Ryhmämme teki retken Somerolle pe 9.8. eri kohteisiin.
Kuskimme oli Jukka Kaasalainen Launokorven bussi.
Hiidenlinna oli ensimmäinen kohteemme, somerolainen taiteilija Koivuniemi
Reino ja hänen puolisonsa Marja. Reino on Urjalasta kotoisin ja rakennusalan
ammattilainen ammatiltaan, Somerolla he ovat asuneet 40 vuotta.
Reino harrastaa myös eläinten täyttöä ja on täyttänyt mm. 4 karhua, poroja
ym.eläimiä.Luonnon kivestä, betonista ja hirrestä rakennetussa linnassa on
esillä Koivuniemen omia teoksia sekä siellä järjestetään vaihtuvia näyttelyitä.
1991 linna vihittiin ja avattiin yleisölle, vihkijänä toimi Sulo Aittoniemi. Linnassa on kolme kerrosta, Maahinen alin kerros, Hiidensali keskikerros ja Tapion
parvi ylin kerros.
Linnan rakentamiseen on mennyt 7 autokuormaa kiviä, 9 autokuormaa puutavaraa, 1500 säkkiä sementtiä. Linnan asuin pinta-ala oli 363 m².
Reinon taidonnäytteenä oli kierreportaiden juurella maailman suurin puukko,
korkeutta sillä on 5 metriä.
Siinä on julkkisten nimikirjoituksia.

Maahiseen tultaessa on maailman suurin iso puinen kuksa, jonka päällä oli
lasinen pöytälevy ja tämän rakennelman takana oli 90-vuotias tyttö kuusi.
Linnaa lämmitetään puulla ja yösähköä käyttämällä.Linna on myynnissä 1 ha
tontilla. Meidän ryhmämme teki historiaa, koska olimme viimeinen ryhmä jonka he ottivat enään.

Taiteilija Ritva Ilander, syntyisin Perttelistä. Hänen taulunsa olivat pellavakangas tauluja joita oli myynnissä linnan alimmassa kerroksessa Maahisessa.
Taulut olivat tehty kangastilkuista 36 vuotta vanhalla Eeva ompeluko-neella,
jossa ei ole kuin siksak ja suora ommel mahdollisuus. Tauluja Ritva on tehnyt
31 v., hänellä on galleria myös kotona.
Torituvassa kävimme nauttimassa lounaan, jonka jälkeen menimme Pellavakeskukseen. Siellä on paikallisten ja lähialueiden tuottajien viihtyisä ja kodikas suoramyymälä. Laadukkaissa tuotevalikoimissa on tuotteita yhteensä n.
70 eri kädentaitajilta. Tehtaanmyymälässä on Elixi Oilin Pellavainen - merkkituotteita, mm. rouheva tuotteita, pellavalakritsia sai maistella. Katsoimme 15
min kestävän filmin pellavan historiasta.

Yli-Eskolan talonpoikais-miljöö Somerolla Häntälän notkossa, Maija Lehti
miehensä kanssa ylläpitää toimintaa. Tilan historia yltää 1500-luvulle Talvisillan kylässä ja 1802 lähtien aikakirjojen mukaan Yli-Eskolan historian havina
on alkanut tilalla ja jatkuu edelleen.
Tila on ollut tyhjillään 50 vuotta kunnes Lehden pariskunta aloitti kunnostamaan tilan rakennuksia. Päärakennus on säilynyt hyvin, salissa oli jopa alkuperäiset tapetit 1800- luvulta. Alunperin maita ja mantuja on ollut yli 100 ha ja
sota ajalla on jouduttu luovuttamaan Karjalaisille osa maista. Tällä hetkellä
toiminta on keskittynyt palvelemaan mm. häät, ristiäiset, rippijuhlat, sukujuhlat, merkkipäivät ym. juhlat tai yrityksille virkistystoimintapäivään tai palaverikohteena. Päärakennuksessa on tilaa 80 henkilölle

