
  Byablad 1/2017 

 

 

I årets första Byablad får du information om kommande evenemang och andra aktuella lokala händelser. 

Byabladet ges ut av Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm r.f. 

 

Påskbrasan 

Påskbrasan tänds 

lör 15.4 kl. 19.00 vid 

Skatila UF:s 

parkering. Du kan 

under kvällen njuta 

av brasans värme 

samt köpa kaffe, saft 

och grillad korv. Under 

de kommande veckorna kan du köra ris 

och kvistar till brasan. Inget skräp eller problemavfall, 

inga vassa föremål eller spikbrädor, tack! 

På frågor svarar Paula Löfvik: 050 4927398. 

Kom ihåg byaenkäten! 

Ännu hinner du svara på enkäten som delats ut till 

hushållen. Posta din enkät senast idag! 

 

Minifinlandia 

Skidtävlingen Minifinlandia för barn och unga ordnas mån 

27.2 i Skatila med start kl.18.00. 

Förhandsanmälan senast 26.2 till Korsholms kommun 

eller på tävlingsplatsen kl. 17–17.30. Anmälningsavgift 

3 €/deltagare ska betalas på plats. Ingen tidtagning. Alla 

får medalj. Byaföreningen och kommunen står för 

arrangemanget. 

Byaföreningens årsmöte 
Älvbyarna i Östra Korsholm r.f. har årsmöte tis 28.2 

kl. 18.00 på Pensionärshemmet i Veikars. 

Byaföreningen är en ideell förening vars mål är att öka 

trivseln och gemenskapen i Älvbyarna. Till föreningens 

uppgifter hör även att ta ställning till kommunala planer, 

att utveckla Älvbyarna och söka bidrag för ändamålet. 

Kom med i vårt aktiva gäng! Kontakta ordförande Pia 

Smeds om du har frågor: 041 4335312 



  Kylälehtinen 1/2017 

 

 

Vuoden ensimmäisessä lehtisessä saat tietoa tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Kylälehtisen 

julkaisevat Itäisen Mustasaaren Jokikylät ry:n kylätoimikunta. 

 

Pääsiäiskokko 

Pääsiäiskokko 

sytytetään la 15.4. 

klo 19.00 Skatilan 

NS:n kentällä. Illan 

aikana voit nauttia 

kokon lämmöstä ja 

ostaa kahvia, mehua 

ja grillattua makkaraa. 

Tulevien viikkojen 

aikana voit viedä kokkoon risuja ja oksia. Ei roskia, 

naulaisia lautoja, teräviä esineitä, eikä ongelmajätteitä, 

kiitos! 

Kysymyksiin vastaa Paula Löfvik: 050 4927398. 

Muista kyläkysely! 

Vielä ehdit vastata talouksiin jaettuun kyselyyn. Laita 

kyselysi postiin viimeistään tänään! 

 

Minifinlandia 

Lasten ja nuorten hiihtokilpailu Minifinlandia järjestetään 

Skatilassa ma 27.2. klo 18.00. 

Ilmoittautumiset viimeistään 26.2. Mustasaaren kuntaan 

tai kilpailupaikalla klo 17–17.30. Osallistumismaksu 

3 €/osallistuja maksetaan paikan päällä. Ei ajanottoa. 

Kaikki saavat mitalin. Kyläyhdistys ja kunta vastaavat 

järjestelyistä. 

Kyläyhdistyksen vuosikokous 

Itäisen Mustasaaren Jokikylät ry:n vuosikokous pidetään 

ti 28.2. klo 18.00 Veikkaalan Eläkeläiskodilla. 

Kyläyhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka 

tavoitteena on lisätä viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä Joki-

kylissä. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu myös ottaa kantaa 

kunnan suunnitelmiin, kehittää kyliä ja hakea avustuksia 

hankkeisiin. Tule mukaan aktiiviseen joukkoomme! 

Kysymyksiä? Ota yhteyttä puheenjohtajaamme Pia 

Smedsiin 041 4335312. 

 


