
Lapuan Haapakoski sijaitsee Lapuanjoen 
molemmin puolin Hourunkosken sekä 

Haapakosken nuorisoseuran ympäristössä.
Kylän alueeseen kuuluvat Haapakoski, 

Männikkö, Karhunkylä, Keronkylä, Kojolan-
kylä, Kangsluoma, Pitkämäki, Mantere, Lonki, 
Sippolanmäki, Harrinmäki, Pihlajainen, Väli-
mäenmäki, Fossi, Lankila ja Suokko. 

Alueen kyläyhdistys on Haapakosken ky-
läyhdistys ry. Kyläyhdistyksessä on edustajat 
kylässä toimivista muista yhdistyksistä Haa-
pakosken Kiristä, Haapakosken maamiesseu-
rasta, Haapakosken maa- ja kotitalousnaisis-
ta, Haapakosken metsästysseurasta, Haapa-
kosken koulun vanhempainyhdistyksestä ja 
Männikön kouluyhdistyksestä. Kylässä toimii 
siis edelleen kaksi alakoulua. 

Vuonna 1900 perustettu Haapakosken 
Nuorisoseura on kylän sydän. Nuorisoseu-
ralla on ollut aikaisemmin vilkasta näytel-
mätoimintaa ja tukkilaiskisojakin on järjes-
tetty. Nykyisinkin nuorisoseurantalossa on 
monenlaista harrastustoimintaa, tilojen käyt-
töprosentti on 80. 

Nuorisoseuraliikkeen historian kirjoitta-
neen maisteri Jaakko Nummisen sukujuu-
ret ovat Haapakoskella. ”Isä-Matti” – Matti 
Laurila on syntynyt Haapakoskella Talvitien 
talossa, hän kuoli johtaessaan taistelua Län-
kipohjassa (19.12.1865- 16.3.1918). Talvitien 
talon seinässä on vuonna 2004 paljastettu 
muistolaatta. 

Haapakosken maisemia hallitsevat Lapu-
anjoki sekä laajat peltolakeudet.  Kylän alu-
eella on valaistu pururata sekä useita laavu-
ja eri puolilla kylää, muun muassa nuoriso-
seuran rannassa sekä Hauskamäen kalliolla. 

Haapakoski

Haapakoskella on noin 450 taloutta. 
Asukkaita on noin 1300.
Etäisyys kuntakeskukseen on 3–9 ki-
lometriä. 
Kylän yhteinen kokoontumistila on 
Haapakosken Nuorisoseura. 
Tilaa voi varata Marja-Leena Laurilal-
ta, 040 741 8947.
Kyläyhdistyksen toiminnasta tiedote-
taan koulujen kautta oppilaille jaetta-
villa tiedotteilla, postilaatikoihin jaet-
tavilla tiedotteilla, paikallislehdessä, 
tekstiviestein, kotisivujen ja fb-sivu-
jen kautta. 
Kylällä on oma kotisivu www.haapa-
koski.fi ja fb-sivu Haapakosken Nuo-
risoseura Ry.
Haapakoski – Elämän ääniä jokivar-
resta -kyläkirja on ilmestynyt 2013. 
Kylälle on laadittu kyläsuunnitelma. 

Hauskamäen kallioilla ja Roomion kallion alu-
eella retkeillään paljon. 

Kylä on tunnettu erityisesti vireästä nuo-
risoseurasta. 

Parasta kylässä on kyläyhteisö ja aktiivi-
nen talkooväki.

Kylässä on yrittäjyyttä ja maanviljelystä. 
Osa työikäisestä väestöstä käy töissä kylän 
ulkopuolella. 

Haapakosken kylän alueella on toiminnas-
sa Haapakosken ja Männikön koulut, kirjas-
toauto käy kylässä. Kylässä on taksi, hierojia 
ja vyöhyke- ja fysioterapeutti, parturi-kam-
paamoja, kuljetusyrittäjiä, maansiirto- ja ko-
neurakoitsijoita, koneen korjaus- ja puualan 
yrittäjiä, alkoholihoitola, savipaja,. Kylässä 
asuu myös yrittäjiä, jotka harjoittavat yritys-
toimintaa muualla kuin kylän alueella.


