
Talvilomaohjelma  
 

 2020 

Nuorisotalo Sockenstugan avoinna klo 19–21. Järj. Maalahden kunta ja Maalahden seurakunta. 

Muista! Joihinkin tapahtumiin on ilmoittauduttava viimeistään 19.2.2020.  

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

Retkillä on rajoitettu määrä paikkoja. 

Lauantai 22.2. 

Soppapäivä Långåminnessä klo 11–13. Tarjolla lihakeittoa ja klimppisoppaa.  
Järj. UF Strimman. 

Sunnuntai 23.2. 

Månskensloppet/Månskenspromenad kl 19.00 vid Petalax sportplan. Lamporna är släckta och 

facklorna är tända. Start från Petalax sportplan kl.19.00. Vid brist av snö ordnas evenemanget som 

Månskenspromenad och om det finns snö ordnas det som ett skidevenemang. Vi säljer korv och 

bjuder på varm saft. Arr. Folkhälsan i Petalax. Ruotsinkielinen tapahtuma. 

Maanantai 24.2. 

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. verkossa www.malax.fi/vapaa-aika/tapahtumat. Mu-
kaan mahtuu 50 ensimmäistä. Ilmoittautumisessa tarvitaan nimi, osoite, puhelinnumero, syntymä-
aika ja tieto siitä, aiotko vuokrata sukset tai lumilaudan. Välineiden vuokrausta var ten tar -
vitaan myös pituus, paino ja kengännumero. Matkanjohtaja Kristoffer 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. 

Familjekul i församlingshemmet i Övermalax kl. 10-12 för hela familjen. Innelek i klubbrum-

met och balansbana i salen. Info om familjescout kl. 10.00, 10.30 samt 11.30 + korvgrillning ute i 

församlingens lekpark. Våfflor, frukt, kaffe/saft inne i matsalen kl. 11-12. Pris 5 €/familj. Alla in-

täkter går oavkortat till Gemensamt Ansvar, som i år har temat föräldraskap. Arr. Malax försam-

ling i samarbete med Folkhälsan och Röda korset i Malax. Ruotsinkielinen tapahtuma. 
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Tiistai 25.2. ja torstai 27.2. 

Kivaa suksilla Pixnessä klo 18–19.30. Leikkejä ja viestihiihtoa. Makkaraa ja mehua. Kaikki 
mukaan! Tervetuloa! Järj. Malax IF skidor. 

Tänä vuonna järjestämme KAKSI retkeä Vaasan uimahalliin ja Raxiin. Voit osallis-
tua 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 Kristoffer Ny-
kopp, puh. 045 341 1590. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 19.2. 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 pois-
jäännistä ei ilmoiteta, veloitetaan 12 euroa. Järj. Maalahden kunta.  

4H Hiihtolomakerho ti-to klo 10-15! Kiva kerho 1-6 luokkalaisille.  

Tiistai 25.2. Leivomme laskiaispullia ja syömme keittoa.  
Keskiviikko 26.2. Askar telemme siir tokuvilla ja maalaamme tekstiiliväreillä. 
Lounas: lättyjä ja pannukakkuja.  
Torstai 27.2. Maalaamme säästöpossuja ja puuesineitä. Lounas: Makaronilaa-
tikko. 

Jäsenhinta 30 € ja ei jäsenhinta 45 €, sisältäen materiaalit, ruoka ja kaksi ohjaajaa. 

Paikka : 4H:n kerhohuone, Köpingintie 11.  Ilmoittaudu  www.malax.fs4h.fi    
Kysymyksiä : 050 496 1506.  Rajoitettu paikkamäärä  

Tiistai - torstai 25-27.2. 

Keskiviikko 26.2. 

Nuorisotalo Sockenstugan avoinna klo 18–21. Järj. Maalahden kunta ja Maalahden seur-
akunta. 

Torstai 27.2. 

Disco för åk 1-9. Bergö UF ordnar disco torsdag 27.2 kl.19-23. Vi leker och tävlar under 

kvällen. Försäljning av chips, läsk och godis. Arr. Bergö UF. Ruotsinkielinen tapahtuma. 

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


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 40 €. 
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 19.2. verkossa www.malax.fi/tapahtumat/vapaa-aika. Mu-
kaan mahtuu 50 ensimmäistä ja maalahtelaisilla on etusija. Ilmoittautumisessa tarvitaan nimi, 
osoite, puhelinnumero, syntymävuosi ja tieto siitä, aiotko vuokrata sukset tai lumilaudan. 
Välinevuokrausta varten tarvitaan myös pituus, paino ja kengännumero. Matkanjohtaja on An-
ders Hendricksson puh. 050373 8346. 
 
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.  
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Perjantai 1.3. 

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

kunta. 

Tule kokeilemaan curlingia. Maksuton tilaisuus kokeilla cur lingia. Lauantai 29.2. 

klo 14.30-16.30. Järj. Malax Curling Club ja Maalahden kunta 

Lauantai 29.2. 

Targa-hallin yleisöluisteluajat, 22.2.-1.3.2020 
 

La:  10.00–11.00, ei mailoja eikä kiekkoja  Ke:  12.00-13.00, mailat ja kiekot sallittu 
22.2.   13.00–14.00, mailat ja kiekot sallittu    26.2.  13.00-14.00, ei mailoja eikä kiekkoja 
 

Su:  14.00–15.00, mailat ja kiekot sallittu   To:  15.00-16.00, mailat ja kiekot sallittu   
23.2.              27.2. 16.00-17.00, ei mailoja eikä kiekkoja  
 

Ma: 12.00–13.00, mailat ja kiekot sallittu    La:  12.00-13.00, mailat ja kiekot sallittu   
24.2.   13.00–14.00, ei mailoja eikä kiekkoja  29.2.   13.00-14.00, ei mailoja eikä kiekkoja  
 

Ti: 15.00-16.00 mailat ja kiekot sallittu  Su:  17.00-18.00, ei mailoja eikä kiekkoja 
25.2.  16.00-17.00 ei mailoja eikä kiekkoja   1.3.      
 

Tarkista jäähallin varaustilanne: bokning.malax.fi  



Maalahden kunta, vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 10.2.2020, 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 29.2.-1.3. 

sivu 4 

Nuorisovaltuusto tarjoaa nuorille kesätyötä vanhustenhuollossa. Työskentelet kahden viikon 

ajan neljä tuntia päivässä ja saat palkkaa 285 €. Hae viimeistään 15.3. sähköpostitse ungdom@ 

malax.fi. 

Hopsis on taas Pixne-hallissa la–su klo 11–16. Lapset voivat le-

ikkiä Merirosvojen maassa, kokeilla esterataa tai harjoitella 

tarkkuusheittoa! Myös uutuus Air Mountain ja jättiliukumäki 

Dino sekä tietysti suosittu Rock-n-Roll. Pääsymaksu 12 €/lapsi / 

koko päivä. Vanhemmille ilmainen sisäänpääsy. Suositusikä 3–12 

vuotta. Nyt myös Bungy-trampoliini, jolla voi kokeilla turvalli-

sesti voltteja ja korkeita hyppyjä (erillinen maksu). Kioskista voi 

ostaa kahvia/mehua + pullaa ja herkullisia hotdogeja! Järj. 

www.hopsis.fi 

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

Kanihyppykilpailu klo 14-16 Petalax UF, Petolahdentie 162, 66240 Pe-

tolahti.. Ilmoittautuminen www.osterbottenskaninhoppare.fs4h.fi. Voit tulla 

kilpailemaan tai vain katsomaan. Järj. Malax 4H,  Mia Gull 050 496 1506 

Lauantai 29.2. 

Ungdomsledare Anette Engsbo på Sockenstugan. Anette finns i rummet närmast 

parkeringen på onsdagar och fredagar kl. 17-19. Om du vill ha någon vuxen att prata 

med så finns Anette där för dig. Kom själv eller ta med din kompis och kom och prata 

om allt mellan himmel och jord. Anette har tystnadsplikt så det ni pratar om lämnar er 

emellan.  

Lumenveistoskilpailu. Maalahden kunta jär jestää lumenveistos-

kilpailun hiihtoloman aikana. Tee oma lumenveistos, ota siitä kuva ja 

lähetä kuva sähköpostitse fritid@malax.fi. Voit tehdä yksin tai 

porukalla ystävien kanssa. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja. 

Ilmoita nimi tai nimet ja jokaisen ikä. Järj. Maalahden kunta 

http://www.osterbottenskaninhoppare.fs4h.fi

