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Kom ihåg! Till vissa evenemang bör man anmäla sig senast 21.2!  
Anmäl er via länkarna som finns på www.malax.fi/fritid/evenemang.  

OBS! Resorna har begränsat antal platser. 

2018 
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Sockenstugan öppen kl 18-23. Arr. Malax församling och Malax kommun.  

Obs nytt datum! Hopsis är tillbaka i Pixnehallen lördag och sön-

dag kl 11-16. Här kan de mindre barnen busa av sig i Piraternas land, testa 

hinderbanan eller träna prickskytte i det uppblåsbara målet! Även jätterutsch-

bana, Rock-n-Roll och sumobrottning. Inträde 10 €/barn. Föräldrar gratis in-

träde. Rekommenderad ålder 3-12 år. Nu även Bungy-trampolinen, där man 

tryggt kan testa volter och höga hopp! (separat biljett till trampolinen). Kiosk 

på plats där man kan köpa kaffe/saft+bulla och hotdogs! Arr. www.hopsis.fi 

Fredag 23.2 

Skidtävling i Pixne kl 18.30 med klassik stil.  Arr. Malax IF skidor. 

Lördag 24.2  
Resa till Björneborg. Vi har inget färdigt program, men där finns 

bl.a. Puuvilla - ett stort köpcentrum, Hoplop - lekpark, Patakirppis - ett 

stort välordnat loppis och TemppuTehdas - parkour, lekpark, bangolf och bil-

jard. Där finns förstås också mycket annat.  Resan kostar 10 € för  Malax och Korsnäsbor men 20 € 

för övriga. Avgiften samlar vi upp i bussen. Buss: Öm skola 08:00, Ym S-market 08:05, Petalax 

TB 08:20, Korsnäs 08:40 och framme i Björneborg ca 11. Hemfärden startar kl 17:00. Vi är tillba-

ka i Malax ca 20:00.   

 

Anmäl dig senast onsdag 21.2 och helst via länken som finns på www.malax.fi/fritid/

evenemang. Man kan även anmäla sig till kommunens info 3477 111. Avboka senast 48 timmar 

före avresa. Vid oanmäld frånvaro debiteras 10 €. Som reseledare fungerar Helena Grönholm tfn 

040 532 4535 Arr: Malax kommun och Korsnäs kommun. 

Måndag 26.2 

4H Sportlovsklubb tis-tor kl 14-17! Nu har DU chansen att testa på 4H  

alldeles gratis och kanske saker som du aldrig gjort förut! För åk 1-6. 

Tisdag 27.2 Bakar vi Cup Cakes.   

Onsdag 28.2 Ute med snö! Om det finns snö gör vi skulpturer och kojor.  

Är det snöfritt så är vi inne och skulpterar med gipsbindor.  

Torsdag 1.3 Gör vi fina figurer med krympplast, lera och målar drakar. 

Plats : Klubblokalen, Köpingsv 11.  Anmäl på www.malax.fs4h.fi    

Frågor : 050-4961506.  Begränsat antal platser  

Tisdag - torsdag 27.2-1.3 

http://www.malax.fs4h.fi%20/
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Tisdag 27.2 

Onsdag 28.2 

Skrinnskoj i Targahallen. Kl 14:00-15:30 för förskolan - åk 3, lekar och 

teknik med ledare. Hjälm obligatorisk. Ta gärna med klubba. Arr. Malax IF 

ishockey. 

Svettigt och roligt med Mia i Solhem, Övermalax kl 18:30-19:30. Alla åldrar väl-

komna! Ta med vattenflaska och liggunderlag. Uf bjuder på nyttiga snacks!  

2 €/person. Arr. Övermalax UF. 

Ungdomskväll på Bergö. Bergö UF ordnar ungdomskvällar vid lo-

kalen för åk 1-9 tisdag och torsdag kl. 18.30-21.30. Arr. Bergö UF 

En resa till Vasa simhall och Rax ordnas för de som är 9 år och äldre. Vi 

åker med buss och är vid simhallen kl 11:15–13:00 och på pizza 13:15-14:15. 

Buss + inträde + pizza kostar 10 €. Avgiften samlar vi upp i bussen.  
 

Buss: Bergö 9:30, Petalax skola 10:10, Ym hvc 10:25, Yttermalax skola 

10:30, Pixne och Emaus vägskäl 10:35, Övermalax SM 10:40, Långåm. 10:45 

och Vasa simhall 11:10. Vi är tillbaka i Långåm. ca 14:45, Övermalax 14:55, Pe-

talax 15:25. Kristoffer Nykopp är reseledare, tfn 045 3411 590.  
 

Anmäl dig senast onsdag 21.2 och helst via länken som finns på ww.malax.fi/

fritid/evenemang. Man kan även anmäla sig till kommunens info 3477 111. De 

första 50 anmälda ryms med. Resan är tobaks- och rusmedelsfri. Avboka senast 48 tim-

mar före avresa. Vid oanmäld frånvaro debiteras 10 €. Arr: Malax kommun. 

Måndag 26.2 

SLALOMRESA till Parra i Teuva. Resan kostar 20 € i vilket 

bussresa och liftkort ingår. Hyra för slalomutrustning eller snowboard 

kostar 15 €. Endast skidor eller skor 8 €. Glasögon 5 €. Hjälm är gra-

tis. Avgifterna samlar vi upp i bussen. Resan är lång så ta med mel-

lanmål, dricka och pengar ifall du vill köpa något från kafeterian. Är 

man 8 år eller yngre bör man ha en vuxen med.  
 

Anmäl dig senast onsdag 21.2 och helst via länken som finns på www.malax.fi/fritid/

evenemang. Man kan även anmäla sig till kommunens info 3477 111. De första 50 anmälda ryms 

med. När du anmäler dig vill vi veta namn, adress, telefon, födelsetid och om du skall hyra ski-

dor eller snowboard. De som hyr meddelar också längd, vikt och skonummer. Kristoffer Ny-

kopp är reseledare, tfn 045 3411 590.  
 

Busstidtabellen: Bergö skola 8:25, Petalax TB 09:05, Ym HVC 09:20, Köpingsvägen 09:20, Pixne 

och Bjerga vägskäl 09:25, Övermalax S-market 09:30,  Långåminne 09:40,  Dalbacken 09:55. Vi 

är framme i Parra ca 10:40. Vi startar från Parra kl 16:30 och vi är tillbaka i Långåminne 17:25, 

Yttermalax 17:40 och i Petalax 18:00. OBS! Avboka senast 48 timmar före avresa. Vid oanmäld 

frånvaro debiteras 10 €. Resan är tobaks- och rusmedelsfri. Arr. Malax kommun  

Kom och pröva på curling. Ett gratis tillfälle för den som är intresserad av att pro-

va på curling. Tisdag 27.2 kl. 13.30-16.00. Arr. Malax Curling Club och Malax 

kommun 



SLALOMRESA till Himos i Jämsä. Himos har 21 nedfarter 

och 15 hissar. Resan är tobaks– och rusmedelsfri. Är man 10 år 

eller yngre bör man ha en vuxnen med. 
 

Resan kostar för barn 0-6 år 20 €, för 7-11 år 30 € och för 12 år 

fyllda 35 €. I priset ingår bussresa och liftkort. Hyra för de som 

är 7 år fyllda 30 € och endast hjälm 5 €.  
 

Resan är lång så ta med mellanmål, dricka och eventuellt pengar 

ifall du vill köpa något från kiosken eller äta i restaurangen. En måltid kostar 10-15 €.  
 

Anmäl dig senast onsdag 21.2 och helst via länken som finns på www.malax.fi/fritid/

evenemang. Man kan även anmäla sig till kommunens info 3477 111. De första 50 anmälda ryms 

med. Vi vill veta namn, adress, telefon, födelseår och om du ska hyra skidor eller snowboard. 

De som hyr meddelar också längd, vikt och skonummer. Reseledare är Anders Hendricksson , tfn 

050 373 8346.  
 

Busstidtabell: TB i Petalax 06:40, Yttermalax HVC 06:55, Köpingsvägen 06:55, Pixne vägskäl 

07:00, Övermalax S-Market 07:05 och Långåminne 07:10. Vi är troligtvis framme i Himos ca 

11:45. Vi startar från Himos kl 18:30 och är tillbaka i Yttermalax ca 23:00 och Petalax ca 

23:15.OBS! Avboka senast 48 timmar före avresa. Vid oanmäld frånvaro debiteras 20 €.   

Arr: Malax kommun. 

Torsdag 1.3 

Onsdag 28.2 
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Sockenstugan öppen kl 18-21. Arr. Malax församling och Malax kommun. 

Skidkul och skidträning för alla intresserade i Pixne kl 18-19:30. Vi leker och 

skidar stafetter. Varmkorv och saft. Alla välkomna med! Arr. Malax IF skidor 

Fredag 2.3 

LAN-party. Bergö UF ordnar LAN-party i lokalen 2-3.3 med start fredag 17.00 

och avslut lördag 18.00. Pris 5€, anmälan till Conny West senast 27.2 på tel. 044 

215 8440. Ta med egna datatillbehör, nätverkskabel och skarvsladd. I lokalen 

finns tillgång till kylskåp och mikro. Arr. Bergö UF 

Stylingkväll. Kom och lär dig olika flätor och uppsättningar med Anna Vesterback. 

Anna tipsar hur du fixar dig till både vardag och fest. Vi träffas i Petalax lokalin kl. 

18.00-21.00. För dig som är 10-15 år. Pris 5 € där mellanmål ingår.  

Anmälan senast 18.2 till Petalax.uf@gmail.com eller Alexandra på tel. 050 431 0197 

Sportlovsbio i Bygdegården kl 18:30. Vi visar filmen Dumma mej 3 med 

svenskt tal och finsk text. Gratis inträde! Åldersgräns 7 år. Malax UF säljer 

snacks före föreställningen. Varmt välkomna! Arr. Malax UF. 

Sockenstugan öppen kl 18-23. Arr. Malax församling och Malax kommun. 

Ungdomskvällar på Bergö. Bergö UF ordnar ungdomskvällar vid lokalen för 

åk 1-9. Tisdag och torsdag kl. 18.30-21.30. Arr. Bergö UF 



Malax kommun, fritids- och kulturnämn den 9.2.2018, tfn 050 373 8346 

Decibel.fi hjälper också under sportlovet! Bekymmer, problem, funderingar eller 

frågor? Skicka i så fall din fråga till den tvåspråkiga ungdomsportalen Decibel.fi, 

som främst riktar sig till Österbottniska ungdomar i åldern 13-25 år. 

Övrigt 

Ungdomsfullmäktige erbjuder Ungdomar sommarjobb inom äldrevården. Du jobbar två 

veckor, 4h/dag och får 280 € i lön. Gör din ansökan senast 31.3.2018 via länken som 

finns på www.malax.fi/fritid/ungdom eller skicka e-post till ungdom@malax.fi. 
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Barnjumppa i Pixnehallen fredagar kl 9-11. För barn i åldern 1-5 med förälder. Vi 

fortsätter hela våren. Arr. Malax kommun tillsammans med intresserade föräldrar. 

Friidrottsträningar. Juniorgruppen (>10) tisdagar kl 18.30-20.00 i pixnehallen och 

(med start efter sportlovet) torsdagar kl 18:00-19:30 i Yttermalax skola.  Knattegruppen 

börjar sin träning efter sportlovet (8.3). För de som fyller 6 år detta år och upp till 9-

åringar. För mer info besök friidrottens facebooksida. Arr. Malax IF friidrott. 

Måndag 5.3 
Skidtävling i Pixne kl 18.30 med fri stil.  Arr. Malax IF skidor. 

Lördag 3.3 

Lördag 4.3 

Shoppingresa till Tuuri. Start från baren i Petalax kl. 07.00. Meddela vid anmä-

lan ifall ni vill stiga på längs med vägen. Pris: 20 €/person. Anmälan senast 21.2 

till petalax.uf@gmail.com eller Alexandra på tfn 050 431 0197.  

Arr. Petalax UF - ungdomsutskottet 

Allmänna skrinntider i Targahallen 
Dessa tider är gratis och fortsätter hela mars.   

Ti:   16.00-17.00, inga klubbor och puckar 

To:  16.00-17.00, klubbor och puckar tillåtna 

Lö:  14.30-15.30, inga klubbor och puckar 

Lö:  15.30-16.30, klubbor och puckar tillåtna 

Sö:  13.00-14.00, inga klubbor och puckar 

Sö:  14.30-15.00, klubbor och puckar tillåtna 
 

Ishallens bokningar kan du kolla på bokning.malax.fi, välj rinkar och Targahallen. 

Klockslagen för de allmänna skrinntiderna ändras ofta så kolla bokning.malax.fi före avfärd. 

Extra tider under sportlovet 

Må:  12.00-13.00, inga klubbor och puckar 

Må: 15.00-16.00, klubbor och puckar tillåtna 

On:   12.00-13.00, inga klubbor och puckar 

On:   16.00-17.00, klubbor och puckar tillåtna 

To:    12.00-13.00, inga klubbor och puckar 

To:    16.00-17.00, med klubba och puck 

WAU-läger i Pixne 26.2-1.3. För mer information och anmälan besök WAU:s hemsi-

da www.wau-ry.fi. Vid ”Kom och motionera” hittar du ”Lovverksamhet” och därifrån 

väljer du ”sportlovsläger”. Arr. WAU-ry 

Koppari.fi samlar tjänster för unga på en plats och hjälper dig att hitta den servi-

ce du behöver. Koppari kan hjälpa dig bland annat i dessa problemsituationer: 

studieplats, plötslig kris, boende, rusmedel, eget företag, pengarna slut, ny på or-

ten, nytt hem, ångest, arbetsliv, fritid, relationer, ny i Finland, hälsa och utan hem. 

För ungdomar i åldern 15-29 år. 

Soppdag i Solhem kl 11-13. Kött– och klimpsoppa. Arr. Övermalax UF 


