
Alakylä sijaitsee viiden kilometrin etäi-
syydellä Kauhavan keskustasta. Kartas-

sa Kauhavanjoen pohjoispuolella olevat Pol-
lari, Eskola, Hemminkin ja Pernaa sekä ete-
läpuolelta löytyvät Näykki, Sippola ja siihen 
kuuluva Rantakylä sekä Saarimaa ovat kaik-
ki Alakylää. 

Kauhavan Alakylän kyläyhdistys ry perus-
tettiin vuonna 1985. Yhteisenä kokoontumis-
paikkana on Pernaan koulun liikuntasali, jo-
ta kutsutaan Alakylän kyläareenaksi. Kylä-
areenalla on liikuntasali, keittiö, pukuhuo-
neet, näyttämö ja runsaasti liikuntavälineis-
töä. Vuonna 2017 kunnostettuja tiloja vuok-
rataan juhliin ja tilaisuuksiin viikoittaisen har-
rastustoiminnan lisäksi. Samalla tontilla, si-
jaitsee 1892 perustettu Pernaan koulu. Piha-
piirissä on grillikatos, lasten leikkikenttä sekä 
eri lajien urheilukentät.

Kyläyhdistys järjestää yhteisiä tempauksia 
naapurikylien kanssa ja monipuolista toimin-
taa, mm. lastan maatalousnäyttelyn ja jou-
luvaelluksen, jolle myös kylässä asuva po-
ro osallistuu. Alueelta koottu tonttipörssi on 
nähtävissä kylän nettisivulla www. kauhavan-
alakyla.com/.  Kyläyhdistys palkittiin ahke-
rasta toiminnasta vuonna 2011 E-P:n maan-
viljelysseuran säätiön tunnustuspalkinnolla. 

Kyläyhdistyksen hankkeella rakentama Rin-
tanenän laavu on kaikkien käytössä. Muita alu-
een luontokohteita ovat Saarimaan näkötor-
ni, yksityinen näkötorni, vuonna 2017 avattu 
Ämpin silta, Alajoki-lakeus ja kylän läpi virtaa-
va Kauhavanjoki. Kylä on tunnettu kökkähen-
gestään, tulvista, Kalan torpasta, jossa Nuo-
risoseura-aate on saanut alkunsa, elokuvien 
kuvauspaikoista ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaista rakennuksista. 

Kauhavan Alakylä

Kauhavan Alakylässä on 220 taloutta.
Etäisyys Kauhavan keskustaan 5 km.
Kylätalo: Alakylän Kyläareena, Vanha 
Lapuantie 22, 62220 Pernaa. Tilava-
raukset Marja Kivelä 050 534 6078, 
Marita Ojanperä, puh. 040 745 4069.
Kylän tiedotuskanavat: fb-sivut ja ko-
tisivu. Kylätiedote jaetaan 5 krt/v.
Kylästä tehdyt kirjat: Höpäjää niitä 
näitä, 2001. Opettaja Jussi Airon ke-
räämiä sananlaskuja. 
Veli-Matin sotapäiväkirja vuosilta 
1939-45, julkaistu 1991, kirjoittaja 
Heikki Hemminki. 
Kylälle on laadittu kyläsuunnitelma, 
jonka mukaan toimintaa kehitetään. 

Kylässä sijaitsee tv:stä tuttu Kohtamäen ti-
la, Nightwish-miksaaja Kimmo Aholan studio 
ja kaksi paikallista perinnettä säilyttävää koti-
museota. Alakylästä ovat lähtöisin Pirtec Drif-
ting Team ja kirjailija Heikki Hemminki. Paula 
Kanto on suunnitellut yhdistyksen logon ja 
Kauhava-pelin, joka on jaettu kauhavalaisiin 
koteihin vuonna 2006. 

Kylässä viihdytään, koska Alakylässä on his-
toriaa ja perinteitä, kaunis luonto, retkeily-
mahdollisuuksia, oma kyläkoulu ja palvellut 
lähellä. Yrityksiä löytyy seuraavilla toimialoil-
la: maatalous, kettutarhaus, karjatalousko-
nehuolto, nostokonepalvelu, hakeurakointi, 
mainostoimisto, turkisasusteiden valmistus 
ja myynti, rakennus- ja saneerauspalvelu se-
kä autokorjaamo, -pesu, -myynti ja -katsas-
tus. Kylässä palvelee Pelipaikka-kahvio val-
tatie 19:n varrella. 


