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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 
 

KIRJASTO  
 

Helmikuu: Päiväkodit ja muut ryhmät voivat varata yksityisen satuhetken ottamalla yhteyttä kirjastoon.  

Seuraa ilmoittelua kirjaston facebookissa osoitteessa www.facebook.com/keuruunkirjasto 

NUORISOTOIMI 
 

Kipinä avoinna:  

Ti: klo 14-17 avoin vuoro ja klo 17-19 alakoulun 4.-6.lk Äksön-vuoro  

Ke: klo 14-17 avoin vuoro ja klo 17-21 yläkoulu & 2.aste  

To: klo 14-17 avoin vuoro  

Pe: klo 18-20 alakoulu 4.-6.lk ja klo 20-23 yläkoulu & 2.aste  

 

Nuorisopalveluilla näkyy toiminnoissa, erityisesti Kipinän keskiviikoissa kuukausittain vaihtuva teema. Helmikuun teema on 

Talous. 

 

Kipinän vintin maksuttomat VIP-illat kaveriporukoille varattavissa perjantai-iltoina sopimuksen mukaan, järjestää voit vaikka 

synttärit tai leffaillan! Isojen pitkät illat kerran kuukaudessa. Lisätietoa Nuoriso-ohjaaja Annika Korpinen p. 040 717 3451  

 

Lisäksi on aloitettu tiistai-iltapäivisin klo 14-17 2.asteen opiskelijoille avoin yläkertavuoro. Tällöin tilassa voi tehdä läksyjä, viettää 

aikaa kavereiden kanssa ja vaikka syödä eväitä ja katsoa telkkaria tai pelailla muiden kanssa. Omatoimista ajanviettoa nuoriso-

ohjaajan ollessa talossa. Vaihtelevasti tilassa piipahtelee muita nuorten kanssa työskenteleviä moikkaamassa nuoria. Lisätietoa 

vs. Nuoriso-ohjaaja Moona Räty 040 512 6348 

 

 

Haapamäen nuoppari avoinna: 
Ma klo 14.30-17.30 6 lk.-2.asteen nuorille.  

Ti klo 14.30-15-30 6 lk.-2.asteen nuorille 15.30-16.30 salissa vaihtelevaa toimintaa. Lajiesittelyitä, pelejä ym. 

 

Harrasteryhmät:  
Höntsäryhmät alakoululaisille Kivelän koulun salissa:1.-3.lk klo 18-19 ja 4.-6.lk klo 17-18, p. 040 8272 753/ heli.peltola@keuruu.fi 

Duunirinki 14-28-vuotiaille joka toinen keskiviikko 15.30-17.00 Kipinällä, ilm. mukaan p. 040 5126 348 

Kevään aikana käydään läpi mahdollisia työpaikkoja seudulla ja kouluttaudutaan hätä ea-kurssilla ja hygieniapassilla. 

Kipinän talotoimikunta 13-27-vuotiaille, lisätietoa p. 040 7173 451 

Musiikki- ja bänditoiminta, lisätietoa p. 040 5126 348 

Keuruun Nuorisovaltuusto 13-22-vuotiaille, lisätietoa p. 040 5126 348 Uusia jäseniä rekrytään kevään aikana. 

Lasten Parlamentti 4.-6.-luokkalaisille, lisätietoa p. 040 5126 348  

7.lk pojille kokoontumiset noin 2-3 vk välein. Liikutaan ja kokeillaan uusia juttuja. Kipinällä ja keskustan ympäristössä klo 15-

16.30. Paljon monipuolista puuhaa. Lisätietoa p. 0405126348  

Mangakerhot: Keuruun Kemake joka keskiviikko Kipinällä klo 17-20,   

Haapamäen Hamake joka torstai nuopparilla klo 17-20, lisätietoa p. 040 5126 348  

Nuorten ilmastolukupiiri kerran kuussa, ryhmä Teamsissä. Kysy lisää ja liity mukaan. Lisätietoa p. 040 5126 348 

 

 

 

 

https://keuruunvapaa-aika.fi/2019/01/04/1463/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/
mailto:heli.peltola@keuruu.fi
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Rakennetaan yhdessä jääiglu 
 
Nuorisopalvelut haastaa koko Keuruun rakentamaan yhdessä jääiglun Nuorisotalo Kipinän pihan nuotiopaikalle (osoite 
Keuruuntie 29).  Iglua voi tulla rakentamaan milloin vain 3.2. alkaen niin pitkälle kuin pakkasia riittää! 
 
Miten osallistua projektiin? 
 
Jäädytä vettä tyhjiin kartonkipurkkeihin (esim. maito, mehu tai piimä). Tuo jäätiilet iglulle ja lisää ne haluamaasi kohtaan. 
Laastina käytetään lumisohjoa, joten ota mukaan hieman vettä ja pikkulapio. Jäätiiliä on mahdollista myös värjätä vesiväreillä tai 
elintarvikeväreillä. 
 
 
Kaikki halukkaat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan rakennusprojektiin. 
 
Saa leikkiä (isot ja pienet)! (; 
 
Lisätietoa: Nuorisopalvelut Puh. 040 717 3451 

 

Somessa toimintaa ja tapahtumia:  

IG: nuorisotalo_kipina IG: keuruunetsiva IG: haapamaennuoppari Face: Nuorisotalo Kipinä/Keuruun Nuorisopalvelut Discord 

chat: https://discord.gg/5rNccba www.keuruuvapaa-aika.fi  

 

Etsivä nuorisotyö 

Vapaaehtoinen ja maksuton palvelu kaikille 15-29-vuotiaille keuruulaisille nuorille. Etsivät nuorisotyöntekijät auttavat nuorta 

löytämään ne palvelut ja polut, joita nuori tarvitsee päästäkseen eteenpäin.  
Ota rohkeasti yhteyttä! Etsivä nuorisotyöntekijä Laura Aronen p. 040 184 7655/ laura.aronen@keuruu.fi  
Etsivä nuoriotyö Miika Vuoriaho p. 050 338 1541/ miika vuoriaho@keuruu.fi 

IG: keuruunetsiva 

 

Nuorisopalveluiden yhteystiedot:  
Vs. Nuoriso-ohjaaja Moona Räty p. 040 5126 348, moona.raty@keuruu.fi 

Nuoriso-ohjaaja Annika Korpinen p. 040 717 3451, annika.korpinen@keuruu.fi 

Koulunuorisotyöntekijä Joni Martikainen p. 050 322 748, joni.martikainen@keuruu.fi 

pääasiassa ma, ti ja pe Haapamäellä/ ke ja to Keskustan yläkoululla. 

 

MEDIAPORTAAT-HANKE 
 

Mediaportaat on syksyllä 2020 alkanut hanke, jonka tavoitteena on kehittää peruskouluikäisten mediataitoja. Visionamme ovat 

lapset ja nuoret, jotka käyttävät mediaa taitavasti, tietoisesti ja turvallisesti.  

 

Uusi harrasteryhmä Mediamiitti alkaa, tule mukaan! 
Mediamiitti on yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu mediakerho. Kerhossa opetellaan tekemään mediaa 

kerholaisten mielenkiinnon kohteiden mukaan, kuten verkkosivuja, podcasteja, pelivideoita, virtuaalisia pakopelejä tai 

someviestintää ja -markkinointia. Mediamiittiläinen saa halutessaan todistuksen osallistumisestaan ja pääsee siten mielekkään 

harrastuksen sivussa kartuttamaan ansioluetteloaan. Kokoontumiset Kipinän yläkerrassa 4.2.2021 alkaen klo 15.30-17.30. 

Jatkossa kokoonnutaan joka toinen torstai parittomilla viikoilla. 

 
Ota yhteyttä! 
Mediakasvatushankkeen koordinaattori Anu Sandvik, puh./WA 050 462 5406, anu.sandvik@keuruu.fi, Snapchat/Discord: media-
anu 
 

mailto:laura.aronen@keuruu.fi
mailto:moona.raty@keuruu.fi
mailto:annika.korpinen@keuruu.fi
mailto:moona.raty@keuruu.fi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeuruunvapaa-aika.fi%2Fnuoriso%2Fmediakasvatushanke%2F&data=04%7C01%7CJoni.Toivola%40keuruu.fi%7C76d640106ae443176a5d08d8c2003535%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637472653436895166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0WEFWWtZamgKhvcWgEShiCkKSLaBK8Mi%2BbmKN42VhZ4%3D&reserved=0
mailto:anu.sandvik@keuruu.fi
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LIIKUNTATOIMI  
 

Lasten Lumipäivät 22.2.-23.2. Keurusselän liikuntapuistossa 
 
Hiihtoliiton Lumipäivät kiertue saapuu Keurusselän liikuntapuistoon 22. ja 23.2. Tänä vuonna koululaispäiviin klo 9-12 
osallistuvat Einari Vuorelan, Pihlajaveden, Pohjoislahden ja Haapamäen ala-asteet. Ohjelmassa eri lumilajeihin tutustumista mm. 
mäkihyppyä, ampumahiihtoa, suksicrossia sekä muita lumipelejä ja –leikkejä. Järjestäjänä toimii Keuruun Kisailijat ry sekä Vapaa-
aikapalvelut. 
 

Suksisäpinät ma 22.2. klo 17.00-19.30 Keurusselän liikuntapuistossa 
 
Suksisäpinät on kaikille avoin maksuton ulkoiluilta Keurusselän liikuntapuistossa 22.2. klo 17.00-19.30. Ohjelmassa on mm. 
lasten hiihtokilpailut, pulkkamäki, vapaata hiihtoa, suksicross –rata, curlingia, hiihtosuunnistusta ja mäkihyppyä. Illan aikana 
perheet voivat kiertää eri rasteja turvallisesti omaan tahtiin. Kaikki perheet ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan eri 
talvilajeihin. Järjestäjänä toimii Keuruun Kisailijat ry. 
 

Turpon Torstai Tohinat –perheliikuntavuoro jumppahallilla 11.2. ja 25.2. klo 9.00-9.45 ja 9.45-10.30 
 
Turpon torstai tohinat on maksuton jumppavuoro perheille, jossa aikuiset voi temppuilla ja temmeltää lasten kanssa 
vapaasti jumppahallilla. Tohinoihin ovat tervetulleita kaikki huoltajat ja isovanhemmat alle kouluikäisten kotihoidossa olevien (1-
6-vuotiaiden) lasten kanssa.  Myös perheen pienimmille on luvassa hauskaa touhua turvallisessa ympäristössä.  
 
Toistaiseksi vuorolle vaaditaan ilmoittautumiset. Molemmille vuoroille mahtuu 9 ensimmäisenä ilmoittautunutta AVI:n 
suositusten mukaan. 
 
Lisätietoa: https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/turpon-torstai-tohinat-perheliikuntavuoro/ 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tino Kohonen, Liikkuva varhaiskasvatus –koordinaattori Puh. 050 564 7652 
 

Talvirieha 4-5-vuotiaille 26.2. Keurusselän liikuntapuistossa 
 
Keurusselän liikuntapuistossa järjestetään 4-5-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmille talviriehapäivä 26.2. klo 9-12. Talviriehassa 
päiväkotiryhmät kiertävät eri toimintapisteillä turvallisesti omina ryhminään. Ohjelmassa mm. hiihtoa, curlingia, aarteenetsintää, 
pujottelua, lumikenkäilyä sekä mäenlaskua pulkkamäessä ja eväiden syömistä. Järjestäjänä toimii Vapaa-aikapalvelut. 
 

Erityisliikunta 
 
Ryhmiä ohjaa erityisliikunnan ohjaaja Markus Piispa  
Keuruun, Multian ja Petäjäveden erityisliikunnanohjaaja  p. 040 5203 949, markus.piispa@keuruu.fi  
 

Uimahalli 
Normaalit aukioloajat:                   

Maanantai      16.00-20.30          

Tiistai         06.00-20.30          

Keskiviikko      14.00-20.30          

Torstai      06.00-20.30          

Perjantai      14.00-20.30          

Lauantai     13.00-18.00          

Sunnuntai      suljettu           

 

Lipunmyynti lopetetaan tuntia ennen sulkemisaikaa, ja uima-altaat suljetaan puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. 

 

 

https://keuruunvapaa-aika.fi/liikunta/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeuruunvapaa-aika.fi%2Fpalvelu%2Fturpon-torstai-tohinat-perheliikuntavuoro%2F&data=04%7C01%7CJoni.Toivola%40keuruu.fi%7Ca77d86eb9172417bfd7108d8c41f090b%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637474984871347252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=s6MnbOq68capJOgLQJ7KmmDngaYHNa%2FHR2IuyxKyrcs%3D&reserved=0
mailto:markus.piispa@keuruu.fi
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Poikien ohjattu kuntosali keskiviikkoisin klo 15.30-16.30 ilmainen (yläkouluikäiset pojat) 

 

Lasten vesiliikuntakerho maanantaisin klo 15.00-16.00 60€/12 kertaa 

Alakouluikäisille lapsille tarkoitettu vesiliikuntakerho, jossa harjoitellaan monipuolisesti ja hauskalla otteella erilaisia 

vesiliikuntataitoja. Ilmoittaudu valvomoon, josta saat ohjaajilta myös lisätietoja, p. 0400 859 562. 

 

MUSIIKKIOPISTO 
 

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä Huom! Yksi maksuton tutustumiskäynti. Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh. 

040 178 4085 / Opistosihteeri Päivi Tastula  

www.keuruu.fi/musiikkiopisto Facebook @lantisenkeskisuomenmusiikkiopisto  

 

KANSALAISOPISTON KURSSEJA NUORILLE / helmikuu 2021 
 

110124B DJEMBE https://opistopalvelut.fi/keuruu/course.php?l=fi&t=4948 
Paikka: Kivijärvi, Ekokylä 
Opettaja: Maria Pulli, Kurssimaksu: 19.00 € 
Kevätlukukausi: 25.2.2021 - 1.4.2021 (Tunteja: 11.00) 
Päivä ja kello:  To: 18.15 - 19.45   
Ilmoittaudu viimeistään: 18.2.2021 
Djembe on iso, käsin soitettava länsiafrikkalainen rumpu. Kurssilla opetellaan soittotekniikka ja soitetaan ryhmässä helppoja ja 
taitojen karttuessa haastavampiakin rytmejä. Kurssilla pääsee kokeilemaan myös dundun-rumpusetin soittamista. Ensimmäisellä 
kerralla soitetaan klo 18.00-20.15, kauden muut kerrat ovat klo 18.15-19.45. Ryhmä on avoin yli 10-vuotiaille nuorille sekä 
aikuisille. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita, kiinnostus ja keskittymiskyky riittävät. Voit tuoda oman rummun mukaan tai lainata 
rummun opettajalta. Tule kokemaan afrikkalaisten rytmien ilo ja energia sekä polyrytmiikan taika! Opetuspaikkana Ekokylän 
väentupa. Paikkoja vielä jäljellä. 

http://www.keuruu.fi/musiikkiopisto
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