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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

KIRJASTO  
 

Kirjametsä-näyttely pääkirjastossa 6.11.21 - 8.1.22. Astu sisään taikametsään! Löydätkö metsän salaisimman paikan, 
siilin kotitalon ja metsään piiloutuneen haltijan? Kirjametsä on Keski-Suomen kirjastoissa kiertävä interaktiivinen, 
elämyksellinen ja monitaiteinen näyttely, jonka teema on kotimaisen kirjallisuuden taianomaiset metsät. Näyttelyn 
ovat ideoineet ja luoneet Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry:n sanataideohjaajat. 
 
Pääkirjaston satuhetki to 18.11 klo 10. Aiheena on Pingviinien matka. Satuhetkiin saattaa tulla muutoksia 
koronatilanteen mukaan. Seuraa tiedotusta kirjaston Facebookissa. 
 
Jouluinen nukketeatteri "Itsepäinen joulutonttu" iltanäytöksenä ti 30.11. klo 18.00 ja 18.30. Päiväkodeille ilmoitetaan erikseen 
päivänäytösajat, joihin otetaan varaukset vastaan ryhmittäin 

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

NUORISOTOIMI 
 

Kipinä avoinna: 

Ti:                        klo 14-17 kaikille avoin vuoro 

                             klo 17-19 Alakoulun 4.-6.lk Äksön vuoro 

Ke:                       klo 14-17 kaikille avoin vuoro 

                             klo 17-21 Yläkoulu&2.aste 

To:                       klo 14-17 kaikille avoin vuoro 

Pe:                      klo 18-20 Alakoulu 4.-6.lk 

                             klo 20-23 Yläkoulu&2.aste 

Kipinän toiminta suunnattu 4.-6.luokkalaisille, yläkouluikäisille ja 2.asteen nuorille 

 

Haapamäen nuoppari auki maanantaisin klo 14.30-17.30, 6lk.-2.asteen nuorille 

 

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 

 

 
 
Koulunuorisotyö:  

https://keuruunvapaa-aika.fi/2019/01/04/1463/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkeuruunkirjasto&data=04%7C01%7CJoni.Toivola%40keuruu.fi%7C03cc152ce3294878027708d9818dd439%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637683268418078283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V7mkXoDPgMPSYbXMzyOFsvQZGoV2ro%2FTb4%2FoOI04yFw%3D&reserved=0
https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/
https://discord.gg/gSavBwTezG
http://www.bittiliiga.fi/
http://www.twitch.tv/bittiliiga
http://www.keuruuvapaa-aika.fi/
mailto:laura.aronen@keuruu.fi
mailto:vuoriaho@keuruu.fi
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Koulunuorisotyöntekijä Joni Martikainen p. 050 322 7484, joni.martikainen@keuruu.fi  

 

Nuorisopalveluiden yhteystiedot:  
Nuoriso-ohjaaja Niina Savilahti p. 040 412 6348, niina.savilahti@keuruu.fi 

Nuoriso-ohjaaja Annika Korpinen p. 040 717 3451, annika.korpinen@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. 
 
Vanhemmille ja kasvattajille suunnattu Facebook-sivu: www.facebook.com/mediaportaat  
Hankekoordinaattorina toimii Anne Brown p. 050 4625 406 anne.brown@keuruu.fi 

 
 

LIIKUNTATOIMI  
 

Turpon Torstai Tohinat 

 

Turpon torstai tohinat on kaikille avoin maksuton jumppavuoro, joka on suunnattu kotona hoidossa oleville 1-6-
vuotiaille lapsille ja lasten huoltajille. Vuoroilla perheet voivat temmeltää vapaasti tai temppuilla ohjatusti 
jumppahallilla. Vuoroille ei tarvitse ilmoittautua, vaan riittää että menee paikan päälle touhuamaan! Aikuisilla 
maskisuositus. 
 
Tohinat järjestetään joka toinen torstai parillisin viikoin klo 9.00-10.00 Keurusjumpan hallilla (Osoite Keuruuntie 25). 
 
Syksyn kerrat: 4.11. | 18.11. | 2.12. | 16.12. 
 
 

Harrastekalenterista mieleinen harrastus jokaiselle 
 
Vapaa-aikapalveluiden sivulle on koottu eri yhdistystoimijoiden tarjoamaa harrastustoimintaa alakoulu- ja 
varhaiskasvatusikäisille sekä perheille. Käy tutustumassa tarjontaan osoitteessa: https://keuruunvapaa-
aika.fi/tapahtumat/2021-11/ 

 

 
Hae tukea harrastuksiin 

 

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan on saatavilla avustusta useilta eri toimijoilta. Valtakunnallisten avustusten 
lisäksi useilla paikallisilla seuroilla on omia tukimuotoja mm. Keuruun Naisvoimistelijoilla on jaossa stipendejä 
vähävaraisille harrastajille. Vapaa-aikapalveluiden sivuille on koottu eri avustuksien tarjoajia yksityishenkilöille sekä 
yhdistyksille. Lue lisää: https://keuruunvapaa-aika.fi/hallinto/avustukset/tukea-urheilu-ja-liikuntaharrastuksiin/  
 

Liikuntasalit 

 

Liikuntasaleja illalla ja vkl vakiovuorojen ulkopuolella. Varaustilanteen näet osoitteessa: 
https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=104 
 

mailto:joni.martikainen@keuruu.fi
mailto:niina.savilahti@keuruu.fi
mailto:annika.korpinen@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
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmediaportaat&data=04%7C01%7CJoni.Toivola%40keuruu.fi%7C9c9ed6f0e2134edbe5ac08d96c504ac8%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637659914379040204%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7OQYu2w1dLEdVKGDPiFpQuFliSlgSTgKR1%2FGXymMkuQ%3D&reserved=0
mailto:anne.brown@keuruu.fi
https://keuruunvapaa-aika.fi/liikunta/
https://keuruunvapaa-aika.fi/tapahtumat/2021-11/
https://keuruunvapaa-aika.fi/tapahtumat/2021-11/
https://keuruunvapaa-aika.fi/hallinto/avustukset/tukea-urheilu-ja-liikuntaharrastuksiin/
https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=104
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Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten vuorot ovat maksuttomia (HUOM. täysi-ikäisen valvonta). Vuoroja voi varata 
pikaisellakin aikataululla. Wa tai soitto p. 040 827 2753 
 
 

Erityisliikunta 
 

Tietoa ryhmistä https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/erityisliikunta/ 
Erityisryhmien liikunnanohjaajana toimii Riina Murtonen p. 040 520 3949 
 

Uimahalli 
 

Uimahallin Halloween järjestetään pe 5.11. klo 18-20. Allasosastolla hyytävää meininkiä. Normaalit pääsymaksut. 

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. 
 

MUSIIKKIOPISTO 
 

Lisätietoa opetuksesta www.keuruu.fi/musiikkiopisto  
 

 

KOULUJEN KERHOTOIMINTA 
 

Ajankohtaisen tiedon kerhoista löydät osoitteesta: https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/koulujen-kerhotoiminta/   
 

Tiedustelut: 

Tino Kohonen Puh. 050 564 7652 

Heli Peltola Puh. 040 827 2753 

 

 

KANSALAISOPISTO 

 
Ilmoittautuminen ryhmiin puh. 020 7738 733 tai https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi 

https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/erityisliikunta/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.keuruu.fi%2Fmusiikkiopisto&data=04%7C01%7CJoni.Toivola%40keuruu.fi%7Ce96355f613a74cf9dbc508d9819bb61f%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637683328049700080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uZ%2BZEx5TM1OHxOJrZsL5mm7o%2F%2FMRBQOe3t8zJH%2BlFtM%3D&reserved=0
https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/koulujen-kerhotoiminta/
https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi

