
Pelkkala sijaitsee Alahärmän koilliskulmas-
sa. Kylä on tiheään rakennettu, sillä suu-

rin osa talouksista sijoittuu 1500 metrin mat-
kalle Pelkkalantien molemmin puolin. 

Kyläyhdistyksenä toimii Alahärmän Pelk-
kalan kyläseura. 

”Ei mihinään oo niin hyvä olla, kun täs mail-
mas ja Pelkkalas”, on kylän tunnuslause.

Nykyisen Pelkkala -nimensä kylä sai 1874. 
Aikaisempia nimiä olivat Pesola ja myöhem-
min Pesonen. Kylän nimen muuttumisen pe-
rusteista ei ole tarkkaa tietoa. Pelkka -sana 
merkitsee sahattua hirttä. Perimätieto ker-
tookin alueella olleen hyvän pelkkametsän. 

Luonnossa liikkujaa hätkähdyttävät Katti-
lanmäen siirtokivilohkareet, joiden korkeus 
on jopa viisi metriä. Rumassamäessä sijait-
see Lapinraunio eli pirunpelto. Kiuasmäes-
sä sijaitseva hyvin säilynyt lämmitysuuni lie-
nee Isonvihan ajoilta. Pelkkalan alueelta on 
löydetty kolmisenkymmentä tervahautaa. 
Tervanpoltto alueella jatkui pitkälle 1800-lu-
vulle.

Kylän alueelta on löytynyt kivikaudelta pe-
räisin oleva liuskeinen nuolenkärki. Myöhem-
pää aikaa, mutta vanhan asutuksen peruja 
ovat Elunmäessä olevan asuinrakennuksen 
sekä kaksiosaisen karjarakennuksen rauni-
ot.  Närikkömäellä on pellon raivauksen yh-
teydessä syntynyt noin 140 metriä pitkä kivi-
aita, jonka korkeus on keskimäärin 1,10 met-
riä ja leveys noin 1,20 metriä.

Kyläyhdistyksen suunnitelmissa on siirtää 
Brännvattnet-järven rantaan tehty grillimaja 
kylätalon pihamaalle. Bränvattnetilla on ollut 
kalastuspaikka, mutta toiminta on hiipunut. 

Kylän uimapaikka sijaitsee entisellä 

Pelkkala

Pelkkalassa on noin 50 asukasta.
Alahärmän keskustaan on matkaa 15-
18 kilometriä, Kauhavan keskustaan 
40 kilometriä.

Yhteinen kokoontumistila on kyläta-
lo. Kylätalon vuokrauksesta voi tie-
dustella muun muassa kyläyhdistyk-
sen puheenjohtajalta Markku Pukki-
lalta, 0400 470295.

Kyläyhdistys tiedottaa tapahtumista 
ilmoitustauluilla ja kotisivulla.

Kolmen nimen kylä. Pelkkalan kylän 
historiaa -kirja on valmistunut vuon-
na 1994.

hiekanottoalueella. Alue on kunnostettu viih-
tyisäksi uimapaikaksi ja on erittäin suorittu. 

Pelkkalassa on vuonna 1969 rakennettu 
kylän oma vedenottamo. 

Kylä sai tunnustusta aktiivisuudestaan, kun 
se vuonna 1990 valittiin Vuoden eteläpohja-
laiseksi kyläksi ja sai kunniamaininnan valta-
kunnallisessa Vuoden kylä-kilpailussa. 

Kylä on tunnettu kyläyhteisöstään, yhteis-
työstä ja ahkeruudesta.

Parasta kylässä on nimenomaan yhteis-
henki.

Kylässä harjoitetaan maanviljelystä ja tur-
kistarhausta. Kylässä on yrittäjiä. Pääosa työ-
ikäisestä väestöstä käy töissä kylän ulkopuo-
lella. 

Kylän palveluja ovat ekopiste, kirjastoau-
ton pysähdyspaikka, sähköyrittäjä, jätehuol-
toyrittäjä sekä koneurakointiyrittäjyyttä.


