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PUKKILANSAARI-

Kyrönjoen Helmi Isonkyrön
keskustassa
Saaren historia
Pukkilansaaren historia ulottuu 1700luvulle saakka, kuitenkin 1900-luvulle saakka
saarta on kutsuttu Warpolansaareksi. Vuonna
1938 suojeluskunnan esikunta osti saaren saadakseen varoja yhteistalon rakentamista varten.
Tuolloin rakennettiin tynnyrien päälle kelluva
ponttoonisilta, jota pitkin kuljettiin saarelle ja
joka oli helppo purkaa talveksi. Tanssin riemua ei
kuitenkaan kauaa ehtinyt kestää, sillä sotavuosiksi julistettiin koko valtakuntaan julkinen tanssikielto. 1940- luvun lopulla alkoi ns. tanssilavojen kulta-aika ja myös Warpolansaarelle alettiin
rakentamaan uutta tanssilavaa joka ristittiin Pukkilansaareksi. Ponttoonisilta vaihtui kapulalossiksi ja saaren rantaan rakennettiin aikojensa paras
maauimala, jossa oli hyppytorni ja 50 metrin
kilparata. Pukkilansaarella on pidetty tansseja
vuodesta 1948 aina näihin päiviin saakka.

Kaikki elämäsi juhlat samassa paikassa.
Nykyisin Pukkilansaaren omistaa
voimistelu-ja urheiluseura Kyrön Voima. Pukkilansaari on ainutlaatuinen tanssilava, sillä lavalle kuljetaan sähköisellä teräslossilla. Lossikyyti
luo omaa tunnelmaansa vaikka matkaa mantereen ja saaren välilllä on alle 100 metriä. Juuri lossikyyti onkin se tekijä, mikä houkuttelee ihmisä
Pukkilansaarelle ympäri valtakuntaa. Saarelle ei
talvella ole kulkumahdollisuutta mutta kesällä
tanssitaan talvenkin edestä. Kesä-elokuussa tansseja pidetään joka tonen viikonloppu, yhteensä
8-10 tanssit kesässä. Päätanssilavan lisäksi Pukkilansaarella on vuonna 2008 kunnostettu ulkolava. Tanssien lisäksi Pukkilansaarella on mahdollista viettää juhlia aina häistä tyky-päiviin.
Häitä Pukkilansaaren kesään mahtuu yleensä
noin viisi kappaletta. Pukkilansaarella voit
järjestää esimerkiksi syntymäpäiviä, sukujuhlia,
ylioppilasjuhlia - siis kaikkia elämäsi juhlia.

Taattua viihdettä
Pukkilansaaren tanssikesässä muutamat
tanssi-illat ovat muodostuneet jopa perinteiksi.
Tanssikesän kohokohta - Härkäjuhla on lunastanut paikkansa kestosuosikkina ja se onkin järjestetty jo yli 20 kertaa. Härkäjuhlilla on tarjolla
paistettua häränlihaa ja useampia tanssiorkestereita viihdyttämässä yleisöä. Härkäjuhla onkin
usein tanssikesän suurin vetonaula.
Yksi Pukkilansaaren tuoreimmista
tapahtumista, Pukkilansaari- blues on järjestetty
jo kolmena kesänä peräkkäin ja se on saavutta-
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nut yleisön suuren suosion. Blues iltoina lavalle
on noussut sekä paikallisia ja lähialueen blues
orkestereita että esiintyjiä on Yhdysvalloista saakka.
Pukkilansaarella yleisöä tanssittavat
aina tanssilavojen kuumimmat tähdet kuten
Souvarit, Lauri Tähkä & Elonkerjuu, Mattilan
sisarukset, tangokuninkaalliset sekä jo monena
vuonna ihmisiä viihdyttänyt Laanihovin monotanssiorkesteri Zorbas.

Kaiken kansan Pukkila
Pukkilansaarella on järjestetty monia
erikoisiltoja tanssikansan iloksi.
Vuonna 2005 saarella järjestettiin
Laurin päiväpainit joissa mukana oli monia nimellisiä artisteja. Nimensä mukaan tapahtuma
alkoi turvepainilla, jossa painijoina oli mm. Juha
Mieto, Lauri Tähkä, Duudsoni- Jukka sekä painija Marko Yli- Hannuksela. Tapahtuman juonsi
Lola Odusoga ja illan pimetessä lavalle nousivat
mm. Lauri Tähkä & Elonkerjuu ja Irina.
Vuonna 2005 järjestettiin Anne Mattilan
keikan yhteydessä fanitapaaminen.
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Vuonna 2006 kehittelivät vuonna 1956
syntyneet isokyröläiset ja Isostakyröstä muuttaneet ikinuoret kohtaamisillan. Ihmiset kokoontuivat muistelemaan, nauramaan ja viettämään
hyvää iltaa. Vaikka kutsujina olivat 56- syntyneet,
oli tapahtuma kaikille avoin.
Vuonna 2008 vietettiin saaren juhlavuotta. 26.7.2008 vietettiin juhlatansseja Souvareiden ja Ilpo Karisen tahdittamana. Tapahtumaan saapui kutsuvieraina entisiä johtokunnan
jäseniä ja isokyröläisiä vaikuttajia.
Vuonna 2009 Vaasan rannikkopatteristossa 1952- 1998 palvelleet kokoontuivat
Pukkilansaarelle tapaamiseen. Päivän päätteeksi
saarella esiintyi vuoden 2009 tangokuninkaallinen 2. Kaija Lustila.
Pukkilansaaren tuotosta puolet menee voimistelu- ja urheilujaostojen tukemiseen.
Kyrön Voiman jaostot tekevät kökkätyöta saarella
tanssi-iltoina ja jaostoille annetaan tukia sen
mukaan. Koko Kyrön Voiman seura elää Pukkilansaaresta.

Tanssikesä 2011
11.6. Anne Mattila & Mistral
Timo Luostari & Kilimanjaro
25.6. Tanssiorkesteri Charlies
Oja-Lipasti Band & Juha Hautaluoma
2.7. Blues-festarit
7.7. Iloiset iltapäivätanssit
Panama (klo 13.00-17.00)
16.7. Härkäjuhlat:
Pekkaniskan Pojat
Jenna Bågeberg
Ulkolavalla: Reppurit
23.7. Tanssiorkesteri Helmenkalastajat
Tanssiorkesteri Wanhat Pojat
30.7. Lasse Hoikka & Souvarit
Jarkko Honkanen & Taiga
6.8. Susanna Heikki & Karavaani
Reissarit & Mikko Takala
13.8. Marita Taavitsainen & Koivu
Eino Luostarin yhtye
20.8. Yölintu
Kaija Lustila & Rosette
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