
Kovelahti-Koverannan kyläseura ry 

 

Kovelahti on Kyrösjärvestä luoteeseen 

pistävä kapea ja yli 10 km pitkä lahti 

Ikaalisissa. Tämän luonnonkauniin lah-

den perukassa on Kovelahden kylä ja 

lahden eteläisellä rannalla sijaitsee Ko-

veranta. 

 

Kovelahden maisemat ovat vaihtelevan 

rikkaita ja kauniita Kyrösjärven hellässä 

poukamassa ja Kovesjoen virtaavissa 

vesissä. Kylät ovat vireitä, elinvoimaisia 

ja maatalous sykkii seudulla. Kylissä on 

monia luomuviljelijöitä, maidontuotta-

jia sekä porsastuottaja. Kylissä toimii 

useita pienyrityksiä ja maatalouden yh-

teyteen on kehitetty monenlaisia si-

vuelinkeinoja kuten hunajatuotantoa.  

Kylän (kyläläisten) omatoimisuudesta saa 

hyvän kuvan tarkastelemalla kylien histo-

riaa. Mikäli seudulta on jotain puuttunut, 

se on sinne porukalla hankittu. Talkootoi-

minta on aktiivista seudulla edelleen. Vi-

reys ja omatoimisuus ovat leimaa-antavia 

myös nykyiselle toiminnalle. Kylästä löyty-

vät jo harvinaistuvat peruspalvelut. Täällä 

toimivat pankki, lähiruokaa tarjoava kylä-

kauppa postipalveluineen sekä vuokrat-

tava kylätalo Nousula.  

 

 

 

 

 

 

Kovelahti syysväreissä. Kuva Seija Heikkilä 

Majavan töitä kesällä 2019. Kuva Panu Oksa 



Kovelahden Kylätalo Nousula 

 

Kovelahden seudun maa- ja kotitalous-

seuran ylläpitämä kylätalo Nousula on 

peruskorjattu ja laajennettu talkoovoi-

min vuonna 2005. Tiloissa voidaan jär-

jestää 200 henkilön juhlia ja tilaisuuksia 

ympäri vuoden. Kesällä vielä lisätilaa an-

tavat Kovelahti- Koverannan kyläseuran 

teltta ja katettu terassi. Ravintolasalissa 

voidaan pitää kokouksia tai pienimuo-

toisia juhlia. Astioita löytyy 200 henki-

lölle ja niitä voi vuokrata, kuten myös 

isoja kahvinkeittimiä, kattiloita, malja-

koita ym. mitä tilaisuuksissa tarvitaan. 

Leader-hanke alkoi vuonna 2019 ja on nyt loppusuoralla. Keittiötä parannettiin nopeammalla astian-

pesukoneella, kiertoilmauuni teollisuusliedellä ja lisättiin kaappitilaa. Isoon saliin asennettiin kaksi 

ilmalämpöpumppua ja sen lattia öljy käsiteltiin. 

 

Seura ylläpitää myös Kovelahden mehuasemaa, 

joka toimii talkoovoimin Nousulan pihapiirissä 

syksyisin. Lisäksi uudistetun keittiön myötä on 

järjestetty jo kolme eriaiheista ruokakurssia ja li-

sää on suunnitteilla. 

 

 

 

 

Kylätalo Nousulassa pitää kokouksiaan ja tilai-

suuksiaan Kovelahti- Koverannan Kyläseura. Kan-

salaisopiston jumppa on talvikautena ja tietoko-

nekurssejakin se on järjestänyt. 4H-kerho kokoon-

tuu säännöllisesti, samoin kirjapiiri ja Kovelahden 

laulajat. MLL:n perhekahvilakin on toiminut. Ti-

loissa järjestetään myös monien seurojen kokouk-

sia, koulutuksia, kursseja ym.  

Tervetuloa Nousulaan 

Nousula hääjuhla-asussa kesällä 2019 

 

Ystävänpäivä leivonnaiskurssin herkkuja 

13.2.2020 

 


	Kovelahti-Koverannan kyläseura ry
	Kovelahden Kylätalo Nousula

