Satakunnan ja
Pohjanmaan alueen
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Paikkakunnan laajin
ja monipuolisin valikoima
• tuoreet hedelmät ja vihannekset
• tuoretta leipää aamusta iltaan joka päivä
• laajin ja monipuolisin kala- ja lihatiski
• paljon paikallisten ja lähituottajien tuotteita

LUKIJALLE
Erittäin hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevassa Huittisten kaupungissa on paljon erilaisia ja mielenkiintoisia ruokapaikkoja ja kahviloita. Jo niiden ansiosta Huittisiin kannattaa poiketa.
Huittislaisella ruokakulttuurilla on vahvat satakuntalaiset
perinteet. Niitä on jokivarsien viljavilla vainioilla osattu hyvin kehittää ajan vaatimusten mukaisesti. Ruokakulttuurissa
Huittisissa on tekemisen meininki.
Tätä esitettä tehdessämme huomasimme monella tavalla,
miten nälkä kasvaa syödessä. Tässä on oiva otos Huittisten
hyvän tauon paikoista, mutta lisääkin löytyy, kun malttaa

Särmänkatu 1, HUITTINEN, puh. 02 560 5260
Palvelemme ma–pe klo 7–21, la klo 8–21 ja su klo 10–20
jaakko.kauppinen@k-supermarket.fi • k-supermarket.fi
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poiketa isoilta teiltä kaiken aikaa kehittyvän ja palvelualttiin
kauppakaupungin keskustaan.

Pankaas poiketen, sillä
huittinen on hyvän tauon paikka.
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”Meidän elinkeinorakenteemme on
hyvin monipuolinen. Huittisissa on
toimivia yrityksiä lähes 900.”
seuduilla on ryhdytty kasvattamaan entistä voimallisemmin. Huittisiin kuuluvan Vampulan pelloilla on tuotettu
avomaalla viljeltävästä pinaatista melkein koko maan sato.
Punajuurta, avomaankurkkua, porkkanaa ja perunaa on viljelty jalostustarkoituksiin monilla tiloilla.
Huittisissa on valtavasti erilaisia ruokapaikkoja ja kahviloita.
Mistähän se kertoo?
– Meidän elinkeinorakenteemme on hyvin monipuolinen. Huittisissa on toimivia yrityksiä lähes 900. On hienoa,

MONTA PERUSPILARIA

että ihmiset haluavat nykyisin arkisinkin nauttia lounaansa
rauhassa hyvässä paikassa. Punaisten Airam-termospullojen ja eväsvoileipien aika alkaa olla ohi.
Satakuntalaista perinneruokaa ja vanhan ajan pitokokkien

Huittislaisen ja satakuntalaisen ruokakulttuurin innostavak-

taitoa arvostava Eila Törmä pitää perinteitä kunniassa val-

si kehittäjäksi kasvanut, Satafoodin perustajiin kuuluva ja

mistamalla jouluksi possunmakkaroita.

pitkän päivätyön Huittisten elinkeinojohtajana tehnyt Eila
Törmä löytää monta vahvaa peruspilaria Huittisten seudun
monipuoliselle ruokakulttuurille.
– Tämä seutu on erinomaista maataloustuotantoaluetta.

Minkälaista ravintolatoimintaa hyvän ruoan ystävä Huittisiin kaipaa?
– Iltaravintolaa! Toki nytkin täällä saa iltaisin ruokaa, mutta hyvin toimivaa iltaravintolaa toivoisin.

Huittisten sijainti on logistisesti loistava.
Ruokakulttuurin kehittäjäksi vuonna 1999 perustettu Satafood on määrätietoisella toiminnallaan saanut hyvää kehitystä aikaan. Niin viljan, avomaavihannesten kuin possunlihankin saaminen läheltä alkoi vetää elintarviketeollisuutta
Huittisiin jo 1970-luvulla. Ensin tuli Saarioinen Oy ja sen perässä Huittisten Lihapojat (nykyinen Lihajaloste Korpela Oy)
sekä Kivikylän Kotipalvaamo.
– Eurassa toimivan Kariniemen broileritalonkin perusta-

www.satafood.net

jan juuret löytyvät Huittisista. Broilerinkasvatus on Huittisten seuduillakin lisääntynyt kovasti. Myös kalkkunaa näillä

4

5

LÄHIRUOKARENKAASTA
NYKYAJAN TORIKAUPPA

Kasvatamme onnellisia ja vapaita possuja Hornan
suvun perinteisellä sikatilalla Vampulassa. Ruokimme
possuja GM-vapaalla ja kalajauhottomalla rehulla sekä
paikallisella ohralla.
Possujen vapaata elämää voit seurata Facebooksivuiltamme tai tulla paikan päälle possuja ihailemaan.
Vampulantie 200
32610 Vampula
Puh. 040 746 7727
tomi.t.horna@gmail.com

Facebookin välityksellä Suomeenkin parissa vuodessa vahvan jalansijan saavuttanut lähiruokarengas REKO toimii aktiivisesti niin Lounais-Suomessa, Satakunnassa kuin Huit-

facebook.com/
Hornanvapaapossu

tistenkin seudulla.
– Se on torikauppaa nykyaikaisella tavalla. Facebook-ryhmään kuuluvat lähiruoan tuottajat ja ostajat tapaavat ja ku-

harkapakari.fi

luttaja ostaa ruokansa suoraan tuottajalta. Tilaukset tehdään
netissä ja tuotteet noudetaan sovitusta paikasta. Huittisissa
tapaaminen on joka toinen keskiviikko torilla, kotileipomoa
Huittisten Vampulassa pyörittävä yrittäjä Aino Tammi sanoo.
Lähiruokarenkaan nimi REKO tarkoittaa Rejäl komsumtion

Risto Rytin katu 2, Huittinen • Puh. (02) 565 000
Avoinna: ma–pe 5.30–23, la 6.30–23, su 7.30–23

TERVETULOA
VIIHTYISÄÄN
RUOKAPAIKKAAN!

eli luotettavaa kuluttamista. Suomeen ilmiön vuonna 2013
toi Ranskasta yrittäjä Thomas Snellman, joka aloitti toiminnan Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla. Nyt malli on levinnyt

...ja päälle hyvät KAHVIT

lähes koko maahan.

LAUKKU-CENTER

Vampulassa Hornan Vapaa Possu -yritystä vetävä Tomi
Horna kiertää ahkerasti markkinoimassa ja kauppaamassa lihatuotteitaan niin Helsingin, Turun, Tampereen, Porin
kuin Raumankin lähiruokarenkaissa.
– Toiminta sujuu hyvin. Yhteistyötä eri yrittäjien kanssa

Meiltä löytyy

Avoinna
joka päivä
10–23

• Laukut • Matkalaukut
• Vyöt • Pipot • Myssyt

Laadukkaat
kotimaiset,
nahkaiset

tehdään. On mukavaa myös välillä oman sikalan puolelta

• Laukut
• Lompakot
• Käsineet

päästä ”ihmisten ilmoille” tapaamaan muita tuottajia ja kuulemaan asiakkaiden palautetta.

Jatkuvasti hyviä tarjouksia!

Avoinna
su–pe
10–18
la 10–16

Lähiruokarenkaissa on tarjolla laaja kirjo erilaisia tuotteita,
esimerkiksi lihaa, jauhoja, marjoja, yrttejä, vihanneksia, ka-

HÄRKÄPAKARI

laa, makkaroita, jalosteita ja leivonnaisia.
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MA–PE 7–21
LA 7–21
SU 10–21

”Meillä on nuori, innokas,
tosi ulospäin suuntautunut,
persooniltaan vahva ja
mukava joukkue.”
varma pelaaja. Se onkin mielestäni tärkeää juuri joukkuepelissä.
Omaa peliporukkaansa Susanna kehuu estoitta.
– Meillä on nuori, innokas, tosi ulospäin suuntautunut,
persooniltaan vahva ja mukava joukkue.
Kahdesti päivittäin treenaavan joukkueen on myös pidettävä hyvää huolta ruokailutottumuksista. Susanna Sutkin
aamu alkaa normaalisti puurolla, johon kyytipojaksi kelpaa-

NÄLKÄ KASVAA SYÖDESSÄ
Naisten mestaruusliigassa LP-Vampula Huittisten joukkueessa pelaava loimaalainen passari Susanna Sutki (s. 1997)
sanoo, että lentopallossakin muun urheilun tavoin nälkä
kasvaa syödessä.
– Mitä enemmän menestyy niin omalla urallaan kuin
joukkueena, sitä enemmän menestymistä haluaa.
Kevään 2016 abiturientti Susanna Sutki on pelannut kuusivuotiaasta saakka. Matkan varrella tutuiksi ovat tulleet
myös niin yleisurheilu kuin balettikin.
– Sisko pelasi lentopalloa ja seurasin hänen esimerkkiään,
sanoo 177-senttinen huippu-urheilija.
Fyysisen kovan kunnon lisäksi lentopallossakin naista mitataan niin henkisen kantin kestävyydessä, pelisilmän ja
-ilon löytämisessä kuin joukkueeseen sopeutumisen taidoissakin. Susanna tuntuu olevan hyvin tietoinen omasta
roolistaan joukkueessa.
– Omina vahvuuksinani pidän henkistä puolta ja sitä, että

vat niin mehukeitto kuin marjatkin. Pelipäivinä ruokailuun
pitää kiinnittää erityistä huomiota.
– Aamiaisen jälkeen suunnataan aamutreeneihin. Sen jälkeen mennään lounaalle. Me käymme usein lähellä olevassa Brewer’sissä syömässä. Esimerkiksi kanapasta on minulle
peruslounasta.
Lounaan jälkeen Susanna suuntaa hetkeksi kotiin ja palaa
sitten kiehuvaan hornankattilaan, jos peli on kotipaikkakunnan omassa luolassa.
– Ennen peliä syön jotakin pientä. Pelin jälkeenkin otan
vielä vähän jotakin. Riippuu tietenkin siitä, miten pitkään
peli on kestänyt. Kovin myöhään ei ainakaan mitään raskaita illallisia syödä. Jotakin palauttavaa kuitenkin.
Entäs jokin perinneruoka? Tai mikä on se herkku isolla
hoolla, jos joskus saa semmoiseen sortua?
– En tiedä oikein niistä perinnesapuskoista....no, Loimaallahan se on se piapo! Ylimalkaan ei urheilija kaikilla herkuilla saa aina mellastaa, mutta silloin tällöin vähän kuitenkin.
No, mikä se himoherkku sinulle sitten on?
– Varmaan karkki!

koe olevani missään ”ylihyvä”, mutta uskon olevani tasaisen

lue lisää joukkueesta netistä:
http://lp-vampula.fi

8

9

tunnen olevani tsemppaaja, sellainen jokapaikan toimija. En

HULLU MIES HUITTISISTA
Sananlasku Hullu mies Huittisista juontaa aikoihin, jolloin
Kokemäenjoen tulvimisen ehkäisemiseksi joen koskia perattiin puun latvuksesta tehdyllä tukevaoksaisella äkeellä. Si-

YRITYSESITTELYT

tä kiskoi yleensä kaksi raavasta miestä.
Kerran eräs roteva huittislainen mies meni naapurikunnan
puolelle perkaushommiin. Raskas työ vaati kunnon eväät ja

Esittelysivujen yrityksiä ja
niiden palveluja kuvaavat merkit:

huittislaisen päiväansio kuluikin syömiseen. Työtoverit ilkkuivat, että ”Hullu mies Huittisista syö enemmän kuin tienaa”.
Huittisten mies kimpaantui ja ehdotti mestarille, että jos
hän saa kahden miehen palkan, vetää hän perkauskarahkaa
yksinkin. Niin tehtiin ja suuresta ruokahalusta huolimatta
hänelle jäi vielä toinen puoli säästöön.

ravintola

kahvila

anniskeluoikeudet

seisova
pöytä

keittolounas

hampurilaiset

pizzat

tilausannokset
listalta

tankkauspiste

majoituspalvelut

Työhulluus nostettiin uuteen arvoon 1970-luvulla, jolloin
kaupungissa ryhdyttiin valitsemaan Huittisten Hullu Mies
kunnianosoituksena ahkeruudelle ja peräänantamattomuudelle. Kunnianimen kantajia on vuosien varrella valittu yli
kaksikymmentä.
Härkäpäistä Hulluutta Huittisissa on vaalittu toki muutenkin. On kauppakeskus Hullumies, Hullu Yö, Hullulenkki...ja
positiivista luovaa hulluutta löytyy myös vuoden ympäristötaideteokseksi vuonna 2012 valitusta, kuvanveistäjien Heli
Ryhäsen ja Matti Kalkamon teoksesta Ympyrähullut kaupungin keskustassa sijaitsevassa liikenneympyrässä sekä niiden
lähettyvillä olevissa kahdessa muussa patsaassa.
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osta myös tilaustuotteet
mukaan
juhliin ja
tilaisuuksiin

Astu
sisään
paikalliseen

1.

Karjalanpiirakkaa ja kakkoa

KOTILEIPOMO WAMPULLA

Vampulan vanhassa apteekissa vuoden 2015 syyskuusta toiminut Kotileipomo WamPulla on erikoistunut käsintehtyihin leivonnaisiin. Nuoren yrittäjän Aino Tammen leipomista
voi seurata paikan kahvipisteessä ja nauttia samalla vaikkapa
Kurkijoen reseptin mukaan tehdyistä suussasulavista, juuri
uunista otetuista karjalanpiirakoista.
– Leiponut olen koko ikäni. Piiraita teen myös gluteenittomina tattarikuorisina. Valikoimaan kuuluvat myös niin saaristolaisleipä kuin mummun reseptistä kehitelty kakko, sämpylät, pikkuleivät ja tietenkin ne pullat, Aino sanoo.

VAMPULAN KAUPPAKESKUS OY
Kaikki saman katon alta

ELINTARVIKE-, RAUTA- JA MAATALOUSKAUPPA

Kotileipomo WamPullasta löytyy myös muiden lähiseudun tuottajien herkkuja vaikkapa karitsansäilykkeestä hunajaan ja ruusunterälehtihilloon sekä kananmunista kastikkei-

polttoaine- Sallilantie 41 A Puh. 040 7018 307
32610 Vampula Puh. 02 763 6880
piste 24h

siin ja karkkeihin.

avoinna:
Ti 13–16, pe 10–16.30, la 10–13
Muina aikoina tilauksesta.

yhteystiedot:
Sallilantie 37, Vampula
Aino Tammi
Puh. 0400 970 865
hyvinvointihyrrat@gmail.com
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Torikan Lampola
Vampula

Lihaa, taljoja, lankoja,
käsitöitä, lampaita ja karitsoja
Jorma Torikka, puh. 040 672 9665
torikanlampola@gmail.com
http://torikanlampola.suntuubi.com
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Eväät herkullisiin

ruokahetkiin

2.

Pirjo löysi helmen

Silkkistä
sitruunaa

KAHVILA HELMI

3 dl kermaa
1 dl sokeria
1 dl sitruunamehua

Myynnin ja taloushallinnon parissa eri tehtävissä pitkään
työskennellyt Pirjo Tuominen perusti vuoden 2009 syksyllä oman kahvilayrityksen ja löysi oman helmensä Huittisten
pääkadun varrelta jo aikaisemminkin kahvila-konditoriana
toimineesta paikasta.
– Leipomotuotteet tulevat pääasiassa Sastamalasta, huittislaisille tutuksi tulleesta Pyymäen leipomosta. Niistä legendaarisin taitaa olla se Pyymäen kolmiomunkki. Gluteenittomat
tuotteet tulevat Pälkäneeltä ja osa konditoriatuotteista myös

pilkkumi
Ruokablogi

pilkkumi.lauttakyla.fi
lisää reseptejä

Raumalta. Suolaisista esimerkiksi voileivät teemme täällä paikan päällä. Salaatit tulivat valikoimaan vuoden 2015 syksyllä.
Noin 60-paikkaisesta kahvilasta löytyy myös yksityistilaisuuksiin sopiva kabinetti sekä kesällä tietenkin viihtyisä terassi kaupungin elämää sykkivän valtaväylän varrella.

Lounaspöydät
Huittisissa
palvelevahuittinen.fi

Sekoita kerma ja sokeri
kattilassa. Keitä kolme,
neljä minuuttia.
Ota kattila pois liedeltä
ja sekoita sitruunamehu
liemeen.
Maista, ja lisää
tarvittaessa sokeria, jos
maistuu liian kirpakalta.
Kaada pieniin
jälkiruokamaljoihin tai
vaikka liköörilaseihin.
Peitä ne tuorekelmulla
ja nosta jääkaappiin
hyytymään noin
kolmeksi tunniksi.
Tarjoa marjojen,
kermavaahdon tai
suklaarouheen kanssa.

avoinna:
Ma-pe 7–18, la 8–15
Su suljettu

yhteystiedot:
Lauttakylänkatu 6, Huittinen
Puh 02–569 230
www.kahvilahuittinen.fi

www.lauttakyla.fi

digi.lauttakyla.fi

Lauttakylänk. 6, Huittinen - Puh. 02 569 230
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Pitopalvelu Tiina Lähteenmäki

Pitopalvelu Tiina Lähteenmäki
• Pitopalvelutoimintaa vuodesta 1997 alkaen
• Tilauksesta ruokaa ja leivonnaisia myös kotiin
Ota yhteyttä –
Karpintie 13, 32700 Huittinen
olemme avoinna
Puh. 040 592 1211
sopimuksen mukaan. pitokahvila.lahteenmaki@gmail.com

3.

Tuhansien taukopaikka
HÄRKÄPAKARI

Turusta Tampereelle johtavan valtatien varrelle ja Helsingistä
Poriin johtavan kakkostien läheisyyteen vuonna 1995 rakennettu Härkäpakari on tullut erityisen tutuksi taukopaikaksi tuhansille turistibussien matkustajille.

Ravintola Hirvenpää avoinna:
Arkisin klo 8.00–14.30
Lounas klo 10.30–13.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Tervetuloa!
Risto Rytin katu 70, 32700 HUITTINEN
Puh. 040 635 1855, hlty@amica.fi
www.amica.fi/hirvenpaa

– Nimi löytyi kilpailun tuloksena. Se on ollutkin oikein toimiva, paikan perustaja Raimo Tuomola sanoo.
Kahvilan, ravintolan ja hampurilaispaikan lisäksi Härkäpakarissa on myös laukkuliike. Liikekeskuksesta löytyy ruokamarketti ja pihalta polttoainejakelu sekä kaupungin turisti-info.
Perheyritys työllistää jo kolmea polvea ja kaikkiaan työntekijöitä paikassa on nelisenkymmentä.

Löydät
meidät myös
Facebookista

– Me panostamme kotiruokaan ja läheltä saataviin raaka-aineisiin, toisen polven yrittäjä Timo Tuomola tuumaa.

avoinna:
Kahvila: Ma-pe 5.30–23, la 6.30–23, su 7.30–23
Hesburger: Ma-su 10–23
Laukku-Center: Su-pe 10–18, la 10–16

yhteystiedot:
Risto Rytin katu 2, Huittinen
Puh. 02–565 000
info@harkapakari.fi
www.harkapakari.fi
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Huittisten lisäksi upeita ravintoloita ja kahviloita
löydät myös Pariisista, Roomasta, Kreikan saarilta
tai vaikka Kanarialta.
Meidän kauttamme varaat kätevästi matkat uusien
makuelämysten maihin.
Virastokatu 1, 32700 Huittinen
Puh. (02) 567 100
matkatoimisto@huittinen.com
http://huittistenmatkatoimisto.fi
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4.

Hullulenkki vetonaulana
KIVIKYLÄN KOTIPALVAAMO

Huittisten uusimpaan ja luovimpaan hulluuteen kuuluu vuo-

kaa, jossa lihan oikea maku nostetaan pintaan. Aina joskus

den 2016 keväällä Kivikylän Kotipalvaamon Huittisten teh-

saamme suoraan isosta uunista nakkeja höyryävän kuumi-

taan yhteyteen avattu noin 140-paikkainen ravintola ja teh-

na ja niitä käytetään silloin annoksissa hyväksi. Hullulenk-

taanmyymälä Hullulenkki.
– Uskon, että tästä tuleekin val-

kiä tietenkin löytyy ja ehkä kehittelemme ideasta kahvinkin
kanssa maistuvan makean version.

takunnallinen vetonaula, sillä hul-

Tehtaanmyymälää vetävä Marko Nyyssönen sanoo, että se

luudestaan tunnettu kaupunkimme

on perinteinen lihakauppa, josta saa niin irtolihaa kuin Kivi-

sijaitsee kahden valtatien risteykses-

kylän Kotipalvaamon jalostamia tuotteita suosikkilihapullis-

sä, Huittisten tehtaanjohtaja Markku

ta Huiluntuhtiin ja valtakunnan päättäjienkin suosimiin Ki-

Matikkala sanoo.

vikylän vanhanajan nakkeihin saakka.

Lenkkipötkylän muotoinen makka-

Hullulenkin seinälle ripustetuista kahdeksasta isosta ku-

ranpunainen ravintola ja lihakauppa

varuudusta voi ostoksia tehdessä seurata myös työskentelyä

tuo jo päältä katsottuna hymyn huu-

tehtaan eri tuotantopisteissä.

lille. Koko 600 neliön suuruinen komeus avautuu hersyvällä tavalla myös
sisätiloissa.
– Ovipielessä on kyltti, joka osoittaa,
että makkaran päähän on kävellen
matkaa 39 metriä ja ”lipputankona”
on 16-metrinen musta makkaratikku.
Kivikylän ravintolan keittiömestari
Kristian Sularanta sanoo, että paikan
tuotteet edellä mennään lounastakin
laitettaessa.

avoinna:
Ravintola: Arkisin 11–14
Tehtaanmyymälä:
Arkisin 9–17, la 8–13

yhteystiedot:
Palvarinkatu 10, Huittinen
Varaukset ja tiedustelut:
keittio.huittinen@kivikylan.fi
Puh. 02–560 7500
www.kivikylan.fi

– Tarjonta on perinteistä kotiruo18
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SEO. Valtakunnallinen,
vahvasti paikallinen.
Meillä mittarikentällä palvellaan. Huittisissa
tehty automaatti palvelee yötä päivää.
Kahvilasta saat itse tehdyt pullat ja
pikkulämpimät.

Tervetuloa suomalaiselle
palveluasemalle!

5.

Puodista paikallista

SEO Huittinen
Huoltoasema ja Kahvila
Jukka Jalonen Ky
Tepontie 8, Huittinen – Puh. 02 566 353

TORIPUOTI

Monipuolinen poikkeamiskohde ja ruokailijoille hyvän tauon
paikka Huittisissa on yhdistyspohjalta jo 15 vuotta toiminut
Toripuoti. Aivan Huittisten torin kulmalla sijaitsevassa paikassa voi nauttia päivittäin lounaan noutopöydästä, juoda
kupposen kuumaa tuoreine leivonnaisineen sekä ostaa lähituottajien tuotteita mukaan.
– Meillä on 60 paikkaa ja erillinen 30 hengen kokous- ja
juhlatila. Yksityistilaisuudet onnistuvat päivällä ja iltaisinkin.
Toripuodista löytyy päivittäin tuoreita leivonnaisia ja lähiruokamyymälästä kattavasti paikallisia tuotteita. Käden taitajien töitä löytyy keramiikasta villasukkiin. Niin, ja tietenkin
lankoja, joista niitä käsitöitä voi tehdä.

avoinna:
Ma-pe 9–17, la 9–14
Su suljettu
Muina aikoina tilauksesta.

yhteystiedot:
Kappelikuja 1, Huittinen
Puh. 040 508 1131
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6.

Hurjia hiisitarinoita

MATTILAN MARJATILA

7.

Kaunis kuin karkki

KAHVILA PIPARMINTTU

Huittisten vanhimmassa kylässä, Kokemäenjoen kainalossa,

Raikkaita salaatteja ja monipuolisia keittolounaita tarjoava

kauniissa maakuntamaisemassa sijaitseva Mattilan Marjatila

valoisa ja kotoisa Kahvila Piparminttu on Huittisten uusim-

on Satakunnan ainoa viinitila.

pia kahviloita. Vuoden 2014 joulukuussa perustetussa pai-

– Viljelemme mansikkaa, vadelmaa, hernettä, varhaisperunaa sekä herukoita. Marjoista jalostamme mehuja, limonadia, vauvasta vaarille sopivaa kuohujuomaa sekä viinejä
moneen makuun, miehensä Sepon kanssa vuodesta 2003
paikkaa vetänyt yrittäjä Tarja Matomäki sanoo.

kassa näkyy sisustuksen lisäksi monella tavalla nuoren yrittäjän Anna Kankareen kädenjälki.
– Keitto valikoitui konseptiksi siksi, että se on oiva lounas
ja sen jälkeen jaksaa hyvin tehdä töitä.
Keitot ja leivonnaiset tehdään paikan päällä. Tähtituotteiksi

Viinitilan kahvila-myymälässä Hiidenkolossa matkailijat

ovat nousseet kakut, jotka ovat saaneet kruunukseen juhlin-

saavat kuulla kansan suussa kulkeneita hurjia tarinoita Ri-

nan kohteena olevan henkilön ammattia tai harrastusta ku-

povuorella ja Hiidenkalliolla asuneista hiisistä ja jättiläisistä,

vaavan koristelun.

jotka aikanaan liikuttelivat Huittisten kirkon paikkaakin. Ke-

– Meillä on sisällä parikymmentä paikkaa ja kesällä teras-

sällä 2016 tilalla otetaan käyttöön myös uusi 16-paikkainen

silla saman verran. Kahvilaa vuokrataaan myös erilaisiin ti-

bed and breakfast -tyyppinen majoitustila.

laisuuksiin.
Paikan kotoisuutta kuvaa myös pieni kirjahylly, josta voi

avoinna:

ottaa kiinnostavan kirjan vaikka mukaan. Jos tuo tilalle vaih-

Kesäkuu-elokuu: Ma-pe 10–19, la 10–18, su 12–18
Talvella: Sopimuksen mukaan.

yhteystiedot:
Karhiniementie 353, Huittinen
Puh. 040 755 2850
mattilan.marjatila@dnainternet.net
www.mattilanmarjatila.com

tokirjan. Niin, ja niitä piparminttukarkkeja ja -teetä kahvilasta
myös toki löytyy.

avoinna:
Kesällä:
Arkisin 8.30–17.30, la 9–15
Talvella:
Arkisin 8.30–17, la 9–14

yhteystiedot:
Risto Rytin katu 24, Huittinen
Puh. 044 339 5188
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8.

Maanpäällinen paratiisi
HUITTISTEN
WANHA PAPPILA

Huittisten Wanhaa Pappilaa vuoden 2012 kesällä emännöimään lähtenyt Hanna Koivuniemi haluaa panostaa Loimijoen
varressa sijaitsevassa maanpäällisessä paratiisissa hyvään
ruokaan, kauniiseen ympäristöön ja lempeään palveluun niin,
että siinä sielu lepää.
– Me tahdomme tuottaa elämyksiä arkeen ja juhlaan.
Vuonna 1826 rakennettu Wanha Pappila mielletään juhlapaikaksi, jossa mieluusti järjestetään perhejuhlia sekä erilaisia yritysten kokoontumisia ja koulutuksia. Asiakaspaikkoja

viehättävää pappilatunnelmaa luovat kauniit vanhat kakluunit, joita samaan aikaan lämpiämässä voi olla jopa kaksitoista.
– Haluan vaalia paikkaa sillä mielellä, että kehitän tätä
koko ajan sellaiseksi, johon itsekin maata matkatessani ha-

on kaikkiaan 110.
Keskiviikosta alkaen lop-

luaisin poiketa. Yleensä käyn mielelläni valtateistä hieman

puviikon ajan Pappilassa on

kauempanakin olevissa kohteissa silloin, kun ne tarjoavat

lounaslista, jolta löytyy usein

jonkin elämyksen. Sellainen elämyspaikka Wanha Pappila-

paikallisista raaka-aineista

kin on.

valmistettuja herkkuja.
– Omasta puutarhasta keräämme marjat ja hedelmä-

avoinna:

puiden satoa.

Ma-ti suljettu, ke-su 11–16. Muina aikoina tilauksesta.

yhteystiedot:

Wanha Pappila tarjoaa hyvät puitteet erilaisille kamari-

Pappilankatu 13, Huittinen
Puh. 050 555 5785, info@huittistenwanhapappila.fi
www.huittistenwanhapappila.fi

konserteille ja muille kulttuuritapahtumille. Kesällä päärakennuksen vierellä sijaitseva navetanvintti sekä hieman pienempi liiteri avautuvat taidenäyttelyille. Talvisin
24
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9.

Maankuulu maamerkki

MOMMOLAN MOTELLI

Turun ja Tampereen välisen kantatie 41:n sekä Helsingin ja

naspöytä. Toki myös a’ la carte-annoksia on saatavilla, Hannu

Porin välisen valtatie kakkosen Mommolan risteys Huittisissa

Grönlund sanoo.

tuli maankuuluksi jo 1960-luvulla lukuisista onnettomuuksis-

Laukkujen ja työvaatteiden lisäksi liikekeskuksesta löytyy

taan. Kolarit kaikkosivat, kun paikkaan tehtiin eritasoristeys.

myös iso valikoima kotimaisen Antique garden artin puu-

Myöhemmin risteykseen rakennettiin motelli ja siitä kasvoi

tarhapatsaita. Avaralla piha-alueella toimivat niin Teboilin

vähintäänkin maakunnankuulu tanssiväen suosikkipaikka.

normaalit tankkauspisteet kuin raskasta liikennettä palvele-

Nykyisinkin Mommolan motelli on melkoinen monitoi-

va D-pistekin. Liikekeskuksessa on myös mittavat koulutus-

mipaikka, vaikka tansseja ei siellä enää järjestetäkään. Yrit-

ja kokoustilat sekä yritystilat DigiMesta Oy:n ja ADR-koulu-

täjäpariskunta Pirjo ja Hannu Grönlund pyörittää paikas-

tus Timo Kallionpää Oy:n toiminnoille.

sa motellimajoituksen lisäksi kahvila-ravintolaa ja erilaista
kauppatoimintaa.
Erikoisesta kattoarkkitehtuuristaan tunnetusta liiketalosta löytyy huittislaisen laukkualaan erikoistuneen Kassimatin
Outlet-myymälä, jonka yhteydessä on myös JK-Brossin työvaatteita.

avoinna:
Arkisin 6–21, viikonloppuisin 8–21
Lounasaika klo 11–14

yhteystiedot:

– Omassa myynnis-

Turuntie 33, Huittinen
Puh. 02-569 451
Majoitus- ja kokoustilavaraukset aukioloajan
ulkopuolella: 0400 860 867

sä on myös elintarvikkeita ja autotarvikkeita.
Anniskeluoikeuksilla varustetusta kahvila-ravintolasta löytyy

mommolanmotelli@gmail.com
www.mommolanmotelli.com

sekä seisova aamiaispöytä että runsas lou26
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10.

Ponista puuhapaikaksi

REKIKOSKEN MATKAILU- JA
VAPAA-AJANKESKUS

Huittisten keskustan tuntumassa sijaitseva Rekikosken Matkailu- ja Vapaa-ajankeskus sai alkunsa 1980-luvulla siitä, kun
Mirja ja Arto Rekikosken silloin 9-vuotiaalle tytölle Kristalle
ostettiin poni. Ratsastusharrastus johti vuosien myötä Huit-

11.

Rehellistä ruokaa

SHELL MOMMOLA

tisten Ratsastuskeskuksen perustamiseen ja siitä toiminta

Helsingistä Poriin johtavan valtatie kakkosen varrella ja Tu-

laajeni koko ajan kehittyväksi vapaa-ajankeskukseksi.

rusta Tampereelle johtavan kantatie 41:n lähettyvillä sijait-

– Hevosia on 24 ja ratsastuskoulussa käy paljon myös eri-

sevassa Shell Mommolassa on hyvän tauon paikkaa etsiville

tysryhmiin kuuluvia, ratsastuksesta innostuneita. Kesällä lei-

tarjolla rehellistä ruokaa. Näin asian kiteyttää perheyritys Sa-

riläisiä ja kaikkia tänne tulijoita palvelee noin 50-paikkainen

takaari Oy:n kauppias Kalle Saarinen, joka vetää seitsemää

kahvila Onnenkenkä ja täältä löytyy myös mm. Alma-peikon

liikepaikkaa Lounais-Suomen alueella.

seikkailupuisto, liikennepuisto sekä kotieläimiä kanoista ja
lampaista possuihin sekä pupuista lintuihin saakka.

– Jokaisen paikan ruokalista on paikallisesti laadittu, niin
Huittisissakin. Joka päivä löytyy lounasaikaan kotiruokaa,

Keskuksen elämyspaikkoja ovat perinnetalo Koitto saunoi-

päivänleike ja muita herkkuja. Meillä on hyvä salaattipöytä,

neen ja lampineen, beach volley -kenttä sekä Rekikoski Disc

kunnon ruoka-annokset, itsetehdyt sämpylät, toastit ja bra-

Golf Park. Majoitustiloista löytyy 33 vuodepaikkaa.

vuureina paikan päällä paistetut munkit. Niin, ja meiltä löytyy myös se paikkakunnan ainoa Sibylla-valikoima.

avoinna:
Joka päivä 7–22

avoinna:

yhteystiedot:
Rekikosken matkailu- ja vapaa-ajan keskus
Huittisten Ratsastuskeskus, Rekikosken Majoituspalvelut
Kivirannantie 240, Huittinen
Puh 02–567 797
www.rekikoski.fi
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Arkisin 6–21
La 7–21, su 8–21
Lounas arkisin 10.30–15

yhteystiedot:
Loimijoentie 74, Huittinen
Puh 02-569 796
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12.

Tassuttele tiukkaan tunnelmaan!
SININEN KARHU

Huittisten hirvien ja härkien joukkoon istuu luontevasti myös

karaokea, kenoa, biljardia, tikkakonetta. Parkettiakin löytyy

maakuntapeto karhu, joka on väriltään satakunnansininen.

intiimin nurkkauksen verran.

Mutkatonta menoa hulvattomalla huumorilla tarjoava ilta-

Tellan palkkalistoilla on henkilökuntaa kahdessa ravinto-

menopaikka Sininen Karhu, pitää sisällään yli 300 asiakas-

lassa yhteensä noin kymmenen henkeä. Nuoren yrittäjän

paikkaa.

mielessä muhivat jo uudet ideat.

– Olen tehnyt näitä hommia vuosikymmenen ajan ja alan

– Kesällä 2016 uudistuu terassi ja mieli tekisi laajentaa toi-

yrittäjänä olen toiminut kaksi vuotta, Äetsässä asuva ja myös

mintaa oikeaksi iltaravintolaksi. Ai, että tuleeko joskus näi-

Sastamalan Vammalassa Huittisten Sinisen Karhun lisäksi

den kahden paikan lisäksi muitakin? No, kyllä varmaan, Tel-

80-paikkaista Pub Dublinia pyörittävä Tella Voutilainen sanoo.

la tuumaa innoissaan.

Vuoden 2015 kesästä Sinistä Karhua vetänyt Tella sanoo,

Huittisten pääkadun varrella sijaitsevan Sinisen Karhun

että kiitosta on tullut erityisesti paikan mukavasta henkilö-

kuohuavan mallasjuoman hanasta laskettavan merkin voi

kunnasta sekä hyvistä palveluista ja tuottajista.

tietenkin päätellä jo sisään johtavan ovenpielen kuvaavista

– Yläkerrassa meillä on 150 paikkaa ja alakerrassa noin 170.

tassunjäljistä.

Alhaalla on hyvä esiintymispaikka elävälle musiikille, jota
meillä on vähintään kerran kuukaudessa. On rockia, mutta myös rauhallisempaa
tunnelmointia tai vaikka-

avoinna:

pa yleisön toivemusiikkia

Ti-to 15–02, pe 15–04
La 12–04, su 12–02

pianolla soitettuna.

yhteystiedot:

Ruokaserviisiin kuulu-

Lauttakylänkatu 25, Huittinen
Puh. 045 644 2055
www.huikalle.fi

vat niin pizzat, hampurilaiset, makkaraperunat
kuin siivetkin. Iltaohjelmana voi olla tietovisaa,
30
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HUITTINEN
RUOANTUOTANNON
KESKUS

13.

Saparofestareita ja bilemestareita

HUITTISTEN SEURAHUONE

Huittisten ravitsemusliikkeiden lippulaivana on torin kulmalla sijaitseva Seurahuone. Sen juuret ulottuvat 1920-luvulle,
jolloin majataloista vähitellen siirryttiin matkustajakoteihin.

RAAKA-AINETUOTANTO,
KEHITYSTYÖ JA VALMISTUS
PALVELEVAT
PÄIVITTÄISTAVARAMARKETIT
SEKÄ TEHTAANMYYMÄLÄT

Huittisiinkin nousi Kahvila-, Ruokala- ja Matkustajakoti Keskus vuonna 1929. Nykyinen Seurahuone nousi torin laidalle
1960-luvulla tulipalon tuhonneen vanhan puutalon paikalle.
– Seurahuoneen lisäksi talossa on aikanaan toiminut niin
pyöräkorjaamo, einesleipomo, tilausleipomo kuin sekatavarakauppakin, Seurahuoneen ravintolapäällikkö Jaakko Lehtinen sanoo.
Seurahuone toimii lounas- ja tilausravintolana sekä hotellina, viikonloppuyökerhona, biletyspaikkana sekä erilaisten
tapahtumien keskuksena. Paikka on tullut tunnetuksi perinteisistä kaksipäiväisistä Saparofestareistaan, joilla vierailee
maan kirkkaimpia tähtiä. Maakunnankuuluna viihdyttäjänä
paikassa on tutuksi tullut jo vuodesta 1984 saakka dj Maukka.

avoinna:
Ma-pe 11–14
Pe-la 21–03.30

yhteystiedot:
Lauttakylänkatu 14, Huittinen
Puh. 010-548 1410, info@seke.fi
jaakko.lehtinen@seke.fi
www.huittistenseurahuone.fi
www.seke.fi
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huittinen.fi
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6.

HUITTISTEN
KESKUSTAAN
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