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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

UIMAHALLI  Uimahallin aukioloajat ja ryhmät (pdf)   

 
LASTEN JA NUORTEN HARRASTEKALENTERI  2019 (klikkaa linkkiä) 
 

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

 

NUORISOTOIMI 

 

Nuorisotilat jää kesätauolle seuraavasti: Haapamäen nuoppari maanantain 6.5 jälkeen. 

Kipinä perjantain 10.5 jälkeen. Tilojen aukeamisesta kesätauolta tiedotetaan erikseen. 

Perjantaina 3.5 klo 18-21 Keuruun Yliahon mopomiitti Keuruun kaupungin varastokeskuksessa (os.Pajatie 2), jossa mahdollisuus 
rajatulla alueella mopolla ajeluun, keulimiseen ja kumin polttoon. Mahdollisuus myös mopon korjaamiseen ja lisäksi alueella 
myynnissä makkaraa, kahvia, mehua ja karkkia. Lisäksi tapahtumassa Stunt Freaks Team esiintyminen ja myyntikoju.  Kipinä on 
kiinni 3.5.2019 ja toiminta siirtyy pop-up nuopparin merkeissä Yliaholle. Tapahtuma on päihteetön ja maksuton. Järjestäjinä 
Multian 4h-yhdistys ja Keuruun kaupungin nuoriso- ja tekniset palvelut. 
 
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 
 
Treenejä, pelejä ja kisailua 09-07 syntyneille! 
Joka torstai kesäkuun ajan klo: 16-17 kokoontuminen uimahallin edessä! 
Luvassa nopeus-, voima-, ja liikkuvuus-harjoitteita leikkien kautta. 
Treenit ovat ilmaisia & Keuruun liikuntatoimen järjestämiä! 
Huoltaja ilmoittaa viestillä lapsen iän, nimen ja huoltajan yhteystiedot Ilm. ja lisätiedot: p. 040 5685 545 (Linda)  
 
Treenejä 06-03 syntyneille! 
Joka tiistai kesäkuun ajan klo: 16-17.30 kokoontuminen uimahallin edessä! 
Luvassa lihaskunto-painotteisia treenejä. Porrastreeni, HIIT-treeni, koordinaatio harjoitukset sekä kehonhuolto tulevat ainakin 
tutuiksi! Soveltuu myös hyvin eri lajien urheilijoille. Treenit ovat ilmaisia & Keuruun kaupungin liikuntatoimen järjestämiä! 
Ilmoita viestillä nimi & ikä p. 040 5685 545 (Linda) 
 
10.-14.6. Duunileiri yli 14v. päiväleiri Kipinällä Tied. p. 040 7073 451 haku 15.5. saakka, lomakkeet Kipinällä, valituille maksetaan 
palkka 
17.-20.6. Nuori selviytyjä leiri Keuruulla yli 12v. 30€ Ilm. 5.6. mennessä p. 040 7073 451 
 
Lasten urheilukoulut 17.-20.6. (ma-to joka päivä) 9-13-vuotiaille klo 10.00-12.00 Koipikankaan kentällä, Jukojärven koululla  
klo 13.00-15.00 Haapamäen urheilukentällä,  Pohjoislahden koululla Ilm. 040 8272 753 txt/wa heti ja viim. 12.6. mennessä (nimi 
ja ikä) 

LIIKKUVA KOULU -KOORDINAATTORI  - Ota yhteyttä, jos tulee kysyttävää tai ideoita Liikkuva koulu -toimintaan!   
Lisätietoja: Mira Juuma p. 040 4829142, mira.juuma@keuruu.fi 
 
       ./.. 
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KULTTUURITOIMI  

 

Keuruun musiikkileiri ja kurssit kesällä 2019 

Valtakunnallinen musiikkileiri lapsille, nuorille ja aikuisille 25.6.–4.7.  

Ilmoittautuminen käynnissä leirin nettisivuilla 3.5. asti, jälki-ilmoittautuminen sähköpostitse musiikkileiri@keuruu.fi. 

 

Kesämuskarit 29.–30.6. 

Muskariryhmät kokoontuvat keskiviikosta sunnuntaihin päivittäin. Muskareita ohjaa Elisa Seppänen.  

Ryhmiä tarjolla vauvoista 8-vuotiaisiin.  

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: www.keuruunmusiikkileiri.fi 

 

Ukuleleworkshop 26.-29.6. 

Kurssilla tutustutaan ukulelen soiton perusteisiin. Opetellaan sointuotteita, säestetään ja lauletaan helppoja kappaleita. Kurssi 

soveltuu kaikenikäisille, niin aloittelijoille kuin aiemmin ukulelea soittaneillekin. Oma soitin ei ole välttämätön, voit lainata 

ukulelen kurssilta! Ukuleleworkshop kokoontuu Timo Kiprianoffin johdolla Keuruun yläkoululle musisoimaan ke 26.- la 29.6. klo 

15-15.45! Kurssimaksu 35 €.  

Ilmoittautuminen sähköpostitse musiikkileiri@keuruu.fi.  

 

Eloa stagelle -draamakurssi 26.–30.6. 

Kurssi on suunnattu yli 13-vuotiaille. Kurssilla harjoitellaan mm. teatteri-ilmaisun perusteita, mimiikkaa, improvisaatiota ja 

äänenkäyttöä draamapedagogi Jorma Niemisen johdolla. Kurssi kokoontuu ke-la klo 8.30–11, su klo 9–11, ma harjoitukset ja 

iltaesitys. Kurssimaksu 75 €.  

Ilmoittautuminen sähköpostitse musiikkileiri@keuruu.fi.  

 

Katso kaikki Soiton paikan konsertit ja lisätiedot: www.keuruunmusiikkileiri.fi  
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