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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

UIMAHALLI  Uimahallin aukioloajat ja ryhmät (pdf)   

Iltauimakoulut: Alkeisuimakoulu 6.–27.5.2019 (ma ja ke)  1. ryhmä klo 17.30–18.45; 2. ryhmä klo 19.00–20.15 
7.–28.5.2019 (ti ja to) 3. ryhmä klo 17.30–18.45; 4. ryhmä klo 19.00–20.15  * Uimakoulumaksu 48,00 € /7 opetuskertaa 
Päiväuimakoulut: Alkeisuimakoulut 3.–7.6.2019 (ma-pe) 5. ryhmä klo 10.00–11.30; 6. ryhmä klo 12.00–13.30 
10.–14.6.2019 (ma-pe);  7. ryhmä klo 12.00–13.30 
Jatkouimakoulut 3.–7.6.2019 (ma-pe) 8. ryhmä klo 12.00–13.30 10.–14.6.2019 (ma-pe); 9. ryhmä klo 12.00–13.30 
* Uimakoulumaksu 42,00 €/5 opetuskertaa 
Alkeisuimakoulut uimataidottomille 5-7-vuotiaille. Jatkouimakoulun pääsyvaatimus: 25 m:n uinti vatsallaan.  
Harrastus- ja taitomerkin suorituksia sekä uimakandin ja -maisterin tutkinnot. 
Ilmoittautuminen puhelimitse valvomoon torstaina 4.4. alkaen. Osanotto vahvistetaan maksamalla uimakoulumaksu 
lippukassaan viimeistään viikkoa ennen uimakoulua. Valvomo 0400 859 562    
 
LASTEN JA NUORTEN HARRASTEKALENTERI  2019 (klikkaa linkkiä) 
 

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

 

NUORISOTOIMI 

Tulossa nuorisopalveluiden keramiikkakurssi lapsille ja nuorille (n.10-17-vuotiaille) Nuorisokeskus Kipinällä: 

Ke 17.4., ke 24.4., ke 8.5. ja ke 15.5. klo 17-19. Kurssilla pääset tekemään erilaisia kevät- ja kesäaiheisia keramiikkatöitä.  

Kurssi on osallistujille maksuton. Lisätietoa ja ilm. 10.4. mennessä Nuoriso-ohjaaja Niina Savilahti p.040 5126 348 tai 

niina.savilahti@keuruu.fi  

 

Nuorten kesätyöinfoilta Kipinällä ke 24.4.2019 klo 15.30-17.30. Mukaan on haastettu kaupungin eri työyksiköitä ja yrittäjiä 
kertomaan kesätyömahdollisuuksista. Mukana myös kesätyökampanja ja Multian 4H-yhdistys. Ohjelmassa monenlaista 
kesätyöaiheista ohjelmaa: etsivän CV-paja, työhaastatteluharjoituksia, Duunileiri-infoa, työlounas-piste ja mahdollisuus osallistua 
työelämänselviytymispaketin arvontaan! Järjestää Keuruun nuorisovaltuusto ja nuorisopalvelut. Lisätietoa nuoriso-ohjaaja Niina 
Savilahti p.040 5126 348 tai niina.savilahti@keuruu.fi  
 
Äksönleiri tulee taas! Järjestetään 3.-7.6.2019 ja on suunnattu 3.-6.luokkalaisille keuruulaisille lapsille. Leirimaksu 25€/koko 

viikko (sis.ruokailun, leirivakuutuksen, ohjelman). Ilmoittautuminen/lisätietoa 17.5.2019 mennessä Nuoriso-ohjaaja Niina 

Savilahti niina.savilahti@keuruu.fi tai p. 040 5126 348 (lapsen nimi, syntymävuosi, kotiosoite, mahd.ruoka-aineallergiat sekä 

huoltajan nimi, puh.nro ja s-posti leirikirjettä varten). 

Leiri toteutuu päiväleirinä (klo 9-15) Kipinällä ja sen lähialueilla. Torstaina 6.6 tehdään pyörillä päiväretki Keuruun Ekokylään, 

tämä päivä on hieman pidempi klo 9-17. Leiriviikko sisältää monenlaista äksöniä: erilaista liikuntaa ja pelejä, tanssia, djembe-

rumpuja, kirjaston pitämä videon kuvauspaja, kulttuuriohjelmaa Punnosen talolla, leiriolympialaiset ja pihajuhlat Kipinällä 

korikiipeilyineen! Varaa paikkasi äkkiä (mukaan mahtuu max 36 leiriläistä), paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! 

Leiriläisille lähetetään ennen leiriä tarkempi leirikirje ohjelmineen.  Järjestää Keuruun nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 

LIIKUNTATOIMI 

 

LIIKKUVA KOULU -KOORDINAATTORI  - Ota yhteyttä, jos tulee kysyttävää tai ideoita Liikkuva koulu -toimintaan!   

Lisätietoja: Mira Juuma p. 040 4829142, mira.juuma@keuruu.fi  

 

KESÄTOIMINTAA Kesän leikkikenttätoimintaa keskustassa 10-14.6.; 5-8v. Äksön leiri 3.-7.6.; Urheilukoulut kylillä 17.-20.6. 

Toukokuun tiedotteessa tarkemmat tiedot paikoista ja ajoista.  

 

KULTTUURITOIMI  

 

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTON OPPILAAKSI 

Musiikkiopiston uusien oppilaiden ilmoittautuminen on avoinna 23.4.-5.5. 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.  Lisätietoa opinnoista ja soittimista annetaan Soitinesittelykonsertissa Kulttuuritalo 

Kimarassa ti 23.4. klo 18.30-19.30 (vapaa pääsy). 

https://keuruunvapaa-aika.fi/2019/01/04/1463/
https://keuruunvapaa-aika.fi/uimahalli/
https://keuruunvapaa-aika.fi/uimahalli/aukioloajat/
https://keuruunvapaa-aika.fi/tapahtumat/
https://keuruunvapaa-aika.fi/tapahtumat/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
http://www.facebook.com/keuruunkirjasto/
https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/
mailto:niina.savilahti@keuruu.fi
mailto:niina.savilahti@keuruu.fi
mailto:niina.savilahti@keuruu.fi
https://keuruunvapaa-aika.fi/liikunta/
mailto:mira.juuma@keuruu.fi
https://keuruunvapaa-aika.fi/kulttuuri/
http://www.keuruu.fi/musiikkiopisto

