Koivulahti ympäristöineen
Koivulahti mainitaan historiallisissa lähteissä jo vuonna 1440, joten alue on Mustasaaren
vanhimpia. Ympäröivine pienempine kylineen alue sopii mainiosti pyöräilyyn luonnon helmassa
mansikkapaikasta toiseen.

Kylän keskellä oleva kirkko rakennettiin vuonna 1692. Hautausmaan kanssa se muodostaa hyvin
säilytetyn historiallisen kokonaisuuden ja tarjoaa tilaisuuden pienelle kävelylenkille rauhallisessa
ympäristössä. Ensimmäiseen hautaan on haudattu talonpoika Isak Erik Lustig, hänen vaimonsa
Maria Beata ja heidän 12 lastaan. Lustigin pariskunta sai 14 lasta, joista aikuiseksi eli vain kaksi.
Maria oli viimeisillään raskaana Isak Erik vatsassaan, kun 6-vuotias Karl Johan ja 3-vuotias Mickel
menehtyivät. Kuolinsyytä ei ilmoitettu. Isak Erik eli vain kolme kuukautta. Perheen muita lapsia
kuoli muun muassa heikkouteen, tulirokkoon ja kurkkumätään, mutta monen kuolinsyy jäi
tuntemattomaksi. Traaginen perhekohtalo kertoo samalla, millaista maaseudun elämä oli 1800luvun puolivälissä ja lopussa.

Olet varmaankin kuullut puhuttavan Koivulahden lento-onnettomuudesta? Suomen pahin lentoonnettomuus tapahtui 3.1.1961, kun Kruunupyystä Vaasaan matkalla ollut DC-3-lentokone syöksyi
maahan Koivulahdessa 10,5 kilometriä ennen Vaasan lentokenttää. Kaikki koneessa olleet
25 henkilöä kuolivat. Onnettomuuden todennäköisenä syynä oli, että molemmat lentäjät olivat
lennon aikana päihtyneitä ja krapulaisia. Lisää lento-onnettomuudesta voi lukea Bo-Sanfrid
Höglundin kirjasta Planet har störtat! Flygolyckan i Kvevlax 1961. Vaasa–Mustasaari oppaat ry:ltä
voi varata yksityisen opastuksen muistomerkille.

Koivulahti on tunnettu mainioista leipomoistaan. Aroma Bageri & Konditorin valikoimassa on
muun muassa tv-ohjelmasta Suomen Paras Leipomo tuttu Suomikakku ja kiviuunissa paistettuja
hapanleipiä – täydellisiä piknikkieväitä! Pienen matkan päässä kylän keskustasta on Andreas
Knipsin kotileipomo, jossa on monenlaisia maistuvia kermaleivoksia, kakkuja, pullia ja pikkuleipiä.
Edullista ja taatusti tuoretta iltapäiväkahvin seuraksi.

Österhankmon uimarannalla on jokaiselle jotakin. Täällä voi uida, pelata rantalentopalloa ja
frisbeegolfia tai kiivetä Karikabergetin vaellusreitin varrella olevaan 13-metriseen näkötorniin.
Kirkkaana päivänä sieltä voi nähdä jopa Sundomin tuulivoimalan ja Vöyrin hyppyrimäen!
Kunin kylässä ovat luonnonkauniit Kunin ja Mälsorin vaellusreitit. Kunin reitin varrella on useita
levähdyspaikkoja.

Lukemisesta pitävät voivat piipahtaa nuorisoseurantalon kirjanvaihtolaatikolla Vassorin
Bodstrandsvägenillä ja pitää siellä pieni lukutuokion tai jättää kirjoja seuraaville lukijoille.
Bodstrandvägeniä eteenpäin jatkava saapuu satamaan, jossa on grillikatos ja lentopallokenttä.

Koivulahdesta voi lähteä pyöräilemään Kyrönjoen vartta pitkin. Ennen matkaan lähtöä voi hakea
inspiraatiota Maria Österåkerin ja Patricia Rodaksen kauniista kirjasta Kvinnor och kakor längs Kyro
älv. Veikkaalassa on silta, jota pitkin pääsee Kyrönjoen yli. Matka jatkuu takaisin kohti Vallvikia
joen toista puolta. Reitin pituudeksi tulee noin 20 kilometriä, pyöräilyä parhaimmillaan!

Älä jätä välistä! Andreas Knipsin kotileipomo ja Aroma Bageri & Konditori.

Nälkään: Sofia grill ja Tesses café.

Nähtävyyksiä: Koivulahden kirkko, Veikkaalan Jokikirkko, Västerhankmon tuulimylly, näkötorni
Karikabergetin vaellusreitillä Österhankmossa, Homlaxträsket Västerhankmossa, autoilu tai
pyöräily Kyrönjoen vartta pitkin, lento-onnettomuuden muistomerkki.

Tekemistä: Frisbeegolfia Österhankmossa, uimista Petsmossa ja Österhankmossa. Patikointia
Mälsorin, Kunin ja Karikabergetin reiteillä, Kyrönjoen rantoja seuraillen Koivulahdessa ja Skatilan
vaellusreitillä Skatilassa.

