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Kesäretki Huittisten seudulle 

 

Nyt viimeistään Ryydynpohjan omakotiyhdistyksen väki tietää, mitä tarkoittaa 

sanonta ”hullu mies Huittisista syö enemmän kuin tienaa”.  Kesäretki nimittäin 

suuntautui Satakunnan puolelle Huittisten seudulle, missä asiantunteva oppaamme 

kertoi alueen historiasta ja nykypäivästä. 

Aamupäivällä tutustuimme ainutlaatuiseen Pahkaparatiisiin, missä oksista 

rakennettu teksti toivotti ryhmämme tervetulleeksi. Koko alue oli täynnä metsän 

ihmeellisiä luomuksia mm. pahkoja, juuria, kantoja ja oksia, joita isäntä oli metsästä 

löytänyt sekä taiteilijan silmällä tarkastellut ja nimennyt. Alueella oli useampi 

rakennus ja pihapiiri täynnä erilaisia metsästä löytyneitä monimuotoisia luonnon 

taideteoksia. Kyseessä oli siis pahkanäyttely, jossa esillä mm. yli 4000 luonnon 

muovaamaa pahkaesinettä. Näyttely oli levittäytynyt useampaan rakennukseen ja 

kunnostetussa navetassa toimi nyt näyttelytilan lisäksi mukava kahvio. Yhtenä 

ihmeellisyytenä oli isännän Suomen suurimman runkopahkan ympärille rakentama 

kahdeksankulmainen galleriarakennus.  

Lounaspaikkana oli ravintola Wanha WPK. Ravintolarakennus on vuonna 1904 

rakennettu ja 1933 ”nelipäätyiseksi” laajennettu mm teatterinäyttämönä ja 

elokuvateatterina toiminut entinen VPK:n talo ja näin myös osa Huittisten historiaa.  

Lähiseudun tuottajien raaka-aineista valmistettu lounas oli matkalaisten mielestä 

runsas ja erittäin maittava. Mukaan ostettiin Ilonan Maalaispuodista 

lähiruokaherkkuja ja lahjoja. 

Tutustumiskohteena oli myös pakanuudenaikaiselle uhripaikalle Karsatinmäelle 

rakennettu keskiaikainen Huittisten Pyhän Katariinan kirkko. Kirkkoa on useampaan 

otteeseen laajennettu ja korjattu. Nyt kirkko on tuhatpaikkainen ainutlaatuinen 

nähtävyys, missä samaan aikaan voi nähdä merkkejä rakentamisesta usealta eri 

vuosisadalta. Esineistöäkin on eri vuosisadoilta: mm. saarnastuolissa 1700-luvulta 

neliputkinen tiimalasi, joka näyttää myös 1/4-, 2/4- ja 3/4 -tunnin kulumisen, yksi 

kattokruunuista on 1600-luvulta ja miekka 1100-luvulta. 



Kirkkopuistossa näimme Suomen viidennen presidentin Risto Rytin patsaan, sillä hän 

oli syntyjään Huittisista. 

Kaupungin historiallisten ja uusien rakennusten keskellä sijaitsee Wanhan Virtasen 

kauppa täynnä monen retkellä olleenkin lapsuudesta tuttuja tavaroita. Kaupassa 

ihailimme myös tämän päivän kädentaitajien tuotteita, kauniita lasi-, puu- ja 

tekstiilitöitä. 

Kaupunkikierroksen yhteydessä ihmettelimme keskellä kadunristeystä 

liikenneympyrässä olevia suurenkokoisia ihmishahmoja. Teos on ”ympyrähullut”, 

joista toinen kiipeää lyhtypylvääseen ja toinen katselee vieressä. Lisäksi Risto Rytin 

kadulla Paavo Nurmen askelin juoksee ”Doris” ja puhelinkopissa seisoo ”Boris”, 

kuten huittislaiset ovat patsaat nimenneet. Nämä hauskat veistokset ovat osa 

Huittisten katugalleriaa.  

Retkemme viimeisenä kohteena oli Mattilan marja- ja viinitila, missä emäntä kertoi 

värikkäästi tilan historiaa sekä marjaviljelytoiminnan laajentumisesta nykyiselleen 

100 henkilöä kesäaikaan työllistäväksi yritykseksi. Maistiaisina matkalaisille oli 

tarjolla mansikkajuomaa prosenteilla ja ilman prosentteja. Monella oli paluumatkalla 

mukanaan myös kiliseviä kasseja mansikkarasioiden lisäksi. 

 

Pitkin päivää retkeläiset ihmettelivät, miten paljon nähtävää ja koettavaa löytyi 

Huittisten alueelta. Monet olivat ajaneet ohi, mutta harvempi poikennut. Päivä oli 

täynnä yllätyksiä, naurua ja iloista puheen sorinaa. Kaikki tyytyväiset retkeläiset 

totesivat, että kyllä kannatti Huittisiin poiketa. 

 

Onnistuneen kesäretkemme suunnittelusta ja toteuttamisesta oli tälläkin kertaa 

vuosien kokemuksella vastanneet Anja ja A-P; heille jälleen matkalaisilta Iso Kiitos! 
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