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akan seudun kyläyhdistyksen alueeseen
kuuluvat Pakka, Petterinmäki, Alikärri, Vesiluoma, Hirvelä, Salomaa, Lakkikoski, Matalainen, Saarenmäki.
Alue sijaitsee Ylihärmässä Vaasan tien varrella, Vöyrin kunnan ja Kauhavan kaupungin
rajan kahtapuolta.
” Mukava kylä elä ja asua”, on Pakan seudun tunnuslause.
Vöyrin ja Ylihärmän kuntarajaa siirrettiin
vuonna 1911. Uuden rajan paikka merkittiin kivipaadella, johon on kirjattu päivänmäärä 5.6.1911.
Soikoon alueella olevaa lohkareluolaa kutsutaan Elsan Kööstin luolaksi. Alueella on
myös Jaakonkallion luola. Soikkosta lounaaseen sijaitsee Kettukallion rakoluolasto, jossa
tarinoiden mukaan isonvihan aikaan sotapakolaiset pitivät varastoa. Kylän alueella sijaitsee Sammusjärvi.
Ampumahiihdon maailmanmestari ja
olympiamitalisti Juhani Suutairinen on asunut kylässä ja Koneen hallituksen jäsen Matti Alahuhta on käynyt koulua Petterinmäellä.
Ilmari Kianto perheineen oli evakossa kylässä. Marjatta-tytär on vieraillut myöhemminkin kylässä. Samuli Paulaharju asusti Mäkiniemen talon vintillä kootessaan Härmän aukeilta -teosta.
Vuosittainen tapahtuma kylätalolla on pyhäinpäivänä järjestettävät päivälliset. Lisäksi
järjestetään monenlaisia muita tempauksia
ja tapahtumia.
Kylä on tunnettu monipuolisesta yrittäjyydestä ja hyvästä sijainnista. Lentokentälle ja
satamaan on 45 minuutin ja rautatieasemalle 20 minuutin matka.

Parasta kylässä onkin hyvä tie, mutta myös
maaseudun rauha.
Kylässä on maataloutta, viljanviljelyn lisäksi maitotiloja ja jalostussikala sekä monipuolisesti eri alojen yritystoimintaa. Alueen yritykset työllistävät myös kylän ulkopuolista
väestöä, vastaavasti kylästä käydään töissä
kylän ulkopuolella.
Kylässä on ekopiste ja kirjastoauton pysäkki. Kylän yritysten tarjoamia palveluja ovat
kukkapuutarha, kone- ja kaivinkoneurakointiyritykset, koneiden ja kaluston kunnossapitoyritykset, moottoripyörien ja mopojen
osien myyntiyritys, maatalouskoneiden valmistus ja myynti, maalausalan yritys, parturi, hierojat, lv- ja iv-alan yritykset, sähköalan
yritys, ikkuna-alan yritys, taksi, kuurojen tulkkauspalvelu, koirahoitola, käsityöalan yrittäjät, entisöintiyritys, majoituspalveluyritykset
ja autojen peräkärryjen valmistus.

Pakan seudulla on noin 200 asukasta, talouksia on 83.
Etäisyys Ylihärmän keskustaan on 8-9
kilometriä, Kauhavan keskustaan on
noin 25 kilometriä.
Pakan kylätalon osoite on Vaasantie
901 B, 62375 Ylihärmä. Kylätaloa voi
vuokrata Miika Yliseltä, puh. 040 578
3804.
Kyläyhdistys tiedottaa toiminnastaan paikallislehdissä, ilmoitustaululla, postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla, fb-sivulla ja yhdistyksen kotisivulla.
Kyläyhdistyksellä on fb-sivu ja kotisivu Pakan seudun kyläyhdistys.
Kylästä on tehty kylämaisemasuunnitelma.

