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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

KIRJASTO 
 
Kirjastojen aukioloajat 1.6. alkaen: 
Keuruun kirjasto 
ma-ke 10-19 
to-pe 10-17 
Haapamäen kirjasto 
omatoimikirjasto joka päivä klo 8-21 
asiakaspalveluajat: 
ma ja ke 12-17 
ti ja to 10-14 
Aukioloaikojen muutokset mahdollisia pandemiatilanteen mukaan. 
Kirjaston järjestämistä kesäajan tapahtumista tiedotetaan myöhemmin.  
Seuraa nettisivuja www.keuruu.fi/kirjasto sekä somessa Facebook & Instagram @keuruunkirjasto  

Kirjaston Youtube –kanavalta löytyy mm. kolme Hannele Huovin tarinaa kirjailijan itsensä lukemana: Taivaanpojan verkko, Pieni 
valkoinen ja Kirjava kana, Jättityttö ja Pirhonen. Linkki sivulle. 

Lukemista, katsomista ja kuuntelemista verkossa: 
Facebook-sivu Kirjastot vinkkaavat pikkulapsiperheille: https://www.facebook.com/Kirjastot-vinkkaavat-pikkulapsiperheille-
102909348046569/?__tn__=HH-R 
Kirjastokaistan kirjavinkkausvideoita alakouluikäisille: https://www.kirjastokaista.fi/lukuvinkit-lapsille/ 
Kirjastokaistan kirjavinkkausvideoita nuorille: https://www.kirjastokaista.fi/lukuvinkit-nuorille/ 
Lukukoira Sylvin videoblogi: https://www.kirjastokaista.fi/lukukoira-sylvin-vlogi/ 
Linkkivinkkejä kaikille avoimiin musiikkitallenteisiin: https://www.kirjastot.fi/node/217651 
Linkkivinkkejä peleistä ja pelikulttuurista: https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-valtakunnalliset-
ilmoitukset/poikkeusajan-vinkki-13-pelit-ovat?language_content_entity=fi 
Linkkivinkkejä lasten pihaleikkeihin ja luontoliikuntaan: https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-
valtakunnalliset-ilmoitukset/poikkeusajan-vinkki-32-leikkeja-pihalle 

 

NUORISOTOIMI 

 

8.-12.6. Beachparty viikko 9-15v. 

Rentoa pelailua, kisailua, musiikkia ja liikuntaa rannalla.  

Kurkisaaren uimaranta klo 10-12 | Uippis (Lapinsalmen ranta) klo 13-15 

Tervetuloa yksin tai kaverin kanssa!  Ilmaista liikuntaa ilman ennakkoilmoittautumista! 

 

Perjantaina 5.6.2020 klo 19-23 Kipinällä järjestetään kauden päättärit 13-17v. 

Nuorisotalo on auki pelaamiselle, paistetaan nuotiolla makkaraa sähkökitaran säestyksellä ja fiilistellään kesäiltaa. Tapahtuma on 

maksuton, päihteetön ja valtakunnallisten rajoitusten mukainen. Ilta järjestetään yhteistyössä Duunileiriläisten, Keuruun 

seurakunnan ja Multian 4H-yhdistyksen kanssa. 

 

Keskiviikkona 17.6.2020 klo 13-16 Kipinällä pihanuoppari kaikille kouluikäisille 

Myös vanhemmat tervetulleita! Pihalla monenlaisia äksönpisteitä mm. liinarata, bongaus-bingo, tikkupullaa, kädentaiteilua, 

korikiipeilyä, musiikkia ja paljon muuta!! Tapahtuma on maksuton ja valtakunnallisten rajoitusten mukainen. Järjestämässä 

Duunileiriläiset, Multian 4H-yhdistys ja eräopas Markku Jokela 

 

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 

 

https://keuruunvapaa-aika.fi/2019/01/04/1463/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
http://www.keuruu.fi/kirjasto
https://www.youtube.com/watch?v=hJRGl98UKz0
https://www.facebook.com/Kirjastot-vinkkaavat-pikkulapsiperheille-102909348046569/?__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/Kirjastot-vinkkaavat-pikkulapsiperheille-102909348046569/?__tn__=HH-R
https://www.kirjastokaista.fi/lukuvinkit-lapsille/
https://www.kirjastokaista.fi/lukuvinkit-nuorille/
https://www.kirjastokaista.fi/lukukoira-sylvin-vlogi/
https://www.kirjastot.fi/node/217651
https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-valtakunnalliset-ilmoitukset/poikkeusajan-vinkki-13-pelit-ovat?language_content_entity=fi
https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-valtakunnalliset-ilmoitukset/poikkeusajan-vinkki-13-pelit-ovat?language_content_entity=fi
https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-valtakunnalliset-ilmoitukset/poikkeusajan-vinkki-32-leikkeja-pihalle
https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-valtakunnalliset-ilmoitukset/poikkeusajan-vinkki-32-leikkeja-pihalle
https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/
mailto:annika.korpinen@keuruu.fi
mailto:tanja.makela@keuruu.fi
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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  

 

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 

 

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.  

 

Etsivän nuorisotyön chat 29.5.-19.6. Discordissa perjantaisin klo 12-14  Linkki: https://discord.gg/5rNccba 

 

Ota rohkeasti yhteyttä!  

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

 

LIIKUNTATOIMI 

Vapaa-aikatoimi järjestää rajoitusten puitteissa olevaa toimintaa lapsille ja nuorille kesäkuussa. Ikärajat ovat ohjeelliset. 

 

1-5.6. Liikuntakerho 9-13v. joka päivä 

Pääset kokeilemaan useita eri liikuntavälineitä ja liikuntalajeja. Paikalla on kaksi reipasta ja tsemppaavaa ohjaajaa. Voit tulla 

yksin, kaverin kanssa tai koko perheen voimin. 

Liikuntakerho on ilmainen. Ilmoittaudu/tiedustelut 25.5. mennessä heli.peltola@keuruu.fi tai p. 040 827 2753 

Jukojärvi klo 10.00-12.00 | Pohjoislahti klo 13.00-15.00 | Haapamäki klo 10.00-12.00 | Pihlajavesi klo 13.00-15.00 

 

8.-12.6. Liikuntaleikkikerho 4-8-v. joka päivä 

Tarjolla monipuolisia välineitä, paikalla 2 reipasta ohjaajaa leikittämässä ja liikuttamassa. Joka päivä leikkikentillä. 

Liikuntaleikkikerho on ilmainen. 

Kivelän koulu, Kurkiniemi klo 9-10.30 | Pappilanniemi, Kivikoulun piha klo 11-12:30 | Nyyssänniemi, Ketvelniemi klo 13.30-15 

 

 

 

  

https://discord.gg/5rNccba
http://www.keuruuvapaa-aika.fi/
https://www.keuruu.fi/lapset-ja-nuoret/etsiva-nuorisotyo
https://discord.gg/5rNccba
mailto:tanja.makela@keuruu.fi
https://keuruunvapaa-aika.fi/liikunta/
mailto:heli.peltola@keuruu.fi
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16-18.6. Äksön viikko kaikenikäisille - alustava ohjelma: (seuraa ilmoittelua) 

Tiistai: 

10-12 Ketvelniemen frisbeegolfradalla opastusta ja kiekkoja 

12-13 Kurkisaaressa ulkokuntoilulaitteilla opastusta 

13-14.30 Kivilahden uimarannalla (Ketvelniemi) rantaleikit ja pelit 

 

11-14 Peuhauinti uimahallissa (normaalit sisäänpääsymaksut) 

 

Keskiviikko: 

10-12 Kaupunkisuunnistus keskustassa, lähtö uimahallilta non-stop.  

Osa rasteista toiminnallisia: melontaa, aarteen etsintää, tarkkuustehtäviä ym. 

10-12 Melontaa Kurkisaaressa 

12-13 Tervassa ulkokuntoilulaitteilla opastusta 

13-16 Kipinän pihanuoppari 

 

Torstai: 

10-13 Kaupunkisuunnistus pyörällä/ kävellen keskustaajaman alueella, lähtö uimahallilta non-stop. Osa rasteista toiminnallisia 

mm. retkeilyä evästyksineen, ongelmanratkaisua, liikuntatehtäviä, taiteilua ym. 

Kaupunkisuunnistuksissa rasteilta kerätään pisteitä, joiden mukaan jaetaan palkintoja. 

 

UIMAHALLI 

Uimahallilla uimakoulut seuraavasti: 

 

Alkeisuimakoulut 

1.-5.6.2020 (ma-pe) 

1. ryhmä   klo 11.00-12.30 

2. ryhmä  klo 13.00-14.30 

 

8.-12.6.2020 (ma-pe) 

3. ryhmä  klo 11.00-12.30 

4. ryhmä  klo 13.00-14.30 

 

22.-26.6.2020 (ma-pe) 

5. ryhmä  klo 11.00-12.30 

6. ryhmä  klo 13.00-14.30 

 

Jatkouimakoulut 

1.-5.6.2020 (ma-pe) 

1. ryhmä  klo 13.00-14.30 

Harrastus- ja tekniikkamerkit 

 

8.-12.6.2020 (ma-pe) 

2. ryhmä  klo 13.00-14.30 

Taito-, kandi- ja maisterimerkit

 

Ilmoittautuminen puhelimitse ma 18.5. klo 8.00 alkaen numeroon 040 1702 294/Heli. Uimakoulumaksu 42,00 €. 

 

Peuhauinti ti 16.6. klo 11-14. Uintiaika 1,5 h. Normaalit sisäänpääsymaksut.  

 

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/ 

https://keuruunvapaa-aika.fi/uimahalli/
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/
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MUSIIKKIOPISTO 

Ilmoittautuminen musiikkiopiston oppilaaksi (5-18 vuotiaille) jatkuu 

Musiikkiopiston uusien oppilaiden jälki-ilmoittautuminen on avoinna nettisivuilla www.keuruu.fi/musiikkiopisto.  

Oppilaspaikkoja on vapaana erityisesti puhaltimissa, jousisoittimissa sekä kitarassa. HUOM pianoon ja rumpuihin ei oteta jälki-

ilmoittautumisia. Vaihtoehdot: viulu, sello, kontrabasso, sähköbasso, kitara, sähkökitara, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, 

käyrätorvi, pasuuna, baritoni, tuuba sekä laulu (yli 15-vuotiaille). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 10.8. mennessä, 

jonka jälkeen opetus alkaa 13.8. alkaen. 

 

Lisätietoa opinnoista musiikkiopiston nettisivuilta, Facebookista @lantisenkeskisuomenmusiikkiopisto sekä puh. 0400 355 876 / 

Tiiu Tuominen. 

 
 

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Kesäkerho 1.-18.6. 

Keuruun kaupunki järjestää kesäistä toimintaa 1.-2. luokkalaisille. Kesäkerho toimii iltapäivätoiminnantiloissa 
(Varhaiskasvatustalo Aurinkolinna, Koulutie 3c).  

Aukioloaika ma-pe klo 9-14 

Hinta vk23 1.-5.6. 50€/vk  |  vk24 8.-12.6. 50€  |  vk25 15.-18.6. 40€/vk.  
* Hinta sisältää lounaan, vakuutuksen ja toiminnan Aurinkolinnassa sekä retkillä lähiympäristössä. 

Lisätietoja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Niina Sunila p. 040 628 2741 

https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/musiikkiopisto
http://www.keuruu.fi/musiikkiopisto

