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uomen maatalousmuseo Sarka on jännittävä yhdistelmä tyylikästä arkkitehtuuria, modernia teknologiaa ja ikivanhan maaseudun viisautta ja rauhaa.
Pienoismalli Ajan Virta opettaa, miten maailman pohjoisimman maatalousmaan maatalous on kehittynyt pronssikaudelta 2000-luvulle. Miniatyyri-kylissä syttyvät lamput
näyttävät, mihin on rakennettu kirkko tai koulu, miten pellot laajenevat ja talojen määrä kasvaa.
Museon vanhoissa pirteissä tai savusaunassa voi istahtaa kuuntelemaan, kun vaari tai eukko kertoo lapsuudestaan. He puhuvat heinätalkoista, lampaiden keritsemisestä, leipomisesta… Kuuntelija siirtyy pirtin hämyssä ajassa taaksepäin, sielun täyttää rauha - kuin olisi löytänyt juurensa.

SUOMEN MAATALOUSMUSEO SARKA
Missä sijaitsee: Vanhankirkontie 383, Loimaa,
61 km Turusta
Avoinna: syys-huhtikuussa ti - su klo 10 - 17
Ruoka, juoma: Kahvila-ravintola, avoinna
myös maanantaisin. Lounas klo 11 - 14.
Huomaa myös tämä: Museon myymälästä
saa laadukkaita, hauskoja lahjoja.
Neuvottelutila Pirtti ja seminaaritila Riihi.
Museon konehallissa on maatalouskoneita.

10

3 | 2009 VIIRI

Huovutettu leipä-pannunalunen oli
kesän hitti Sarkan myymälässä. Kuvassa
Riina Nurmio

Lypsä Pellikkiä
Modernin maanviljelijän keittiön keskiössä seisoo tietokone. Katossa riippuu valtava määrä paperia
– siinä näette maatilan vuoden EU-rahoitushakemukset!
Muita hauskoja yksityiskohtia ovat peltilehmä Pellikki, jota voit lypsää, kangaspuut tai liukumäki,
josta lapset voivat laskea mäkeä ja samalla katsella entisajan laskiaista isolta valkokankaalta.
Sarkaa ympäröivät nurmikentät ja vanhat pirtit houkuttelevat kesällä piknikille tai vain juoksemaan kuin villit varsat laitumella. Maaseudulla on tilaa.

I Sarka förenas modernt och uråldrigt lantbruk
Finlands lantbruksmuseum Sarka är en spännande kombination av stilig arkitektur, modern
teknologi och den uråldriga landsbygdens vishet och lugn.
Miniatyrmodellen Tidens ström visar hur lantbruket i världens nordligaste jordbruksland har
utvecklats från bronsålder till nutid. I miniatyrbyn tänds lampor som visar utvecklingen: här har
en kyrka eller skola byggts, så växer åkerarealen etc.
I museets gamla byggnader kan man sätta sig och lyssna när äldre män och kvinnor berättar
om sin barndom på landsbygden. De talar om höbärgning, klippning av får, brödbakning…
Lyssnaren förflyttar sig i stugans dunkel bakåt i tiden, själen fylls av lugn – som om man funnit
sina rötter.
I den moderna bondens kök står datorn i centrum. I taket hänger stora mängder papper –
bondgårdens ett års ansökningsblanketter för EU-finansiering!
Vill du prova mjölka står plåtkon Pellikki till förfogande. Du kan även väva eller åka rutschkana
och samtidigt titta på forna tiders fastlagsfirande på en stor filmduk.
Sarka omges av stora gräsplaner och gamla stockstugor, som sommartid lockar till att fira
picknick eller bara springa fritt. På landsbygden finns det rum.
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