KYLÄKORTTI

PUKARA
YLEISKUVAUS

Ikaalinen

Pukaran kylä sijaitsee entisen Mouhijärven kunnan pohjoisosassa. Matkaa Häijääseen on noin 13 km, Hämeenkyröön noin 20 km ja Sastamalan keskustaan noin 35 km. Asukkaita Pukaranjoen halkomassa kylässä
on puolentoistasataa ja vapaa-ajan asukkaita lähes saman verran. Pukara on vehreää perusmaaseutua, jonka eteläosassa sijaitsee Hahmajärvi.
Naapurikylä lännessä on Hyynilä ja lähimmät kylät Hämeenkyrön puolella ovat Parila ja Haukijärvi idässä sekä Kintus pohjoisessa.
Pukarassa on jonkin verran hämeenkyröläistä vaikutetta, sillä vuoteen
1921 asti osa kylästä kuului Hämeenkyrön pitäjään. Kylän ylpeys on
vanha 200-neliöinen kyläkoulu, joka toimii nykyään kylätalona. Pukara
on kuuluisa myös jokakeväisistä pelto-endurance -kisoista. Pukaran kyläyhdistys on rekisteröity vuonna 2002, mutta kylätoimintaa on ollut jo
1980-luvun alusta lähtien.

Lavia
Hämeenkyrö

SASTAMALA

Kokemäki
Vesilahti
Huittinen

PALVELUKARTOITUS

KYLÄN KEHITTÄMINEN

YRITYKSET

SWOT-ANALYYSI

Kaivinkone- ja traktoriurakointia
Kosken puutarha (koristekasvien viljely)
Metsäkoneurakointia
Muotiliike
Pesosen mehiläistarhat
Tmi Teraxa (rakennuspalvelu)

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN
Hiihtolatu (4,6 km, perinteinen ja luistelu)
Jalkapallokenttä
Jääkiekkokaukalo
Kylätalo

Punkalaidun

VAHVUUDET

o
o
o
o

Sijainti
Pukaran kylätalo (vanha koulu)
Suhteellisen vilkasta pienyrittäjyyttä
”Sahtikulttuuri”

HEIKKOUDET

o
o

Pieni väkimäärä
Kyläkoulun loppuminen v. 2002

MAHDOLLISUUDET

o

Paljon mahdollisuuksia, jos jokin taho jaksaa
toimia niiden hyväksi

UHAT

TAPAHTUMIA

o

Juhannusjuhla
Moto-parkki kesäisin (moottoripyörille)
Pelto-endurance -kisat keväisin
Uudenvuoden vastaanotto

VUOKRATTAVAA
Kylätalo kokous- ja juhla käyttöön (80 hlöä)
Pöydät ja tuolit (60 hlöä)
2 juhlatelttaa; koot 5x10 m ja 5x8 m

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET
Kylätalo
Pukaranjoki

Nokia

Puuttuu nuorempi sukupolvi

YHTEISTYÖ
Kylän yhteisiin asioihin on kyetty vaikuttamaan
yhteisissä kokoontumisissa, esim. jäteasia
Tulevaisuudessa kylän yrityksillä ja Pyhän Olavin
kirkolla voisi olla matkailuyhteistyötä

KEHITTÄMISAJATUKSIA
Sastamalan kyläyhdistyksille suunnitteluvaiheen
tapahtumakalenteri, etteivät kylät järjestä päällekkäisiä tapahtumia
Terveiset kaupungin päättäjille: ”Palautetaan
postinumeron perään Mouhijärvi!”

Lisätietoja: Pukaran kyläyhdistys ry:n pj. Sami Karmala, p. 040 582 9236, http://www.pukara.fi
Jani Hanhijärvi & Katariina Pylsy ▪ Sastamalan kylien esiselvityshanke, 2013 ▪ http://www.sastamalankylat.fi

PUKARA

Pukaran kylää vuodelta 2004, etualalla kylätalo ja taustalla Hahmajärvi (kuva: Pohjoismainen Ilmakuvakeskus
Oy).

