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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

SYYSLOMATIEDOTE (vk42) - viikko-ohjelma 

 

UIMAHALLI  Uimahallin aukioloajat ja ryhmät (pdf)   

Lasten peuhailta keskiviikkona 16.10. klo 18-20. 

Wibit lauantaina 19.10. klo 12-18. 

 

Aukiolot: 

ma 12-20.30 

ti 06-20.30 

ke 10-18, ja peuhailta 18-20 

to 06-20.30 

pe 12-20.30 

la wibit 13-18, iso allas vain wibit käytössä koko päivän 

 

Tyttöjen kuntosaliohjaus tiistaisin klo 15.30-16.30 (3.9.alkaen). Poikien kuntosaliohjaus keskiviikkoisin klo 15.30-16.30 (4.9. 

alkaen). Yläkoululaisille. Ilmainen. Lasten vesiliikuntakerho (alakoululaisille) maanantaisin klo 15.00-16.00 (9.9. alkaen).  

Hinta 60€.  Ilmoittaudu valvomoon p. 0400 859 562. 

 
LASTEN JA NUORTEN HARRASTEKALENTERI  2019 (klikkaa linkkiä) 
 

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

 

NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 

 

Kipinän syysloman tohinat: 

Tiistaina 15.10.2019 Kipinän Tyttöjen Talo – tapahtuma klo 13.00-21.00 Yläkouluikäisille tytöille. Tapahtuma on maksuton. 

Päivän aikana hemmottelu hetkiä, rentoa menoa, kosmetologi vastailee kysymyksiin, musiikkia, pelailua, herkullista ruokaa, 

singstaria, lahjapussit osallistujille ja tietty niitä tyttöjen juttuja. 

Tule mukaan ilmoittautumalla WhatsApp viestillä numeroon p. 040 717 3451/Annika Korpinen 11.10. mennessä.  

Laita viestiin: TYTTÖJEN TALO, nimesi, ikäsi ja mahdolliset ruoka-aineallergiat.  

Tapahtuman järjestää Nuorisopalvelut ja TaTon tytöt. 

 

Ke, Kipinä auki isoille (13.-17.-vuotiaat) klo 16.00-22.00. Illassa sapuskaa ja skaboja. 

To, Alakoulun 4.-6.- luokkalaisten vuoro 13.00-16.00. Ohjelmassa pitsaa ja pelejä. 

Pe, Isojen pitkävuoro (13.-17.-vuotiaat) klo 18.00-23.00. 

 

 

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 

KEURUUN JÄÄHALLI 
 
Jäähallin ilmaiset yleisö- ja mailavuorot loma-aikoina ja viikonloppuna https://keupaht.sporttisaitti.com/jaavuorot/ 
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