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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 
 

KIRJASTO  
 

Kirjastossa on elokuun ajan kansalaisopiston käsityökurssien töitä esillä sekä näyttely ”Unelmia Jäämerestä – Petsamo kartoissa” 

 

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 
 

Avoin nuorisotilatoiminta ja ryhmät aloittavat syyskuussa. 

 

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:  
27.8. Haapamäen koulun harrastepäivä, jossa koulupäivän aikana tutustaan erilaisiin Keuruun tarjolla oleviin 
harrastemahdollisuuksiin.  
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. www.facebook.com/mediaportaat 

 
Ota yhteyttä! 
Mediakasvatushankkeen koordinaattori Anu Sandvik, puh./WA 050 462 5406, anu.sandvik@keuruu.fi Snapchat/Discord (#8842): 

media-anu  

 

https://keuruunvapaa-aika.fi/2019/01/04/1463/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/
http://www.bittiliiga.fi/
mailto:laura.aronen@keuruu.fi
mailto:vuoriaho@keuruu.fi
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
mailto:anu.sandvik@keuruu.fi
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LIIKUNTATOIMI  
 

 
Elokuun Kunnon Juttu-tapahtumana järjestetään Perheliikunta- ja polkujuoksutapahtuma Pohjoislahden koululla (osoitteessa 
Koskenpääntie 5) torstaina 12.8.2021 klo 18.00-19.30. 
 
Lapsille ja perheille ohjelmassa on: 
Ohjattua metsäparkour koko perheelle 
Ulkoakrobatiaa 
Metsägolf 
Lasten polkujuoksurata 
Aikuisille ohjelmassa on: 
Opastettu polkujuoksulenkki (lähtö klo 18.00) 
Mahdollisuus HOKA-polkujuoksukenkien testaukseen 
 
Tapahtumassa Pohjoislahden koulun oppilaiden pitämä kioski. 
 
Järjestäjinä toimivat Keuruun kaupungin liikunta- ja varhaiskasvatuspalvelut, Keuruun Latu ry ja Keurusselän Maratoonarit ry. 
Tapahtuma on maksuton ja osa Suomen Ladun polkujuoksukiertuetta. 
 
Urpon ja Turpon kesäliikuntaseikkailu korttien palautus liikuntatoimeen kaupungintalolle tai oman päivähoitoyksikkösi kautta 
20.8. mennessä. Perheliikunta iltaan 12.8. mennessä palauttaneet saavat jo siellä kunniakirjan ja pienen palkinnon 
osallistumisesta.  
 

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 
 
 
 

Erityisliikunta 
 
Erityisliikunnan ryhmät alkavat syyskuussa. Tietoa ryhmistä https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/erityisliikunta/ 
16.8. klo 16-18 uimahallille voit tulla tutustumaan ja ilmoittautumaan ryhmiin.  
Erityisryhmien liikunnanohjaajana aloittaa 16.8. 2021 Riina Murtonen p. 040 520 3949 
 
 

Uimahalli 
Uimahalli avautuu 16.8. klo 16. Avajaistarjouksena kahvi ja munkki 3€ Iidan Unelma –kahviosta.  

klo 16-18 voi tulla tutustumaan syksyllä alkaviin ryhmä- ja harrasteliikuntaan. Elokuussa lauantaisin suljettu. 

 

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           

https://keuruunvapaa-aika.fi/liikunta/
https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=104
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Lipunmyynti lopetetaan tuntia ennen sulkemisaikaa, ja uima-altaat suljetaan puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. 

 

Vauvauinti-info 30.8. 13 uimahallin kahviossa.  

 

MUSIIKKIOPISTO 
 

MUSIIKKIOPISTO 

 

SOITONOPETUS 5-18-vuotiaille sekä avoin osasto aikuisille 

Täydentävä haku seuraaviin instrumentteihin: viulu, sello, sähköbasso, kitara, sähkökitara, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, 

käyrätorvi, pasuuna, baritoni ja tuuba. Oppilaat otetaan ilmoittautumisten perusteella, ilmoittautuminen musiikkiopiston 

nettisivujen kautta. Oppilaspaikkoja voi vapautua lisää vielä lukukauden aikana.  Tiedustelut puh 0400 355 876 / Tiiu Tuominen 

 

TANSSIN PERUSOPETUS tiistaisin Yhteiskoulun auditoriossa, tanssiopettaja  

Anniina Rinne. 

Ensimmäinen kokoontuminen ti 17.8. on kaikille halukkaille avoin tutustumiskerta. Esittelyssä klo 15.30-16.30 Alkeisbaletti (yli 7 

v.), klo 16.30-17.30 Nyky- ja jazztanssin alkeet (yli 7 v.) ja 17.30-18.15 Lastentanssi (4-6v.).  

Lukukausimaksut: 45 min ryhmä 112€, 60 min ryhmä 117€.  

 

MUSIIKKILEIKKIKOULU torstaisin 27.8. alkaen, musiikkileikkikoulun opettaja Tiiu Tuominen. Opetuspaikka Keuruun ala-asteen 

musiikinluokka 259.  

Vauvat, taaperot 1-2v., leikki-ikäiset 3-6 v. Lukukausimaksut: 30 min ryhmä 71€, 45 min ryhmä 102€. 

Lisätietoa ja ryhmien aikataulut: www.keuruu.fi/musiikkiopisto  

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

040 178 4085 / Opistosihteeri Päivi Tastula  

 

 

KOULUJEN KERHOTOIMINTA LUKUVUONNA 2021-2022 – SUOMEN HARRASTAMISEN MALLI 
 

Lukuvuonna 2021-2022 on tarkoitus perustaa yhteensä noin 25 koululaisille suunnattua kerhoa, joista noin 15 on suunnattu 

alakouluikäisille ja 10 yläkouluikäisille. Kerhot sijoittuvat pääosin koulupäivien yhteyteen. 

 

Luvassa on mm. monilajikerhoja, bändikerhoja, musiikkikerhoja, jalkapallokerhoja, elämysliikuntakerhoja, lentopallokerhoja, 

kalastuskerhoa, mediakerhoa, kuntosaliryhmiä ja paljon muuta. Kerhot ovat osallistujille maksuttomia. 

 

Kouluilla tullaan järjestämään esittelykiertue tulevasta kerhotarjonnasta elokuun aikana. Kerhoihin kerätään ilmoittautumiset 

elokuun loppupuolella. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen webropol-kyselyn kautta, joka lähetetään Wilman kautta.  

 

Kerhot käynnistyvät pääosin 6.9. alkavalla viikolla ja jatkuvat lukuvuoden ajan. 

 

Kaikki kerhot ovat kaikille avoimia, myös toisten koulujen oppilaille. Kaikkiin kerhoihin voi mennä myös tutustumaan ja osallistua 

myös kesken lukukauden. Ilmoittautua voi yhteen tai useampaan kerhoon. Kerhotoiminnan ei ole tarkoitus korvata jo olemassa 

olevia harrastuksia vaan lisätä tarjontaa ja kannustaa kaikkia harrastamaan.  

 

Lisätietoa kerhojen aikatauluista ja tarkemmista sisällöistä luvassa elokuun aikana. 

 

Tiedustelut: 

Tino Kohonen Puh. 050 564 7652 

Heli Peltola Puh. 040 827 2753 

 

 

http://www.keuruu.fi/musiikkiopisto
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KANSALAISOPISTO 
 

Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa ti 24.8. klo 8.30 puh. 020 7738 733 tai https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi 

 

TAITEEN PERUSOPETUS 

 

Kuvataidekoulu 

Työskennellään monenlaisten materiaalien kanssa erilaisia tekniikoita käyttäen: piirretään, maalataan, painetaan. muotoillaan 

jne. Toiminnassa on tärkeää tekemisen ja kokemisen ilo. 

 

Ryhmät: 

Aloittava taiteen perusopetusryhmä TAIKASIVELLIN (6-8 v)  

ti klo 15-16.30, 14.9. alkaen 

Keuruun yhteiskoulu, luokka 006 

kurssimaksu 26 €, materiaalimaksu 20 €/lukuvuosi 

 

Jatkava taiteen perusopetusryhmä SPEKTRI (9-12 v.) 

ke klo 14.20-15.50, 15.9. alkaen 

Keuruun yhteiskoulu, luokka 006 

kurssimaksu 32 €, materiaalimaksu 25 €/lukuvuosi 

 

Syventävä taiteen perusopetusryhmä VÄRIPILKKU ryhmä A 

to klo 13.30-15.30, 16.9. alkaen 

Syventävä taiteen perusopetusryhmä VÄRIPILKKU ryhmä B 

to klo 15.00-17.00, 16.9. alkaen 

Keuruun yhteiskoulu, luokka 006 

kurssimaksu 32 €, materiaalimaksu 25 €/lukuvuosi 

 

Taiteen perusopetusryhmä PALETTI (7-12 v.), Haapamäki 

ma 14.30-16, 13.9. alkaen 

Haapamäen yhteiskoulu, kuvataideluokka 

kurssimaksu 32 €, materiaalimaksu 25 €/lukuvuosi 

 

KÄSITYÖKOULU, 7-9-vuotiaat 

Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin käsityötekniikoihin ja materiaaleihin. Käytetään perinteisempien tekstiilimateriaalien lisäksi 

kovia materiaaleja ja erikoismateriaaleja sekä kierrätysmateriaaleja. Tavoitteena on löytää onnistumisen ilo käsitöitä tekemällä.  

ma 15.45-17-45, 13.9. alkaen 

Keuruun yhteiskoulu, luokka 006 

Kurssimaksu 32 €, materiaalimaksu 25 €/lukukausi 

 

Tarkemmat tiedot taiteenperusopetuksen kursseista netissä: https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi#pos-1-2 

 

ESITTÄVÄ TAIDE 

 

Lasten näytelmäryhmä (9-12-vuotiaat) 

to klo 16.30-18.00, 16.9. alkaen 

Harjoitellaan näyttelemistä ja näytelmän tekoa. Tehdään erilaisia improvisaatioharjoituksia ja omia näytelmiä. Kurssimaksu 26 € 

 

Nuorten näytelmäryhmä (yläkoulu- ja lukioikäiset) 

to klo 18.15-20.15, 16.9. alkaen 

Tutustutaan draaman ja teatterin maailmaan yhdessä tutkien ja kokeillen. Tehdään erilaisia draama- ja 

improvisaatioharjoituksia, liikutaan ja leikitään rennosti ja luovasti. 

Kurssimaksu 32 € 

 

Tarkemmat tiedot näytelmäryhmistä netissä: https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi#pos-1-12-1 

https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi
https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi#pos-1-2
https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi#pos-1-12-1
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MUSIIKKI 

Ilmoittautuminen musiikkiryhmiin avautuu 24.8. klo 8.30 puh. 020 7738 733 tai 

https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi 

 

Lapsi- ja nuorisokuoro 

Lauletaan monenlaisia lauluja ja harjoitellaan moniäänisyyttä, voidaan pelata vaikka rytmiristinollaa! 

Ke klo 17.15-18.25, 15.9. alkaen 

Pihlajaveden koulu 

Kurssimaksu 26 € 

 

Ukulele-ryhmä 

Soitetaan kevyttä ohjelmistoa ryhmässä. Mukaan voivat tulla niin aloittelijat kuin jo pidemmällä olevat soittajat. Ryhmä voidaan 

jakaa tarvittaessa kahdeksi tasoryhmäksi, jolloin stemmoja harjoitellaan pienryhmissä. Suunnattu yli 8-vuotiaille, ei yläikärajaa.  

Kivikoulun laajennusosa, luokka 152 

To klo 16.15-17.45, 16.9. alkaen 

Kurssimaksu 26 € 

 

Soitonopetuksen yksilöopetusta näissä soittimissa: kantele, kitara, basso, ukulele, viulu, nokkahuilu, harmonikka ja piano. 

Kurssimaksu 58 € (opetusta 15 min/viikko) tai 124 € (opetusta 30 min/viikko).  

Lisätietoa musiikin yksilöopetuksesta: https://peda.net/kk/kurssit-2020-2021/musiikki/musiikki22 

 

Tarkemmat tiedot kaikista musiikin ryhmistä netissä: 

https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi#pos-1-6-2 

 

 

 

 

https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi
https://peda.net/kk/kurssit-2020-2021/musiikki/musiikki22
https://opistopalvelut.fi/keuruu/courses.php?l=fi#pos-1-6-2
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