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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

KIRJASTO 

 

to 19.5. klo 10 pääkirjaston satuhetkessä aiheena Pehmeät puput 

 

Seuraa ilmoittelua kirjaston Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/keuruunkirjasto ja Instagramissa 

@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.  

 

Kipinä auki normaalisti vielä 18.-22.4.2022, jonka jälkeen avoinna enää perjantait 29.4. ja 6.5. 

 

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

maanantait 2.5 ja 9.5. 

 

ÄKSÖN LEIRI TULEE TAAS! – Ilmoittaudu mukaan 

 

Ilmoittautuminen Lasten 4.-6.luokkalaisten kesän Äksön leirille 20.-23.6.2022 on alkanut teemalla ”Leiri kaupungissa 

ja maalla”. ” Kaksi ensimmäistä leiripäivää ma ja ti vietetään leiripäivää klo 9-15 Kipinällä, jossa ohjelmassa mm. 

graffitipaja, räppi riimejä, kädentaitoja, parkouria, pelejä, leikkejä, limudisco ja kivaa yhdessä tekemistä!  

 

Keskiviikosta torstaihin lähdetään yön yli kestävälle retkelle maatilalle, jossa pääset hoitamaan eläimiä, uimaan, 

saunomaan, eräilemään ja viettämään rentoa leirielämää!  

 

Leirin hinta 25€/koko viikko, ilmoittautuminen leirille kaupungintalon asiointipisteeseen 3.6 mennessä.  

Lisätietoa leiristä: Nuoriso-ohjaaja Annika Korpinen p. 040 717 3451 tai annika.korpinen@keuruu.fi Järjestäjänä 

Nuorisopalvelut 

 

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 

https://keuruunvapaa-aika.fi/2019/01/04/1463/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
http://www.facebook.com/keuruunkirjasto
https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/
mailto:annika.korpinen@keuruu.fi
https://discord.gg/gSavBwTezG
http://www.bittiliiga.fi/
http://www.twitch.tv/bittiliiga
http://www.keuruuvapaa-aika.fi/
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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 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 

Alkuvuodesta 2022 mediakasvatushanke käynnistyi myös varhaiskasvatuksen puolella ja siitä vastaa  

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hankekoordinaattori Sonja Niinikoski p. 0406402485,  

sonja.niinikoski@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). 

Torstai tohinat 5.5. ja 19.5. 

 

Liikku lauantai- perheliikuntavuoro Haapamäen yhteiskoululla lauantaina 7.5. ja 21.5. 

 

Lähde liikkumaan ja temmeltämään Haapamäen yhteiskoulun saliin perheen kanssa lauantaina 7.5. ja 21.5. Alle 

kouluikäisten ja eskareiden vuoro klo 11.00-12.30 ja koululaisten vuoro klo 13.00-14.30. Liikkuminen on omatoimista 

ja lapset ovat vanhempien vastuulla.  Järjestäjän Haapamäen MLL:n jäsenille touhuaminen on maksutonta, muille 

5€/perhe/kerta. 

 

Lämpimästi tervetuloa touhuamaan!  

 

Riemua Reippaillen –perheliikuntakampanja 4.4.-26.5.2022  

Keväällä 2022 järjestetään Riemua Reippaillen perheliikuntakampanja 4.4.-26.5.2022. Kampanjan tavoitteena on 

innostaa perheet viettämään yhteistä aikaa liikunnan parissa. Kampanja on suunnattu varhaiskasvatus- ja 

alakouluikäisille lapsille (3-13-vuotiaat) ja perheille. 

 

mailto:laura.aronen@keuruu.fi
mailto:vuoriaho@keuruu.fi
mailto:niina.savilahti@keuruu.fi
mailto:annika.korpinen@keuruu.fi
http://www.facebook.com/mediaportaat
mailto:anne.brown@keuruu.fi
mailto:sonja.niinikoski@keuruu.fi
https://keuruunvapaa-aika.fi/liikunta/
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Jokaiselle viikolle on oma teemalajinsa. Lisäksi teemalajeista järjestetään yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa 

tapahtumia ja tempauksia. Liikuntapassiin voi värittää karhun tassuja, jokaisesta 30 minuutin vapaa-ajan yhteisestä 

liikuntatuokiosta perheen kanssa.  

 

               Viikoittain voi kerätä 3 eri leimaa:  

               1. Teemalajin harrastamisesta  

               2. Tapahtumiin osallistumalla  

               3. Vapaavalintaisen perheliikunnan harrastamisesta.  

Yhteensä kampanja-aikana voi kerätä enintään 21 leimaa. 

 

 

Osallistuvien luokkien kesken arvotaan 3 x 300€ luokkaretkirahaa  

 

Kampanjaan osallistuvien luokkien/ryhmien lasten tulee palauttaa passi huoltajan allekirjoituksella 27.5.2022 

mennessä omalle opettajalle. Arvontaan voivat osallistua luokat ja ryhmät, joiden koko ryhmän keskiarvo on 

vähintään 10 leimaa kampanja-ajalta.  

 

Toukokuun teemalajit ja tapahtumat: 

 

Viikko 5 Suunnistus ja retkeily (2.5.-8.5.) 

🐾 Käykää yhdessä metsäretkellä tai suunnistamassa 

🐾Osallistu Keuruun Kisailijoiden iltarasteille keskiviikkona 4.5. Omatoimirastit Keskustassa ja Ketvelniemessä. 

Lapsille Suunnistuskoulu klo 18-19. Rasteja voi kiertää omatoimisesti 4.-8.5. klo 14 saakka. 

 

Viikko 6 Pyöräily (9.5.-15.5.) 

🐾Pyöräile perheen kanssa 

🐾Osallistu pyöräilyviikon valokuvasuunnistukseen 

 

Viikko 7 Yleisurheilu (16.5.-22.5.) 

🐾Urheile yleisurheilukentällä. Välineitä vapaasti lainattavissa urheilukentällä! 

 

Viikko 8 Frisbeegolf ( 23.5.-27.5.) 

🐾Pelaa frisbeegolfia 

🐾Osallistu frisbeegolfin lasten viikkokisoihin keskiviikkona 25.5.  

 

Lisätietoja kampanjasta osoitteessa: www.keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/riemua-reippaillen-kampanja  

        Sivustolta löydät myös ajankohtaisimman tiedon kampanjan tapahtumista.  

 
 

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 

http://www.keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/riemua-reippaillen-kampanja
https://keuruunvapaa-aika.fi/tapahtumat/2021-11/
https://keuruunvapaa-aika.fi/tapahtumat/2021-11/
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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 

 

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  
 

Uimahalli avoinna normaalisti.  

Avoinna: 

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. 

 

KULTTUURITOIMI  

 

Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Virva Asp, puh. 040 7160 681, virva.asp@keuruu.fi 

https://keuruunvapaa-aika.fi/kulttuuri/ 

https://www.facebook.com/Kulttuurimajakka/ 

https://www.facebook.com/kimara.keuruu/ 

https://ksml.menoinfo.fi/#!search?q=keuruu 

 

MUSIIKKIOPISTO 
 

Läntisen Keski-Suomen musiikkiopistossa tapahtuu toukokuussa: 

 

MUSIIKKIOPISTON ILMOITTAUTUMINEN ENSI LUKUVUODELLE 

 

Ilmoittautuminen uudeksi oppilaaksi on avoinna 25.4.-8.5.2022 välisenä aikana osoitteessa 

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

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

https://keuruunvapaa-aika.fi/hallinto/avustukset/tukea-urheilu-ja-liikuntaharrastuksiin/
https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=104
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeuruunvapaa-aika.fi%2Fpalvelu%2Ferityisliikunta%2F&data=04%7C01%7CLeena.Jaatinen%40keuruu.fi%7C1c7416ccebf9469dc1a208d9c1400621%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637753302995374119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zQlVglE0zDTqmom8vp3mJ2bv0KtbYU4WQrd0%2FhKKG1U%3D&reserved=0
http://www.keuruunvapaa-aika.fi/uimahalli
http://www.keuruunvapaa-aika.fi/kulttuuri
mailto:virva.asp@keuruu.fi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeuruunvapaa-aika.fi%2Fkulttuuri%2F&data=04%7C01%7CLeena.Jaatinen%40keuruu.fi%7C428519ecb8424a0fccae08d9ce2163c9%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637767465074728545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FYIf4geH3hNd2gFUh%2FQNcMVN44pVd%2F7MIQmvO2Tv37c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKulttuurimajakka%2F&data=04%7C01%7CLeena.Jaatinen%40keuruu.fi%7C428519ecb8424a0fccae08d9ce2163c9%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637767465074728545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hyuso2BP7Ya17t42G5eHwK4ZUcxyO3TzkIbZe6muF%2Fc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkimara.keuruu%2F&data=04%7C01%7CLeena.Jaatinen%40keuruu.fi%7C428519ecb8424a0fccae08d9ce2163c9%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637767465074728545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bLWHzLFRkA3eeMo77JroRYD0IUOLauBjvHFz%2BH7ZOlU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fksml.menoinfo.fi%2F%23!search%3Fq%3Dkeuruu&data=04%7C01%7CLeena.Jaatinen%40keuruu.fi%7C428519ecb8424a0fccae08d9ce2163c9%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637767465074728545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=POXew0CkqV6AVsyomSOmSvobUMOgy96qDjR39U%2FyyDA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fksml.menoinfo.fi%2F%23!search%3Fq%3Dkeuruu&data=04%7C01%7CLeena.Jaatinen%40keuruu.fi%7C428519ecb8424a0fccae08d9ce2163c9%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637767465074728545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=POXew0CkqV6AVsyomSOmSvobUMOgy96qDjR39U%2FyyDA%3D&reserved=0
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/musiikkiopisto/oppilaaksi-ilmoittautuminen
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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). Myös aikuiset (yli 19 v.) voivat 

hakea samaan aikaan soiton- tai laulunopetukseen lapsilta- ja nuorilta vapaaksi jääneille oppilaspaikoille. Kevään 

haussa valituille ilmoitetaan pääsystä kirjeitse viikolla 21.  

 

Lisätietoa  www.keuruu.fi/musiikkiopisto  sekä Facebook @lantisenkeskisuomenmusiikkiopisto (opettajien 

soitinesittelyvideot).  

 

Oppilaskonsertit Kimarassa tiistaina 3.5. klo 18.30 (soitto-oppilaat) ja 10.5. klo 18.30 (tanssiryhmät ja soitto-oppilaat 

esiintyvät). Vapaa pääsy.  

Lukukauden päätöskonsertti tiistaina 24.5. klo 18.00 Keuruun seurakuntakeskus, esiintymässä ryhmät ja yhtyeet, 

lisäksi päättötodistusten ja oppilasstipendien jako. Vapaa pääsy. 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

KEURUU TODAY –VIIKKO-OHJELMA 

 

Keuruun kaupungin matkailutoimi – Visit Keuruu ylläpitää www.visitkeuruu.fi verkkosivulla keuruulaisten 

tilaisuuksien ja tapahtumien kalenteria KEURUU TODAY –viikko-ohjelmaa. Kalenterissa voi ilmoittaa ilmaiseksi 

kaikille avoimista luennoista, kursseista, näyttelyistä, näytelmistä, konserteista, peleistä ym. tilaisuuksista. Kalenteria 

mainostetaan mm. digitaalisesti, somessa, verkkosivuilla sekä printtimainoksissamme.  

 

Mikäli haluat tilaisuutesi esille kalenteriin, eikä sinulla vielä ole tunnuksia, ota yhteyttä: leena.jaatinen@keuruu.fi , 

puh. 040 510 6699. 

 

 

http://www.keuruu.fi/musiikkiopisto
https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/koulujen-kerhotoiminta/
https://www.visitkeuruu.fi/tapahtumat/
http://www.visitkeuruu.fi/
https://www.visitkeuruu.fi/tapahtumat/
mailto:leena.jaatinen@keuruu.fi

