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Suomenhevospäivä Karkun koululla

•• Anna•Passi,•Iida•Niemi•ja•
Jenna-Kaisa•Lesonen

Karkun koululla oli vie-
railemassa 6.9.2017 suo-
menhevonen nimeltään 
Kitkatuli. 

Jokainen luokka pää-
si tutustumaan Kitkaan. 
Oppilaat pääsivät myös 
kärryttelemään ja syöttä-
mään hevosta herkuilla. 

Kitka on 16-vuoti-
as suomenhevostamma. 
Suomenhevonen on ai-

noa kotimainen, Suomes-
sa kehitetty hevosrotu. 
Rodun kantakirja perus-
tettiin vuonna 1907, jol-
loin sitä alettiin jalosta-
maan työ- ja ajohevosek-
si. Suomenhevonen toi-
mii ravurina, ratsuna, ajo-
hevosena ja työhevosena. 
Maa- ja metsätyöt olivat 
suomenhevosen ensim-
mäisiä käyttötarkoituksia. 

Suomenhevonen on 
säkäkorkeudeltaan noin 
150-170cm pitkä.

Lukijan 
juttu

Kitkatulen vierailu ilahdutti koululaisia syyskuun alussa.

Jokeri 
Pokeri Box 
-juhlakiertue 
Sastamalaan
Lasten ja aikuisten kesto-
suosikki, Pikku Kakkoses-
takin tuttu taikuri Simo 
Aalto aloittaa tänä syksy-
nä 40-vuotisjuhlakiertu-
een. Juhlashow kantaa ni-
meä ”Vain Lapsille. Ja Ai-
kuisille”, sillä Aallon mu-
kaan taikuus kuuluu kai-
kille. 

Kiertue saapuu myös 
Sastamalaan. Simo Aal-
lon showsta pääsee naut-
timaan perjantaina 22. 
syyskuuta Sylvään kou-
lun auditoriossa Vamma-
lassa. Liput ovelta tuntia 
ennen esitystä.

Naisen elämää 
100 vuotta
Sarkia-Seura ry:n ja Sas-
tamalan Opiston & opis-
ton opiskelijoiden yhteis-
työssä järjestämä Naisen 
elämää sanoin ja sävelin 
100-vuotiaassa Suomessa 
-tapahtuma järjestetään 
sunnuntaina 24.9. klo 17 
Kannarissa Kiikassa, osoit-
teessa Meijerinahde 1. 

Tapahtuma valottaa ni-
mensä mukaisesti eri ikäis-
ten naisten elämää hie-
man reilunkin sadan vuo-
den ajalta. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy ja tilaisuuden 
päätteeksi on kahvitarjoilu.

SYYSKOKOUS
Heinon Leipomo, 

Sastamalankatu 70
lauantaina 7.10.2017 

klo 18.00

VUOKRATAAN
valoisa, remontoitu

TOIMISTOTILA, 89 m²
2. krs.  Vammalan ydinkeskustassa.

Soita ja sovi esittely,
puh. 045 344 9262 / Matti

Huutokauppahalli Hassinen seuraava
HUUTOKAUPPA la 23.9. klo 12 (näyttö klo 11)
Maksutavat: käteinen ja pankkikortti. Huudettaviin tuotteisiin
voi tutustua nettisivuiltamme. Pu�etti. Tervetuloa!

Perinteistä huuto-
kauppaa ilman

ennakkohuutoja, 
eniten huutanut

saa omakseen!

Humppilantie 22 (Seurojentalo), 31640 Humppila
www.hassinen.info/huutokaupat 

HUUTOKAUPPA
SÄKYLÄN KUNNAN VARIKOLLA

Säkylän kunnan tekninen lautakunta järjestää lauantaina 
23.9.2017 klo 11 alkaen huutokaupan kunnan varikolla 
osoitteessa Köörnummentie 2. Myytävänä on kunnan 
kiinteistöistä koottua käytöstä poistettua tavaraa mm. useita 
isompia ja pienempiä puun- ja metallintyöstökoneita, 
ruohonleikkureita, hienoja lohkokiviä, kiinteä lumiaura ja 
erilaisia kuntoiluvälineitä, perunankuorimakoneita, pulpetteja, 
penkkejä ym. ym... Huutokaupattavaan tavaraan voi tutustua 
klo 10 alkaen. Kunnan Facebook-sivulla julkaistaan ennen 
huutokauppatilaisuutta kuvia useista myytävistä tavaroista. 
Tervetuloa huutamaan!
       19.9.2017     Säkylän kunta tekninen lautakunta

Avoimia työpaikkoja  // LVI-asentaja, tarjoilija, pakkaaja, 
kokoonpanija, haketuskoneen kuljettaja ja sähköasentaja

 ▶ VUoKralle tarJotaaN

 ▶ PalVelUKSeeN halUtaaN

 ▶ hUUtoKaUPat

 ▶ KoKoUKSet

Lounaslista
Nuutilankatu 2, Vammala 

Puh. 03 512 3123
Keskiviikko 20.9.
• Pangasiusfile (L) .................8,50
• Feta-pinaattilasagne (L) .....8,50
• Siskonmakkarakeitto  

(M, G) ..................................7,50
Torstai 21.9.
• Metsästäjänpata (L, G) ........8,50
• Paistettu lohi (L) .............. 10,90
• Savuporokeitto (L, G) ..........7,50
Perjantai 22.9.
• Paholaisen broiler (L, G) ... 10,90
• Lihakeitto (M, G) .................7,50
• Jälkiruoka: Puolukkarahka
Maanantai 25.9.
• Pasta bolognese (L).............8,50
• Savulohikeitto (L, G) ............7,50
• Jälkiruoka: Uuniomenat
Tiistai 26.9. 
• Kinkku- tai juustomunakas  

(L, G) ...................................8,50
• Pippuripihvi (L, G) ............ 10,90
• Kukkakaalikeitto (L, G) ........7,50
Keskiviikko 27.9.
• Ahvenfile (L) .................... 10,90
• Maksapihvit ja  

pekoni-sipulikastike (L, G) ..8,50
• Borssikeitto (M, G) ..............7,50

Lounas sisältää salaattibuffetin, 
ruokajuomat, leivät ja kahvin.

Lounas ark 11 - 14.  
Muutokset mahdollisia.

Sastamalankatu 70, Sastamala
Puh. 03 511 2640

Keskiviikko 20.9.
• Persikkainen broileripata (G, L), 

riisi, perunat, tonnikalalasagne 
(L), kiisseli (G, M) ................8,00

Torstai 21.9.
• Punasipulismetanakala (G, L), 

muusi, perunat, ryynimakkara 
(M), pappilan hätävara (L) ..8,00

Perjantai 22.9.
• Sianlihakastike (M), perunat, 

kasvispihvit (G, L),  
mansikkahyytelö (G, L) .......8,00

Maanantai 25.9.
• Pehtoorin perunalaatikko (G, L), 

omenainen possupata (L, G),  
perunat, kiisseli (G, M) ........8,00

Tiistai 26.9.
• Lihakeitto (G, M), uunimakkara 

(G, L), muusi, perunat, pannari  
ja hillo .................................8,00

Keskiviikko 27.9.
• Slaavilainen kanapata (G, L), riisi, 

perunat, menimiespihvi (G, M), 
suklaavaahto (G, L) .............8,00

Lounas sisältää salaattipöydän, 
ruokajuomat, leivät,  
jälkiruoan ja kahvin.

Lounas ark. 11 - 13.30

Itsenäisyydentie 66, Sastamala 
Puh. 050 381 1755

Muista Kotipizza-lounas  
arkisin klo 11–14!

Avoinna ma - la 11 - 21, su 12 - 21
Kotiinkuljetus to–su.

Länsitie 1, KIIKKA, 
puh. 040 585 5235

Aamiainen seisovasta pöydästä 
ma-pe klo 7.00-10.30 7€

Eläkeläisille 5,50€
La aamupuuro 3€

Noutopöytä 
ma-pe 11.00-16.00 9€

Noutopöytä la 11.00-16.00 10€
su 12.00-15.00 10,90€ 

Keittolounas 7€
Eläkeläisille 5,50€

Ruokakuljetukset, kysy lisää
Avoinna ma-pe 6-21, 

la 7-21, su 9-17.
Katso päivittäin vaihtuva

ruokalista Facebook-sivuiltamme

Hopunkallion ravintola
Hoitokatu 6 A, Sastamala

Puh. 040 192 6198
Keskiviikko 20.9.
• Palapaistia (L, M), 

juureksia .............................6,70
• Värikästä broilerikeittoa (L, G) .....

5,20
• Omena-mustaherukkapaistosta  

(L) ja jäätelöä (L) .................1,20
Torstai 21.9.
• Hopunkallion kasvispihvejä (L, 

G), juustokastiketta (L, G) ...6,70
• Kirjolohikeittoa (L, G) ..........5,20
Perjantai 22.9.
• Perinteistä jauheliha-maka-

ronilaatikkoa (L), kasviksia ..6,70
• Metsäsienikeittoa (L, G), 

suolainen leivonnainen (L)..5,20
• Punaherukka-kookoskerros-

kiisseliä (L) ..........................1,20
Lauantai 23.9.
• Tonnikalakiusausta (L, G),  

kasviksia .............................6,70
• Jälkiruokaa ..........................1,20
Sunnuntai 24.9.
• Broilerimureketta (L, G),  

currykastiketta (L, G) ..........6,70
• Jälkiruokaa ..........................1,20
Maanantai 25.9.
• Lohimurekepihvejä (L, G), ker-

maviilikastiketta (L, G), juuresso-
setta (L, G) ..........................6,70

• Gulassikeittoa (L, M, G) .......5,20
Tiistai 26.9.
• Poro-punajuuripyöryköitä, mai-

tokastiketta (L, G) ...............6,70
• Porkkanasosekeittoa (L, G), rae-

juustoa (L, G) ......................5,20
Keskiviikko 27.9.
• Kinkkukiustausta (L, G), aura-

juusto-punajuuria (L, G) ......6,70
• Kasvissosekeittoa (L, G), suolai-

nen leivonnainen ................5,20
• Kuningatarkiisseliä ja vaniljakas-

tiketta (L, G) ........................1,20
Lämmin lounasruoka/keittoate-
ria sis. pääruoka, salaatti, ruoka-
juoma, leipä, levite, kahvi tai tee

Keitto/salaattibuffet sis. ruokajuo-
ma, leipä, levite, kahvi tai tee

Lounas ma-su klo 11 - 13
 Pääraaka-aine on 

lähellä tuotettu

Viialankatu 24, Huittinen
Puh. 050 367 7111

Keskiviikko 20.9.
• Nakkikeitto (L, G), possunfile 

kermakastikkeessa (L, G),  
aura-punajuurivuoka (L, G), 
muusi, perunat, puolukkahyve, 
vaniljakastike (L) .............. 10,00

Torstai 21.9.
• Hernekeitto (L, G),  

riistakiusaus (L, G), Aitolan  
broileria (L, G), riisi, perunat, 
pannari, hillo,  
kermavaahto (L) .............. 10,00

Perjantai 22.9.
• Kukkakaalikeitto (L, G), mureke 

(L, G), päivän kala (L, G), muusi, 
kahvikiisseli (L, G) ............ 10,00

Maanantai 25.9.
• Kirkas kalakeitto (L, G),  

stroganoff (L, G), kasvispaistos  
(L, G), lohkoperunat, muusi,  
kiisseli, kermavaahto  
(L, G) ................................ 10,00

Tiistai 26.9.
• Kurpitsakeitto, smetana (G),  

uunilohi, nokkoskastike (L, G), 
mausteiset broilerin  
paistileikkeet (L, G), muusi,  
perunat, riisi, puolukkarahka  
(L, G) ................................ 10,00

Keskiviikko 27.9.
• Sipulikeitto, krutongit (G),  

Lindströmin pihvit (L, G),  
nakkikastike (L, G), juuresmuusi, 
perunat ............................ 10,00

Lounas arkisin klo 11-15. 
Hinta 10 €, eläkeläiset 8,90 €. 
Louna sisältää salaattipöydän, 

ruokajuomat, leivät, jälkiruoan 
ja kahvin. Keittolounas 7 €, 

salaattilounas 8,50 €.

Ellivuorentie 131, 38130 
Sastamala
03-51 921

Keskiviikko 20.9.
• Tomaatti-vuohenjuustokeit-

toa (L, G)
• Kampelaa kevätsipulikastik-

keessa (L)
• Ylikypsäksi haudutettua porsaan 

kassleria (L)
Torstai 21.9.
• Hernekeittoa ja pannukakkua (L)
• Kanafajitas (L)
• Wieninleike (L)
Perjantai 22.9.
• Punajuuri-aurajuustokeit-

toa (L, G)
• Lasagne (L)
• Lohi-aurajuustokiusaus (L, G)
Lauantai 23.9.
• Suppilovahverokeitto (L, G)
• Lohta sekä savuhaukimureket-

ta sekä Savuhilma -juustolla 
hunnutettu kermaperunakak-
ku (L, G) tai

• Marinoitua kanaa sekä tomaatti-
sipuli-korianterisalsaa sekä yrtti-
riisiä (M, G)

Sunnuntai 24.9.
• Rautaveden kalakeittoa (L, G)
• Kokonaisena paistettua naudan 

ulkofilettä sekä kantarellikasti-
ketta sipuli-perunaa (L, G) tai

• Kylmäsavuloheen käärittyä hau-
kifilettä sekä lime-ruohosipuli 
creme fraichea (L, G)

Maanantai 25.9.
• Pinaattikeittoa sekä kananmu-

naa (L, G)
• Chorizo-fetapastaa (L)
• Kermaista pyttipannua (L, G)
Tiistai 26.9.
• Kirkasta lohikeittoa (L, G)
• Maksaa pekoni-sipulikastikkees-

sa (L, G)
• Sienirisottoa (L, G)
Keskiviikko 27.9.
• Tomaatti-vuohenjuustokeit-

toa (L, G)
• Kapriksella maustettua hevos-

mureketta (L, G) 

Lounas sisältää ma-pe keiton, 
salaattipöydän, ruokajuomina 

vesi ja kotikalja. Leivät ja kahvin 
/ teen. Hinta 14,00 € / henkilö, 

lapset 2-12 v. 7,00€
Keittolounas ma-pe 10,50€,

la-su 14,50€
Lounas sisältää la-su keiton, 

runsaan salaattipöydän, juustot, 
ruokajuomina vesi ja kotikalja, 
leivät. Jälkiruokapöydän sekä 

kahvin / teen.  
Hinta 19,80 € / henkilö.

Lounas ma-pe 11.30-14.00.  
la-su 12.00-16.00

Marttilankatu 8, Vammala 
Puh. 03 511 4111

• PIZZA 3:lla täytteellä 
+ salaatti + limu tai maito  
+ kahvi ................................8,50

•  KEBAB Iskender / riisillä /  
ranskalaisilla 

+ limu tai maito  
+ kahvi ................................7,50

Lounastarjous  
arkisin klo 10.30 - 14.00

 

Puistokatu 16, Vammala   
Puh. 03 511 2954

• Arkilounas  
seisovasta pöydästä ............8,50
Sis. salaatit, leivän, ruokajuoman, 
jälkiruoan ja kahvin.

Lounas katettuna  
ark. klo 10.30 - 14,  

la - su klo 11.30 - 15.00.  
Herkkuja myös à la carte-listalta

Huittisten Seurahuone
Lauttakylänkatu 14
Puh. 010 548 1410

Keskiviikko 20.9.
• Lihakeitto (G, L)
• Jauhelihalasagne (L)
• Silakkapihvit (L)
• Puolukkahyve
Torstai 21.9.
• Hernekeitto (G, L)
• Palapaisti (G, L)
• Pannukakku ja hillo 
Perjantai 22.9.
• Kasvissosekeitto (G, L)
• Paistettu lohi (G, L)
• Karviaismarjakiisseli
Maanantai 25.9.
• Kurpitsakeitto (G, L)
• Lindströmin pihvit (G, L)
• Hedelmäsalaatti
Tiistai 26.9.
• Nakkikeitto (G, L)
• Ylikypsää naudanrintaa (G, L)
• Marjarahka
Keskiviikko 27.9.
• Maa-artisokkakeittoa (G, L)
• Sweet Chili maustettua ka-

naa (G, L)
• Omenapiirakka 

Lounas arkisin klo 11-14,
hinta 9,60€, seniorilounas 7,90€.

Sisältää myös: keiton, salaatti-
pöydän, leivät, ruokajuomat, jäl-

kiruoan ja kahvin. Gluteenittomat 
annokset tarvittaessa keittiöltä.

Loimijoentie 89, Huittinen 
Puh. 02 625 1350   

www.noutopoyta.fi
Keskiviikko 20.9.
• Smetanapossupata (G, L), Villika-

lapihvit (L) ..........................9,90
Torstai 21.9.
• Talon lasagne (L),  

palapaistia (G, L) .................9,90
• Hernekeitto (G, L) ................7,20
Perjantai 22.9.
• Lihapullat kermakastikkeessa (L), 

maalaiskalkkunaa (G, L) ......9,90
Lauantai 23.9.
• BBQ-härkähöystö (G, L),  

paneroitu lohileike (L)...... 10,90
Sunnuntai 24.9.
• Paahdettua porsaanfileetä,  

pippurikastiketta (G, L),  
salsabroileria (G, L) .......... 10,90

Maanantai 25.9.
• Salamikiusaus (L, G), turskaa  

curry-korianterikastikkeessa  
(L, G) ...................................9,90

Tiistai 26.9.
• Juustokuorrutettua  

uunimakkaraa (L, G), smetana-
broileripata (L, G) ................9,90

Keskiviikko 27.9.
• metsästäjänmureke (L, G), 

paneroitu kampela (L) ........9,90

Hintaan sis. salaatti- ja leipä-
pöytä sekä juomana vesi, maito, 

kotikalja ja jälkiruokana kahvi tai 
tee. Ilmoitathan yli 10 henkilön 

ryhmästä etukäteen. 
Lounas ark. klo 10.30 - 15,  

la - su 10.30 - 16.

Lista
myös  

netistä 
alueviesti.fi


