
Talvilomaohjelma  
 

 

Lauantai 23.2. 

2019 

Nuorisotalo Sockenstugan avoinna klo 18–22. Järj. Maalahden kunta ja Maalahden seurakunta. 

Muista! Joihinkin tapahtumiin on ilmoittauduttava viimeistään 20.2.2019.  

Ilmoittaudu osoitteessa www.malax.fi/vapaa-aika/tapahtumat.  

Retkillä on rajoitettu määrä paikkoja. 

Maanantai 18.2. 

Hiihtokilpailu Pixnessä klo 18.30, perinteinen tyyli. Järj. Malax IF skidor 

Kirppis Solhemissä. La ja su klo 12–16. Ma–ke klo 17–20. Järj. Övermalax UF 

Perjantai 22.2. – keskiviikko 27.2. 

Perjantai 22.2. 

Hevospäivä lauantaina klo 10–12 Petolahdessa, Lolaxintie 223. Ponikerho aloittaa kevätkau-

den kaikille avoimella hevospäivällä! Ohjelma: Pulkkaratsastusta, grillimakkaraa, arvauskilpailu 

ym. Järj. Malax Hästförening rf 

Wau-leiri Sulvalla, Solf skola 25.2.–1.3. klo 9–14.30. Maksu: 90 €/ leiri 20 €/päivä. Lisätietoa: 

linda.isokoski@wau-ry.net, puh. 050 501 7962 tai www.wau-ry.fi. Ilmoittautumiset viimeistään 

13.2.2019. 

Ma–pe 25.2.–1.3. 

Lasten jumppaa 1–5-vuotiaille vanhempineen Pixne-hallissa perjantaisin klo 9–11. Jatkuu koko 
kevään. Järj. Maalahden kunta ja aktiiviset vanhemmat. 



Laskettelumatka Teuvan Parraan  
Matkan hinta on 20 €, ja siihen sisältyy kuljetus ja hissilippu. Las-
kettelusuksien ja lumilaudan vuokra on 15 €. Vain sukset tai mo-
not 10 €. Laskettelulasit 5 €. Kypärä on ilmainen. Maksut kerätään 
bussissa. Päivä on pitkä, joten ota mukaan eväitä ja juomista sekä 
rahaa, jotta voit ostaa jotain kahviosta. 8-vuotiailla ja sitä nuorem-
milla on oltava aikuinen mukana.  
 
Ilmoittautumiset viimeistään ke 20.2. mieluiten verkossa www.malax.fi/vapaa-aika/
tapahtumat tai puhelimitse kunnan infoon, 06 347 7111. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. Il-
moittautumisessa tarvitaan nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika ja tieto siitä, aiotko vuokra-
ta sukset tai lumilaudan. Välineiden vuokrausta var ten tarvitaan myös pituus, paino ja ken-
gännumero. Matkanjohtaja Kr istoffer  Nykopp, puh. 045 341 1590.  
 

Bussiaikataulu: Bergö skola 8.25, Petolahden TB klo 9.05, Yttermalaxin terveyskeskus 9.20, Kö-
pingintie 9.20, Pixnen ja Bjergan risteykset 9.25, Övermalaxin Sale 9.30, Långåminne 9.40, Dal-
backen 9.55. Saavumme Parraan noin klo 10.40. Paluumatka alkaa klo 16.30. Arvioidut paluu-
ajat: Långåminne 17.25, Yttermalax 17.40 ja Petolahti 18.00.  Peruutukset viimeistään 48 tuntia 
ennen lähtöä. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta, veloitetaan 10 euroa. Matka on savuton ja päihteetön. 
Järj. Maalahden kunta. 

Maanantai 25.2. 

sivu 2 

Tiistai 26.2. ja keskiviikko 27.2 

Tänä vuonna järjestämme KAKSI retkeä Vaasan uimahalliin ja Raxiin. Viime vuonna kaikki 
eivät mahtuneet mukaan, joten tänä vuonna uimahallipäiviä ovat tiistai ja keskiviikko. 
Jos on tilaa, voi osallistua molempina päivinä. Retki on 9 vuotta täyttäneille, mutta 
vanhempien mukana myös nuoremmat voivat tulla mukaan. Kuljemme linja-autolla, 
olemme uimahallilla klo 10.55–12.40 ja pitsalla klo 12.50–14.00. Linja-auto + uinti + 
pitsa yhteensä 12 €. Maksu kerätään linja-autossa. Tasaraha kiitos! 
 
Bussiaikataulu tiistai ja keskiviikko: Bergö 9.10 (vain tiistaina Bergöstä), Petalax skola 9.50, 
Yttermalaxin terveyskeskus 10.05, Yttermalax skola 10.10, Pixnen ja Emauksen tienhaarat 
10.15, Övermalaxin Sale 10.20, Långåminne 10.25 ja Vaasan uimahalli 10.55. Takaisintuloajat 
(noin): Långåminne 14.25, Övermalax 14.35 ja Petolahti 14.45. Matkanjohtaja Kris-
toffer Nykopp, puh. 045 341 1590. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 20.2. mieluiten verkossa 
www.malax.fi/vapaa-aika/tapahtumat tai puhelimitse kunnan infoon, 06 
347 7111. Mukaan mahtuu 45 ensimmäiseksi ilmoittautunutta per päivä. Retki on savuton ja 
päihteetön. Peruutukset viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta, veloi-
tetaan 12 euroa. Järj. Maalahden kunta.  



Laskettelumatka Jämsän Himokselle yli 10-vuotiaille (nuoremmat 
vain huoltajan kanssa). Himoksella on 21 rinnettä ja 15 hissiä. Matkan 
hinta: 0–6-vuotiaat 20 €, 7–11-vuotiaat 30 € ja 12 vuotta täyttäneet 35 €. 
Hinta sisältää kuljetuksen ja hissilipun. Välinevuokrat: 7 vuotta täyttä-
neiltä 30 € ja vain kypärä 5 €. Päivä on pitkä, joten ota mukaan eväitä ja 
juomista sekä rahaa, jotta voit ostaa jotain kioskista tai syödä ravintolas-
sa. Aterioiden hinnat ovat 10–15 €.  
 
Ilmoittautumiset viimeistään ke 20.2. mieluiten verkossa www.malax.fi/tapahtumat/vapaa-
aika tai puhelimitse Maalahden kunnan infoon, 06 347 7111. Mukaan mahtuu 50 ensim-
mäistä ja maalahtelaisilla on etusija. Ilmoittautumisessa tarvitaan nimi, osoite, puhelinnume-
ro, syntymävuosi ja tieto siitä, aiotko vuokrata sukset tai lumilaudan. Välinevuokrausta 
varten tarvitaan myös pituus, paino ja kengännumero. Matkanjohtaja Kevin Storfors,  
puh. 044 347 6404. 
 
Bussiaikataulu: Petolahden TB klo 6.40, Yttermalaxin terveyskeskus 6.55, Köpingintie 6.55, Pix-
nen tienhaara 7.00, Övermalaxin Sale 7.05, Långåminne 7.10. Arvioitu saapumisaika Himokselle 
klo 11.45. Paluumatka alkaa klo 18.30. Arvioidut paluuajat: Yttermalax 23.00 ja Petolahti 23.15. 
Peruutukset viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta, veloitetaan 20 eu-
roa. Retki on savuton ja päihteetön. Jär j. Maalahden kunta.  

Torstai 28.2. 

Keskiviikko 27.2. 

sivu 3 

Luistelukivaa Targa-hallissa. Klo 14.00–15.30 esikoululaiset–3.-luokkalai-
set, ohjattuja leikkejä ja tekniikkaharjoituksia. Kypärä pakollinen. Ota mielel-
lään maila mukaan. Järj. Malax IF ishockey.   

Perjantai 1.3. 

Elokuva Bygdegårdenissa (Köpingintie 18) klo 18.30. Vapaa pääsy! Elokuvaa 
ei vielä valittu. Katso tarkemmin www.malaxuf.fi/start/. Malax UF myy pikku-
purtavaa ennen esitystä. Tervetuloa! Järj. Malax UF. 

Nuorisotalo Sockenstugan avoinna klo 18–21. Järj. Maalahden seurakunta ja Maalahden 

4H Hiihtolomakerho ti–to klo 14–17 yli 7-vuotiaille  

Tiistai 26.2. Kuppikakkujen leivontaa ja herkuttelua. 

Keskiviikko 27.2. Ulkona lumessa! Jos on lunta, teemme veistoksia ja  

majoja. Jos ei ole lunta, olemme sisällä ja teemme savi- ja kipsitöitä. 

Torstai 28.2. Käsitöitä, huovutusta, limoja, korunvalmistusta ym. 

Jos tulet kaikkina päivinä, maksu 25 €, yhden päivän maksu 20 €, sisältää kaikki materiaalit. 

Paikka: Kerhotila, Köpingintie 11. Ilmoittautumiset: www.malax.fs4h.fi  

Tiedustelut: 050 496 1506. Rajoitettu paikkamäärä.  

Tiistai–torstai 26.–28.2. 

Nuorisotalo Sockenstugan avoinna klo 18–21. Järj. Maalahden kunta ja Maalahden seurakunta. 



Maalahden kunta, vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 12.2.2019, puh. 050 373 8346 

Decibel.fi auttaa myös talvilomalla! Huolia, ongelmia, mietteitä tai kysymyk-
siä? Lähetä kysymyksesi kaksikieliseen nuorisoportaaliin Decibel.fi, joka on tar-
koitettu 13–25-vuotiaille pohjalaisnuorille. 

Lauantai–sunnuntai 2.–3.3. 

sivu 4 

Targa-hallin yleisöluisteluajat, 23.2.-3.3.2019 

La:  13.15–14.15, ei mailoja eikä kiekkoja  Ke: 12.00-13.00, ei mailoja eikä kiekkoja 
23.2.   14.15–15.15, mailat ja kiekot sallittu    27.2.  16.00-17.00, mailat ja kiekot sallittu 
Su:  13.30–14.30, ei mailoja eikä kiekkoja  To:  12.00-13.00, ei mailoja eikä kiekkoja 
24.2.   14.30–15.30, mailat ja kiekot sallittu    28.2. 16.00-17.00, mailat ja kiekot sallittu  
Ma: 12.00–13.00, ei mailoja eikä kiekkoja  La:  13.00-14.00, ei mailoja eikä kiekkoja 
25.2.   15.00–16.00, mailat ja kiekot sallittu   2.3.    14.00-15.00, mailat ja kiekot sallittu   
Ti: 12.00-13.00 ei mailoja eikä kiekkoja  Su:  13.00-14.00, ei mailoja eikä kiekkoja 
26.2.  20.30-21.30 mailat ja kiekot sallittu   3.3.     14.00-15.00, mailat ja kiekot sallittu  
 
Tarkista jäähallin varaustilanne: bokning.malax.fi  

Muuta 

Maanantai 4.3. 
Hiihtokilpailu Pixnessä klo 18.30, vapaa tyyli. Jär j. Malax IF skidor. 

Nuorisovaltuusto tarjoaa nuorille kesätyötä vanhustenhuollossa. Työskentelet kahden viikon 

ajan neljä tuntia päivässä ja saat palkkaa 285 €. Hae viimeistään 10.3. sähköpostitse ungdom@ 

malax.fi. 

Koppari.fi kokoaa nuorten (15–29-v.) palvelut yhteen paikkaan ja auttaa sinua löytämään 
tarvitsemasi palvelun. Kopparista saa apua mm. seuraaviin ongelmiin: opiskelupaikka, äkil-
linen kriisi, asuminen, päihteet, yritystoiminta, rahat loppu, uusi paikka-
kunnalla, uusi koti, ahdistus, työelämä, harrastukset, ihmissuhteet,              
uusi Suomessa, terveys ja ilman kotia.  

Soppapäivä Solhemissä klo 11–13. Liha- ja klimppisoppaa. Järj. Övermalax UF. 

Sunnuntai 3.3. 

Hopsis on taas Pixne-hallissa la–su 2.–3.3. klo 11–16. Lapset voivat leikkiä Merirosvojen 

maassa, kokeilla esterataa tai harjoitella tarkkuusheittoa! Myös uutuus Air Mountain ja jätti-

liukumäki Dino sekä tietysti suosittu Rock-n-Roll. Pääsymaksu 12 €/lapsi / koko päivä. Van-

hemmille ilmainen sisäänpääsy. Suositusikä 3–12 vuotta. Nyt myös Bungy-trampoliini, jolla 

voi kokeilla turvallisesti voltteja ja korkeita hyppyjä (erillinen maksu). Kioskista voi ostaa 

kahvia/mehua + pullaa ja herkullisia hotdogeja!  

Järj. www.hopsis.fi 


