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Aamu oli tasaisen harmaa ja vettä satoi,
kun lähdin Aurasta kohti Turkua.
Odotellessani ortodoksisen kirkon luona
sateen ropistessa, Matka Viitalan bussia
sekä retkelle osallistujia, mielessäni
toivoin, että sade edes hetkeksi taukoaisi.
Kaikki olivat ajoissa paikalla ja nimen
huudon jälkeen pääsimme matkaan.
Kuskina meillä oli Jyrki Viitala
Saavuimme Pöytyällä sijaitseva
Riihipuoti, jossa emäntä ja isäntä
Eeva & Hannu Saari. tarjosivat
retkeläisille heidän omasta lisäaineettomasta luomuviljasta tehtyä ohrapuuroa.
Heidän myymälänsä on erittäin monipuolinen, luomuvilja tuotteiden lisäksi gluteenittomia tuotteita, kukkia, uniikkeja
koriste- ja käyttöesineitä ja ym.
Matkamme jatkui Loimaalle Suomen
maatalousmuseo Sarka , joka sijaitsee
9-tien varrella .Oppaana toimi Kirsi Laine
Helmikuulla 2005 maatalousmuseo Sarka
valmistui ja ovet avattiin yleisölle toukokuulla. Museon tontti on kooltaan reilu 5
hehtaaria ja kesäisin siellä on asiakkaiden riemuksi eläimiä: possuja, kanoja,
lampaita, hevonen ja poni. Ulkoalueella
pidetään myös markkinoita
Oppaamme kertoi Ajan virta –nimisestä
kuvitteellisesta Sarkajoen kylän
pienoismallista. Pienoismallin on
toteuttanut Mallikopio Oy Mikkeli.
AJAN VIRTA
Suomen maatalouden ja maaseudun
historia alkaa 10 000 vuotta sitten, jolloin
Suomea peitti vahvimmillaan 3 kilometrin
paksuinen jääpeite. 5000 vuotta
myöhemmin kaskenpolttajat harjoittivat
karjanhoitoa ja alkeellista maanviljelyä.

Eri vuosikausilla tapahtui uudistuksia ja
muutoksia, vähittäin härät saivat väistyä
hevosen tieltä, joka symboloi vaurautta.
Talvisodan jälkeen ensimmäiset traktorit
astuivat kuvaan ja näin pikku hiljaa maatalous alkoi koneistua.
Museosta löytyi myös mielenkiintoinen
näyttelytila, joka sijoittuu vuoden kiertoon
sekä ulkohallissa oli traktoreita ja
ulkoalueella latonäyttely.
Lounaan jälkeen lähdimme Metsämaalle,
hämmästelemään strutseja.
Polar Strutsi, Marja Rautala esitteli
meille veljensä tilaa. Ensimmäiset strutsit
ovat tulleet heille Namibiasta 1997. Tällä
hetkellä heillä on 35 strutsia ja vanhimmat
ovat 5-vuotiaita. Heidän naaraat munivat
35 munaa vuodessa. Strutsin muna
painaa n. 1½ kg ja vastaa 24 kananmunaa. Jos strutsin munan haluaa
keittää, keittoaika on 1½ tuntia.
Urokset ovat mustia väritykseltään ja
naaraat ruskeanharmaita. Täysikasvuisen
uroksen korkeus on 2,5 metriä ja paino
90 – 170 kg. Potku yltää jopa metrin
korkeuteen ja on hengen-vaarallinen,
raatelukynsien johdosta. Afrikassa uros
strutseja käytetään vartijoina, niiden
aggressiivisen luonteen vuoksi.
Kun olimme nauttineet kahvia / teetä ja
strutsituote ostokset tehneet, matka jatkui
Kyröön Isontuvan Jäätelöbaariin.
Makuja oli montaa sorttia tarjolla,
perinteisestä mansikasta – chilijäätelöön.
Henkilö, jonka piti kertoa meille jäätelön
synnystä heidän tilalla, olikin iltalypsyllä ja
näin estynyt.
Enemmistön päätöksellä, emme jääneet
häntä odottamaan vaan lähdimme Auran
palvituotteen kautta kohti Turkua.
Kiitoksia kaikille retkeläisille!
Matkavastaava Pirjo Hack-Rahkala

