna 2020-2021 järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan on 2.3.- 3.5.2020. 
Keuruun kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2020 – 2021  
1. - 2.lk:n oppilaille Keuruun keskustan alueella Aurinkolinnassa ja Kivelän koululla sekä Haapamäen yhteiskoulussa. 
Aamupäivätoimintaa järjestetään Keuruun keskustassa Aurinkolinnassa. 
Aamu- ja iltapäivätoimintaa on arkisin ma - pe, tarkemmat ajat ko. toimipisteistä. 
 
Iltapäivätoiminnassa on mahdollisuus levätä, leikkiä, pelata, askarrella ja olla kavereiden kanssa turvallisten aikuisten seurassa. 
Hakemuksia saatavana kouluilta, kaupungintalon yhteispalvelupisteestä ja iltapäivätoimintapisteistä. 
 
Hakemus löytyy myös :  
https://www.keuruu.fi/lapset-ja-nuoret/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/hakeminen-apip-toiminta  
 
Hakemukset palautetaan varhaiskasvatuspalveluihin osoitteeseen: Multiantie 5, 42700 Keuruu. 
Lisätietoja: Niina Sunila, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori puh: 040 628 2741 

https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/perheliikunta-kotona/
https://mieli.fi/fi/esitteet/perheliikunnan-vinkkikortit
https://innostunliikkumaan.fi/skillilataamo/
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit/liikkeelle-luontoon.html
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit/liikkeelle-luontoon.html
https://www.smartmoves.fi/liikkuminen/
https://www.youtube.com/user/Terveurheilija
https://www.youtube.com/channel/UCW0etkd42uBC6aUsrEj2l7A
http://www.harrastakotona.fi/
https://keuruunvapaa-aika.fi/2020/03/18/mitas-vois-tehda-keuruulla-ulkona-vinkkilinkit/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/musiikkiopisto
http://www.keuruu.fi/musiikkiopisto
https://www.keuruu.fi/lapset-ja-nuoret/lapset-nuoret-ajankohtaista/2160-esi-ja-perusopetukseen-ilmoittautuminen-ja-varhaiskasvatukseen-seka-koululaisten-aamu-ja-iltapaivatoimintaan-hakeminen-lukuvuodeksi-2020-2021
https://www.keuruu.fi/lapset-ja-nuoret/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/hakeminen-apip-toiminta

