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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 
 

KIRJASTO  
 

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

Keuruun kirjasto on tehnyt Runopolku-reitin pääkirjaston, Punnosen talon ja Vanhan kirkon maastoon. Kullakin rastilla on 

katkelma runosta ja linkki kirjaston YouTube-kanavalle, jossa voi lukea ja kuunnella runon kokonaisuudessaan. Rasteja on 

yhteensä 6. Lisäksi rasteille on tehtäviä. Tehtäväpaperin ja reittikartan saa pääkirjastosta.  

Ne löytyvät myös netistä https://urly.fi/21n3 

Runot voi lukea ja kuunnella Keuruun kirjaston YouTube-kanavalla. https://urly.fi/21n5 

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. 2.asteen vinttivuoro 14-17. 

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 Pitkänä perjantaina 2.4.2021 Kipinä kiinni! 

 

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

synttärit tai leffaillan! Lisätietoa Nuoriso-ohjaaja Annika Korpinen p. 040 717 3451 

 

Haapamäen nuoppari avoinna: 
Ma klo 14.30-17.30 6 lk.-2.asteen nuorille 2. pääsiäispäivänä 5.4.2021 Hapis kiinni! 

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

050 322 748 

 

Harrasteryhmät:  
 

 Höntsäryhmät alakoululaisille Kivelän koulun salissa: 1.-6. lk klo 18-19 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 

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

 Musiikki- ja bänditoiminta: Kipinän Housebandit maanantaisin ja torstaisin, lisätietoa p. 040 5126 348 

 Keuruun Nuorisovaltuusto 13-22-vuotiaille, lisätietoa p. 040 5126 348  

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

 Mangakerhot: Keuruun Kemake joka keskiviikko Kipinällä klo 17-20, Haapamäen Hamake joka torstai Hapiksella klo 17-

20, lisätietoa p. 040 5126 348  

 Äksön-kerho: alakoulun 4.-6.lk tiistaisin klo 17-19 Kipinällä 

 
Nuoret valtaavat museon 

 

Nuoret valtaavat Keuruun museon touko-kesäkuussa. Linkki avajaisiin  https://youtu.be/0cZnDShyl-Q.  Moniäänisessä 

näyttelyssä esitellään tavallisten 10–29-vuotiaiden keuruulaisten elämää ja ajatuksia – heidän omilla ehdoillaan. Nuoret ovat itse 

päättäneet, mistä he haluavat kertoa ja miten. Erilaisia teoksia yhdistää väljä yhteinen teema ”Sama suunta – omat polut”. 

Esillä on hyvin erilaisia töitä ja esityksiä, graffiteista kollaaseihin, liikkuvasta kuvasta keramiikkaan ja räppiteksteistä origameihin. 

  

 

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
https://youtu.be/0cZnDShyl-Q.
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Näyttely on ollut avoin kaikille: siihen on kutsuttu kaikki keuruulaiset nuoret. Mukana on Nuorisovaltuuston, Lasten parlamentin, 

Lasten kuvataidekoulun, nuorisopalveluiden, Nuorten Pajan, Keuruun yhteiskoululaisten, Haapamäen yhteiskoululaisten, 

seurakuntanuorten ja KeuPa HT:n töitä. Lisäksi osallistujina on yksittäisiä nuoria. 

Näyttelyn järjestävään yhteistyöverkostoon kuuluvat Keuruun kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelut, Keuruun museo sekä 

maakunnallinen Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa -hanke. 

  

Museovaltausnäyttely on avoinna 6.5.– 5.6. ma–pe klo 11–17 ja la klo 11–16. 

  

Keuruun museo, Kangasmannilantie 4, Keuruu. www.keuruunmuseo.fi 

 

Kipinän Duunileiri 

Duunileiri on suunnattu keuruulaisille 14-17-vuotiaille nuorille. Päiväleiri järjestetään 14.6.-18.6.2021. 

Duunileiri on työntekemiseen keskittyvä päiväleiri, jonka aikana tutustutaan työntekoon, oivalletaan työelämätietoja, opitaan 

uusia taitoja ja vietetään myös yhteistä, rentoa leirielämää! Lisätietoja leiristä saat nuoriso-ohjaaja Annika Korpiselta Kipinältä 

tai puhelimitse 040 717 3451. Jätä hakemuksesi viimeistään 30.4.2021. Valinnat ilmoitetaan viikolla 19. Leirille osallistuvat 

tienaavat 22 € / päivä, yhteensä 110 € viikossa. Leireillä on tarjolla maksuton ruoka. Leirin järjestää nuorisopalvelut yhteistyössä 

Multian 4H:n kanssa. 

 

Somessa toimintaa ja tapahtumia:  

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

avattu uusi kanava, joka toimii virtuaalisena nuorisotilana: https://discord.gg/gSavBwTezG.  

Bittiliiga: www.bittiliiga.fi www.twitch.tv/bittiliiga 

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 nuorisotyöntekijä Miika Vuoriaho p. 050 338 1541/ miika vuoriaho@keuruu.fi IG: keuruunetsiva 

 

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

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

 

 

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.  

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

(#8842): media-anu 

 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.keuruunmuseo.fi%2F&data=04%7C01%7CJoni.Toivola%40keuruu.fi%7Ceb85ba8c3aec4be6a38808d90a4b82ee%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637552141704378546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cP9PMV8paVVBD9tonr2N1zmUb1vzbwbFkVo7PDzYDgw%3D&reserved=0
http://www.bittiliiga.fi/
mailto:laura.aronen@keuruu.fi
mailto:vuoriaho@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  
 

Unelmien liikuntapäivä 13.5. Keuruulla. Seuraa ilmoittelua vapaa-aikatoimen fb ja nettisivuilla.  

 

Äksön-leiri (3-6-luokkalaisille) 7.-11.6.2021 

Haluatko säpinää kesän alkuun ja unohtumattomia elämyksiä? Tule Äksön-leirille! 

Äksön-leirillä on tarjolla monipuolista ohjelmaa, niin kulttuurin, liikunnan, hengailun ja hauskan kesätekemisen merkeissä. 

Ohjelmaan kuuluu alustavasti mm. Amazing Race, pakohuonepeli, Rap-työpaja, graffititaiteilua, videoprojektia, leiriolympialaiset 

ja monenlaista kesätekemistä. Leirin kruunaa mahdollisuus yön yli reissuun Lamposaaressa, jossa touhutaan selviytyjät-

tyyppisten tehtävien parissa. Yöpymisreissulla mukana eräopas Markku Jokela. 

Leiri toteutetaan päivä leirinä klo 9-15 maanantaista perjantaihin. Lisäksi halukkaat pääsevät yöpymään saaressa torstaista 

perjantaihin. 

Leirin hinta on 25€/osallistuja sisältäen päivittäin lounaan, vakuutuksen ja ohjelman. 

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

ennen leiriä tarkempi leirikirje ohjelmineen. 

Ilmoittautumiset puhelimitse tai sähköpostilla. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro seuraavat tiedot: lapsen nimi, syntymävuosi, 

kotiosoite, mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti leirikirjettä varten. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Tino Kohonen, puh. 050 564 7652 tai sähköpostitse tino.kohonen@keuruu.fi 

 

Kaupungin kesäkerhotoimintaa 
 
Keuruun kaupunki järjestää kesäkerhotoimintaa 1.-2. –luokkalaisille 7.- 24.6.2021 varhaiskasvatustalo Aurinkolinnassa. 
Kerhoon ilmoittaudutaan liitteenä olevalla lomakkeella. Hakuaika päättyy torstaina 27.5.2021. 
 
Niina Sunila, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori, puh. 040 628 2741 
 
 

Liikuntasalit 
 

Liikuntasaleja illalla ja vkl vakiovuorojen ulkopuolella. Varaustilanteen näet osoitteessa: 
https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=104 
 
Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten vuorot ovat maksuttomia (HUOM. täysi-ikäisen valvonta). Vuoroja voi varata pikaisellakin 
aikataululla. Wa tai soitto p. 040-8272753 
Maskia suositellaan muuten kuin itse liikuntasuorituksessa. 
Toiminta jatkuu rajoitettuna max. 10 hlö. Lisenssiurheilijoiden ja nuorten alle 12v. toiminta voi jatkua normaalisti. Seurat 
noudattavat lajiliittojen ohjeistusta. 
 
 
 
 
 
 

https://keuruunvapaa-aika.fi/liikunta/
mailto:tino.kohonen@keuruu.fi
https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=104
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Erityisliikunta 
 
Erityisliikunnan ryhmät siirtyvät osittain ulkoilemaan. Ja koulu- ja päiväkotiryhmät siirtyvät jo kesätauolle. Kesätoiminta on 
ilmaista avoimissa ryhmissä. Avoimiin ryhmiin ovat kaikki tervetulleita! 
Tämä on myös Kunnon Juttu tapahtuma, joten tule kesän hakemaan merkintä korttiisi. 
 
Maanantai 
Klo 9-11 Navikka, Tervan liikuntapuisto 
Klo 12-13 ja 13-14 Tasapainoa ja voimaa (kaikille avoin), Tervan liikuntapuisto 
Klo 15-16 Mt kuntosaliryhmä, uimahallin kuntosali 
Tiistai 
Klo 9-10 ja 10-11 Tasapainoa ja voimaa aamuvirkuille (kaikille avoin), Kurkisaari 
Klo 12.30 Kävelykipinä haaste ohjatusti (kaikille avoin), lähtöpaikka vaihtelee 
4.5 Uimahalli, 11.5 Jäähalli, 18.5 Kurkisaari 25.5. Ketvelniemen ent. kioski, 
1.6 Uimalaitos Lapinsalmi, 8.6 Kivelän koulu, 15.6.Tervan liikuntapuisto, 22.6 Uimahalli 
Klo 14-15 Amputaatioryhmä, Tervan liikuntapuisto 
Klo 15-16 Näkövammaisten ryhmä, Kurkisaari 
 
Keuruun liikuntapalvelut Tied. Erityisliikunnan ohjaaja Markus Piispa p. 040-5203949, 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           

 

Helatorstai suljettu 

 

Pe 28.5. klo 12-16 avoinna 

29.5 suljettu  

31.5. klo 6-12 avoinna (kesäaukioloajat) 

 

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

Vauvauinti: toiminta jatkuu edelleen vauvauintiperheiden uintihetkenä lauantaisin klo 9.30-11.00 22.5 saakka 

 

Ti ja to kahvakuula ulkona  klo 17.30 (pallokentällä, jäähallin vieressä)  

 

UIMAKOULUT 2021 

Iltauimakoulut: neljä alkeisuimakouluryhmää toukokuussa 5-7 vuotiaille uimataidottomille lapsille. 

Päiväuimakoulut: kaksi alkeisuimakouluryhmää kesäkuussa 5-7 vuotiaille uimataidottomille lapsille. 

Jatkouimakoulut: kaksi jatkouimakouluryhmää kesäkuussa vähintään 25 metrin uimataidon omaaville lapsille. 

Ilmoittautuminen käynnistyy maanantaina 12.4.2021. Uimakoulupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tarkempi ilmoitus www.keuruunvapaa-aika.fi/uimahalli.   

Lisätiedot ja ilmoittautuminen, valvomo 0400 859562. 

 

 

 

 

mailto:markus.piispa@keuruu.fi
http://www.keuruunvapaa-aika.fi/uimahalli
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MUSIIKKIOPISTO 
 

Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto 

 

MUSIIKKIOPISTON ILMOITTAUTUMINEN ENSI LUKUVUODELLE PÄÄTTYY 9.5. 

 

Ilmoittautuminen uudeksi oppilaaksi on avoinna 26.4.-9.5.2021 välisenä aikana osoitteessa 

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

Ilmoittautua voi myös toimiston puh. 040 178 4085 em. aikana.  

Kevään haussa paikat ovat jaossa lapsille, nuorille sekä aikuisille (Avoin osasto yli 20v.). 

 

Taiteen perusopetukseen otetaan oppilaaksi 5-18 –vuotiaita seuraaviin instrumentteihin: 

piano, viulu, sello, kontrabasso, sähköbasso, kitara, sähkökitara, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, 

baritoni, tuuba, rummut sekä laulu (huom. laulu vain yli 12-vuotiaille).  

 

Lisätietoa puh. 0400 355876,  www.keuruu.fi/musiikkiopisto  sekä Facebook @lantisenkeskisuomenmusiikkiopisto (opettajien 

soitinesittelyvideot).  

 

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