2 Lauttakylä
Keskiviikkona 15.9.2021
Minna Karru
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Kalaneuvos
Norjan lohifile

kg

Kalaneuvos
Ahvenfile

2290
kg

g r i lli s tä
S u omal ai n e n

Atria
Naudan
kulmapaisti
pataan ja keittoon

990
kg
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Kivikylä
Ylikypsä
uunikylki

990
kg
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Snellman
Maatiaispossun
nopeat fileesuikaleet
300 g (11,63/kg)

789

Snellman
Maustettu
uunifilee

Taikayöntien varrella Suttilassa varttunut Soile Vahela muistaa, miten reilut parikymmentä vuotta sitten kun Taikayöntietä kehitettiin, hänkin maalasi kotinsa
ulkorakennuksia. –Olisi hienoa, jos tuleva hanke innostaisi tienvarren ihmisiä rohkeasti testaamaan maisemaan ja tiehen liittyviä uusia ideoita, hankesuunnittelija
Vahela sanoo.

Taikayöntietä
halutaan
enemmän esiin
Samkin ja kolmen kunnan
yhteistyöllä uutta vauhtia
maisematielle.

kg

HANKE
Minna Karru
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Omena

kg

Foodin
Chia good

1

145 g (10,97/kg)
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Nams
Terttutomaattirasia
500 g (7,90/kg)

Grandiosa
Superiore for
Meat Lovers tai
Tuplasalami
kiviuunipitsat
330-350 g
(7,14-7,58/kg)
norm. 2,95e/kpl
(8,43-8,94)
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RAJOITUS 5KPL/TALOUS

Kulta Katriina
Kahvi SJ tai PJ

450-500 g
(5,90-6,56/kg)

2

95

Porin Leipä
Kaffeviipaleet
400 g (0,73/kg)
L ÄH ITU OT TA JA

2

29

RUOAN VERKKOKAUPPA AVATTU!
SÄÄSTÄ AIKAA JA TEE HELPOSTI
RUOKAOSTOKSET VERKOSSA.

s-markethuittinen.fi

Torstaina 16.9. PyymäEN KONSULENTTI
Hinnat voimassa 19.9. saakka. Vain kotitalouksille.
S-market Huittinen,
Risto Rytin katu 37, 029 009 6640
ma–la 7–22, su 9–22

Täkäläisille on tuttua, että seututie 230 Huittisista
Punkalaitumen kautta Urjalaan on jo parisenkymmentä
vuotta ollut myös Taikayöntie-niminen matkailutie. Ulkopaikkakuntalaisille se ei
ole itsestäänselvyys. Ei ainakaan ennen viime vuoden
syksyä, jolloin Riku Rantala
ja Tunna Milonoff nostivat
Madventures Suomi -matkaoppaassaan Taikayöntien yhdeksi Suomen hienoimmista
maisemateistä.
Satakunnan ammattikorkeakoulun hankesuunnittelija, tien varrella Suttilassa
varttunut Soile Vahela ja
Huittisten kaupungin edustajat olivat tosin havahtuneet jo aiemmin. Muutama
vuosi sitten Huittisten alueella matkailutie-kyltit uudistettiin. Sittemmin on
noussut esiin ajatus kolmen
kunnan yhteisestä hankkeesta, jossa tietä nostetaan uudestaan esille.
–Punkalaidun ja Urjala sanoivat heti yes. Samanlaista innostusta oli tien varren
toimijoissa, Vahela toteaa.
Kaikki harmittelivat tämänhetkistä tilannetta, jossa Taikayöntie löytyy vain kuntien
verkkosivuilta ja vain jostain
sivulauseesta.
–Erityisesti kun eletään aikaa, jolloin kaikenlaiset reitit ovat matkailun trendaava
ilmiö. Reitit kiinnostivat jo

ennen koronaa, ja koronaaika on vain nostanut kiinnostusta, Vahela taustoittaa.
Vahelan mielestä Taikayöntie voisi sopia hyvin
autoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden lisäksi myös polkupyöräilijöille ja tien vieressä luikertavan joen ansiosta myös melojille.
 Nyt Samk ja kolme kuntaa ovat virittelemässä yhteistyössä matkailutien kehittämishanketta Taikayöntien ympärille. Lähtölaukaustilaisuus pidettiin kesäkuussa. Seuraava vaihe on
työpaja tämän kuun lopulla.
–Sinne halutaan mukaan
kaikki tien kehittämisestä
kiinnostuneet: tienvarren
yrittäjät, järjestöihmiset,
asukkaat, aktiiviset ihmiset.
Haluamme kuulla ruohonjuuritason aitoa ääntä.
Jo tällä hetkellä tiedetään,
että tähtäimessä on aikaansaada ainakin digitaalinen
reittikartta, josta löytyvät
päivitetyt tiedot kaikesta siitä, mitä reitin varrella on tarjolla.
–Puhuttu on myös, että tulevaisuudessa kuntakolmikko esiintyisi yhdessä matkailutapahtumissa Taikayöntieotsikon alla. Siihen mennessä on tarkoitus saada aikaan
yhteismarkkinointimateriaalia. Ensi kevään matkailumessuille ei vielä yhdessä
ehditä.
Vahela haaveilee siitäkin,
että Taikayöntien uusi tule-

MATKAILUTIE

 Tie, jolla on sen yleiseen liikenteelliseen
merkitykseen nähden poikkeuksellisen
runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita. Lisäksi sillä on erityinen
matkailuelinkeinon
toimintaedellytyksiä
ja alueen kilpailukykyä tukeva merkitys.
 Tie on merkitty
ruskeapohjaisella
merkillä, jossa on valkoisella tekstillä matkailutien nimi. Käytännöksi on muodostunut myös matkailutien oman tunnuksen
käyttö opasteissa.
 Suomen matkailutiet
ovat Revontultentie,
Via Karelia, Sininen
tie, Tervan tie, Vihreän kullan kulttuuritie, Taikayöntie,
Hämeen Härkätie,
Saariston rengastie,
Kuninkaantie, Pohjanlahden rantatie,
Aurajoentie ja Kammista Skantziin.
 Lähteet: Tiehallinto
ja Wikipedia

minen tarkoittaisi myös tapahtumien ideoimista yhteisöllisesti tienvarren ihmisten kanssa.
–Sillä tavalla nousisi myös
asukkaiden ja toimijoiden
oma fiilis ja syntyisi paikkaylpeyttä.
Taikayön kehittämiseen liittyvä työpaja torstaina 30.9. kello 17
Punkalaitumen valtuustosalissa.

