
Kovelahti - Koveranta 
KESÄTIEDOTE 2022

Tervehdys kaikki kyläläiset! 
Olemme iloisia, että voimme järjestää tapahtumia ja toimintaa pitkän tauon jälkeen. Toivomme

näkevämme teitä runsain joukoin mukana! Tässä uudistetussa kylätiedotteessa kerromme kesän
tapahtumista, muistakaa myös seurata tiedottamista Facebookissa ja kaupungin verkkosivuilla. 

 

Kyläseuran tehtävänä on aktiivisesti seurata kyläyhteisölle tärkeitä asioita ja tuoda esille alueen
näkökulma keskusteluissa. Eräs ajankohtainen asia on Kolmostien turvallisuus Mansoniemen

risteyksen kohdalla. Risteyksen uudistusta on suunniteltu ja se on hankelistalla, mutta ei vielä päässyt
toteutukseen. Risteysalueella tulee kuitenkin kesäkuun alkupuolella käyttöön 70 km/h nopeusrajoitus

aiemman 80 km/h tilalle.
 

Tervetuloa kyläseuran vuosikokoukseen ma 13.6. klo 18 kylätalo Nousulaan suunnittelemaan
kylän toimintaa ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista!

 

Puheenjohtaja Anna-Liisa Oksa, Kovelahti-Koverannan kyläseura ry

Kovelahti-Koverannan kyläseura ry
YHTEYSTIEDOT
Yleinen sähköpostiosoite:
kovelahti.kylaseura@gmail.com

Puheenjohtaja: Anna-Liisa Oksa, 040 482 0554
Sihteeri: Mari Korpela, 044 029 0127

Kyläseuran jäsenmaksun 15€/talous 
voi maksaa alla olevalla tilisiirrolla. 

HALLITUS (suluissa varajäsen)
Aho Rauni (Kujansuu Pirjo)
Halmela Antero (Korpela Juhani)
Heikkilä Seija (Mattila Hanna)
Konkarikoski Maija (Röyskö Anita)
Korpela Mari (Haavisto Arja)
Luotolinna Johanna (Halmeenpää Tuula) 
Pentikäinen Tarja (Kokemäki Juhani)
Rajala Eppu (Mäkinen Urpo)
Oksa Anna-Liisa 

https://www.facebook.com/groups/119348598105170
https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/ikaalisten-kylat/kovelahti/
mailto:kovelahti.kylaseura@gmail.com


HEINÄKUU 

kesä-heinäkuun vaihteessa (päivä varmistuu myöhemmin) Kovelahden koskelle rakennetaan
tänä kesänä kalaporras, joka parantaa vaelluskalojen nousua Kovesjokeen ja laskua Kyrösjärveen.
Kovelahden kalastuskunta järjestää hankkeesta ohjatun esittelyn. Päivämäärä tarkentuu
myöhemmin ja siitä tiedotetaan Kovelahden Facebook-ryhmässä.  

ke 6.7., 13.7., 20.7. ja 27.7. klo 15-18 Lasten ja nuorten kesätoimintaa Kovelahden koulun
kentällä. Mukaan voi tulla mihin aikaan vain! Pienimmille potkupyörä- /polkupyöräpujottelurata,
heppafaneille keppariesterata ja isommille höntsyjalkapalloa. Kyläseura tarjoaa mehua ja keksejä!
Huom! Toiminta ei ole ohjattua, vanhemmat tarvittaessa mukaan. 

to 7.7. klo 16-19 Kyläseuran kyläkahvila pidetään rantakahvilana Kylmälahden kodalla, omat
makkarat mukaan. Tervetuloa myös mökkiläiset! 

KESÄKUU 

ke 1.6. klo 14 Kevätsiivoustalkoot Kylmälahden kodalla, omat välineet mukaan. 

ma 6.6. klo 16-18 Ikaalisten 4H-yhdistyksen kesäleipurit-kerho kylätalo
Nousulassa. Kohderyhmä 7-14 -vuotiaat. Hinta 10€/nuori, 4H-jäsen 5€.
Ilmoittautumiset 1.6. mennessä: ikaalinen.4h.fi

ma 13.6. klo 18 Kyläseuran vuosikokous kylätalo Nousulassa. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat ja puhutaan ajankohtaisista asioista. Osallistuminen
on mahdollista myös etänä! Pyydä linkki: kovelahti.kylaseura@gmail.com

la 25.6. klo 16 Juhannuspäivänä Ikaalisten seurakunnan Kansanlaulukirkko
”Annoit kauniin maan” Kylmälahden kodalla. Saarna ja liturgia Jenny Merimaa,
kanttori Johanna Eränen, Kovelahden iloiset laulajat sekä Seppo Sjömanin
pelimannit

ma 27.6. klo 18 Kyläseuran kirjapiiri Kylmälahden kodalla, uudet ja kesäjäsenet,
tervetuloa mukaan!

Kovelahdessa kesällä 2022

Tulossa mm. Ensiapu 1 –kurssi syksyllä 

to 14.7. klo 17-19 Kovelahden kalastuskunnan järjestämä lasten ja
nuorten onkikilpailu Kylmälahdella. Kilpailussa sarjat: 0-6, 7-9, 10-12 ja 13-
16 vuotta, kaikki palkitaan! Kilpailun jälkeen makkaraa tarjolla sekä
kyläseuran mehu- ja keksitarjoilu. 

su 31.7. klo 13 Tunne kyläsi -retki Lähdekylällä ”Myllymäen koskelle” ja
Lamminjärvelle.

https://ikaalinen.4h.fi/kesatoiminta-2022/kesaleipuritkovelahti/
mailto:kovelahti.kylaseura@gmail.com


Parasta kävelijää ja 
pyöräilijää muistetaan
kyläseuran toimesta, 

lisäksi kaikkien merkinnän
tehneiden kesken arvotaan

kaksi liikuttavaa
tuotepakettia!

KYLMÄLAHDEN RANTA JA KOTA
Kylmälahden ranta on Kovelahden alueen kylien yhteinen uimaranta. Kovelahti-
Koverannan kyläseura ry ylläpitää rannan siisteyttä sekä rannalla olevaa kotaa. Rannalla
on myös laituri, pukukopit, puucee, pöytäryhmä sekä parkkipaikka. 

Kovelahti kaupungin verkkosivuilla:
https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/ikaalisten-kylat/kovelahti/

 

Facebookissa:
Kovelahti-ryhmä (julkinen, kyläseuran ylläpitämä)

KYLÄSEURAN JUHLATELTAN VUOKRAUS
Kyläseura vuokraa juhlatelttaa, joka on kooltaan 5 x 8 m.
Vuokraus ensisijaisesti kylätalo Nousulan juhliin, mutta
myös muualle Kovelahti-Koverannan alueelle, kuljetus ei
sisälly hintaan. Vuokra: teltta 80€, pöydät ja tuolit 20€.
Juhlateltan varaukset: Juhani Korpela, 050 367 8671

HAASTEKÄVELY/-PYÖRÄILY
Haastamme kaikki kyläläiset, mökkiläiset ja muut vierailijat
Kovelahdesta tai Koverannalta mukaan Ikaalisten kylien väliseen
haastekävely-/pyöräilyyn! Kävele tai pyöräile ajalla 1.5.-31.8.2022 ja
merkitse kilometrit. Merkintävihkot löytyvät kyläseuran postilaatikosta
entiseltä kyläkaupalta ja Koverannan ilmoitustaululta. 

HUOM! Voit merkata vihkoon useamman suorituksen kerralla tai
laittaa laatikkoon oman merkintälappusesi. Kyläseuran verkkosivuilta
löytyy myös Excel-pohja tätä varten. Voit palauttaa pohjan sähköisesti
1.9. mennessä: kovelahti.kylaseura@gmail.com

Muista myös!

Kodan käyttöoikeus on ensisijaisesti kaikilla Kovelahden alueen
kylien asukkailla ja mökkiläisillä. Kotaa voi käyttää ilman varausta,
jolloin se on vapaasti kaikkien käytössä. Kota on lukittu ja sen
avaimet saa Rauni Aholta puh. 050 596 1500, ota yhteyttä hyvissä
ajoin ennen käyttöä. Kodan voi myös varata maksua vastaan
yksityiskäyttöön. Ota yhteys: kovelahti.kylaseura@gmail.com

Ajo-ohje rannalle: Kovelahdesta, Raivalantieltä käännytään Kovelahden tielle, jota
ajetaan 600m. Käänny oikealle Haapaniemi. Aja tietä 350m, jonka jälkeen käänny
oikealle. Aja tie loppuun asti. Raivalantieltä on opastekyltit ”uimaranta”.

https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/ikaalisten-kylat/kovelahti/
https://www.facebook.com/groups/119348598105170
mailto:kovelahti.kylaseura@gmail.com
mailto:kovelahti.kylaseura@gmail.com


Jämijärventie 22 B, 38800 Jämijärvi
02 572 940 

Konttori ja kassapalvelut avoinna:
ma - pe 9:00–15:30

https://saatavuus.ipp.fi/saatavuuskysely/

