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Tämä tiedote löytyy Vapaa-aikatoimen ajankohtaisista tiedotteista (pdf) 

 

Tässä tiedotteessa poikkeuksellisesti tiedot kesä-heinäkuuksi. 

Tekemistä perheille ja linkkejä löytyy Vapaa-aikatoimen artikkelista  

https://keuruunvapaa-aika.fi/2022/05/25/perheiden-ja-lasten-kesatekemista-2022/ 

 

 

KIRJASTO 

 

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 osoitteesta https://tinyurl.com/runopolku 

 

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

Instagramissa @keuruunkirjasto. 

 

NUORISOTOIMI 
 

Kipinä avoinna: 

 

Nuorisotilatoiminta kesätauolla, toiminnan käynnistämisestä tiedotetaan elokuussa. 

 

 

Retki Särkänniemeen 28.6.2022 

Ilmoittaudu mukaan retkelle särkänniemeen henna.lillukka@4h.fi 21.6.2022 mennessä. Hinnat: 45e päiväranneke 

joka sisältää matkan, pelkkä matka 6e. Pelkkä sisäänpääsylippu ovelta 9,90€. Alle 3-vuotiaat reissuun ilmaiseksi. 

Lähtö noin klo 10 Keuruun uimahallia vastapäätä, kulku Haapamäen kautta ja saapuminen takaisin noin klo 20.00. 

Retkeä järjestää Nuorisopalvelut ja Multian 4h yhdistys 

 

 

Mopotalli-toiminta 

Mopotallilla on avoimet ovet lauantaina 11.6.2022 klo 14-16, jonka jälkeen mopotalli on avoinna joka keskiviikko 

15.6.2022 alkaen klo 17-20 osoitteessa Keuruuntie 16. Toiminta on suunnattu mopoikäisille nuorille. Tallissa voidaan 

korjailla mopoja yhdessä ohjaajien kanssa ja tarjolla myös pientä välipalaa. Toiminta on maksutonta.  

Toimintaa järjestetään yhdessä Multian 4h:n kanssa 

 

Keuruun moto ja mopo miitti 
Paikkana liikekeskus linkki koulutie 7, Keuruu 

Tapahtuma avoin ja maksuton kaikille! 

Esillä parkissa japanilaisia moottoripyöriä ja nuorten mopoja. 

Kyseessä on siis miitti, jossa katsellaan ja hengaillaan. 

ps. Piipahda samalla Keuruun uudessa mopotallissa Rock Biken takana Keuruuntie 16 avoimet ovet klo 14-16 

Lisätietoa: Niina Savilahti 0405126348 

https://keuruunvapaa-aika.fi/2019/01/04/1463/
https://keuruunvapaa-aika.fi/2022/05/25/perheiden-ja-lasten-kesatekemista-2022/
https://www.keuruu.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Frunopolku&data=05%7C01%7CAntti.Puronaho%40keuruu.fi%7C26f6a2558ea64ad7507608da3a60b2f5%7C5b9644885f074c7f8ceb9b332bced77b%7C0%7C0%7C637886484260096032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7Je2GiNuHBq8N5dMvewZpXrwqOtomZeLL%2FiqdJbud6I%3D&reserved=0
http://www.facebook.com/keuruunkirjasto
https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/
mailto:henna.lillukka@4h.fi
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Yllätyssynttärit ja Kipinän avoimet ovet la 20.8.2022 klo 17-20, isojen iltajuhla klo 20.00-23.00 

Kipinällä ja sen piha-alueella vietetään suuria yllätyssynttäreitä, jossa osallistuja on päivänsankari! Alkuillan 

tapahtuma on suunnattu 10 vuotta täyttäneille lapsille ja nuorille. Syntymäpäivillä pidetään kisoja, tarjolla hauskoja 

aktiviteettejä, paikalla nuoria esiintyjiä, herkuttelua ja monipuolista ohjelmaa. Klo 20.00 alkaen ilta jatkuu 

yläkouluikäisten ja 2. asteen opiskelijoiden juhlalla klo 23.00 saakka. Tapahtumaan on tervetulleita mukaan myös 

vanhemmat sekä Kaikki Kipinän toiminnassa mukana olleet tyypit 20 vuoden ajalta! Tapahtumassa juhlistetaan 

Kipinän 20 vuotista toimintaa ja Pelastakaa Lapset ry:n 100 vuotisjuhlaa. 

 

 

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 

 

 

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: 

Nuorisopalveluiden vastaava Niina Savilahti p. 040 412 6348, niina.savilahti@keuruu.fi 

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

 
 

 

 

 

 

mailto:annika.korpinen@keuruu.fi
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
mailto:niina.savilahti@keuruu.fi
mailto:annika.korpinen@keuruu.fi
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LIIKUNTATOIMI   
 

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 

 

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/.  

Syyskuussa alkaa jälleen uusi kausi. 
 

 

LEIKKIKENTTÄ TREFFIT  4-8-vuotiaille  ja heidän perheilleen 6.-10.6. 

 

 

Tarjolla monipuolisia välineitä, paikalla 2 nuorta ohjaajaa leikittämässä ja liikuttamassa. Voit tulla myös aikuisen 

kanssa.   

Toiminta on maksutonta   

    

Kivelän koulu, Kurkiniemi klo 9-10:30 

Pappilanniemi, Kivikoulun piha klo 11-12:30 

Nyyssänniemi, Ketvelniemi klo 13:30-15 

 

Lisätietoa: Miko Kuosmanen puh.  mikokuosmanen1@gmail.com p. 050 4098163 

 

  

 

 

 

 

 

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
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
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URHEILUKOULU 13.-17.6. 

 

Hei sinä 9-13-vuotias! Kaipaatko kesäpäiviin liikunnallisia virikkeitä ja monipuolista tekemistä?     

URHEILUKOULUISSA pääset kokeilemaan useita eri liikuntavälineitä ja liikuntalajeja. Paikalla on kaksi reipasta ja 

tsemppaavaa ohjaajaa.   

 

Voit tulla yksin tai kaverin kanssa. Urheilukoulu on ilmainen. 

 

Ilmoittaudu/tiedustelut 9.6 mennessä 

Urheilukoulujen vastuuhenkilö: Miko Kuosmanen Puh. 050 4098163 tai sähköposti mikokuosmanen1@gmail.com 

 

 Urheilukouluja järjestetään urheilukentillä ma-pe   

Pohjoislahti klo 10.00-12.00    

Haapamäki klo 13.00-15.00    

 
 
BEACHPARTYT 29.6.-1.7.2022   
 

Rentoa pelailua, musiikkia ja liikuntaa rannalla 
    
Ke: Kurkisaaren uimaranta  klo 10-12   
Ke: Uippis (Lapinsalmen ranta) klo 13-15   
   
To: Niemelän uimaranta klo 10-12   
To: Sahan uimaranta klo 13-15   
   
Pe: Hotelli Keurusselkä klo 10-12   
Pe: Nyyssänniemi klo 13-15   
 

Lisätietoa: Miko Kuosmanen puh.  mikokuosmanen1@gmail.com p. 050 4098163  
 

UIMAHALLI  
 

Kesäkuun uimakouluissa vielä muutamia vapaita paikkoja viikoilla 23-24. 

Lisätiedot valvomosta 0400 859562. 

 

Uimahallin kesän aukiolot: 

Pe 3.6. klo 14-18. 

La 4.6. suljettu. 

6.-23.6. avoinna MA-PE 06-12. 

 

27.6.-14.8. halli suljettu huoltotöiden tähden. 
 

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

 
 

 

 

mailto:mikokuosmanen1@gmail.com
http://www.keuruunvapaa-aika.fi/uimahalli
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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 musiikkiopisto 

 

MUSIIKKIOPISTON ILMOITTAUTUMINEN ENSI LUKUVUODELLE 

 

Ilmoittautuminen soitto- ja lauluoppilaaksi on avoinna jälki-ilmoittautujia varten  

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

Ilmoittautua voi myös puh. 040 178 4085 (toimiston aukioloaikoina). Oppilaspaikkoja voi vapautua myös myöhemmin 

lukuvuoden aikana, jolloin jonossa oleville otetaan toimistolta yhteyttä. 

 

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. 

 

 

 

 

MUSIIKIN JA TANSSIN RYHMÄOPETUSTA LAPSILLE JA NUORILLE 

 

Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus torstaisin 25.8. alkaen. Ryhmät vauvat alle 1 v. ja taaperot 1-2 v. (aikuisen kanssa), 

muskari 3-5 v. sekä soitinvalmennus 6-7 v. (soittimena mm. kantele ja ukulele).  

 

Tanssin perusopetus tiistaisin 13.9. alkaen. Ryhmät Lastentanssi 4-6 v., Alkeisbaletti yli 7v.  Jazz/Nykytanssi yli 7v. HUOM Uutena 

ryhmänä Streetin alkeet yli 13v.  

 

Ilmoittautuminen musiikkiopiston toimistoon puh. 040 178 4085. Yksi tutustumiskerta veloituksetta. Lisätietoa  

www.keuruu.fi/musiikkiopisto  

Facebook @lantisenkeskisuomenmusiikkiopisto 

 

 

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 

 
 

 

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
http://www.keuruu.fi/musiikkiopisto
https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/koulujen-kerhotoiminta/
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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. 

 

https://www.visitkeuruu.fi/tapahtumat/
http://www.visitkeuruu.fi/
https://www.visitkeuruu.fi/tapahtumat/
mailto:leena.jaatinen@keuruu.fi

