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Muistatteko, että Humppi-
lan hankkeisiin kuului suu-
rellinen rauta-aikakeskus 
Midgård, rautakaudesta 
ponnistava matkailu-, oh-
jelma- ja hyvinvointipalve-
lukylä lasitehtaan viereen? 
Eipä toteutunut.

Vai olisiko sattumalta 
sittenkin? 

Urpolan Kartanon isän -
täpari, Leena  ja Mikko 
Kylämarkula , on vuosien 
varrella rakentanut näyttä-
vää matkailukokonaisuut-
ta, jossa viikinkiajalla on 
keskeinen sija.

VIIKINKITEEMA SYNTYI  va-
hingossa. 2000-luvun alus-
sa Kylämarkulat alkoivat 
rakentaa asiakkaita varten 
vanhan ajan savusaunaa 
puupölkyistä ja savesta. Vi-
rolainen tuttava loihe sitten 
lausumaan, kuinka rakennus 
muistutti viikinkiaikojen ta -
loa. Idea oli syntynyt. Kylä -
markulat rakensivat saunan 
viereen takkatuvan ja pesu-
tilat viikinkityylillä, jolloin 
mielikuva tuli lihaksi.

Kokonaisuus on sittem-
min täydentynyt pienellä 
Helka-viikinkilaivalla kuu -
makylpyineen ja vajaa vuo-
si sitten isolla laivasaunal -
la. 12-metrinen, 1950-luvulla 

veistetty puulaiva päätyi Py-
härannan ja Turengin kaut-
ta Kylämarkuloille kuin ti -
lauksesta saunan tyyssijak-
si. Saunojilla on valittavana 
myös pikkusauna sekä pu-
lahdus lampeen.

VARMEMMAKSI VAKUUDEKSI  
teemasta isäntäpari pukeu-
tuu viikinkisauna-asiakkai -
den iloksi ja yllätykseksi vii -
kinkiasuihin.

– Peltikypärä on aika hi-
ostava, Mikko Kylämarkula 
sanoo. Leena myöntää, et-
tä asusteille kertyy painoa, 
kun käätyjä ja solkia riittää. 
Minkä käytännöllisyydessä 
häviää, sen asiakkaiden in-

Viikinkihengellä 
ja luovuudella 
kohti maininkeja

 On sattuman satoa, että humppilalaisesta  
Urpolan Kartanosta kehkeytyi viikinkihenkinen  
matkailukohde. Isäntäparilla on yhä uusia  
suunnitelmia muhimassa.

Helga-neiti kylvyssä? Ei, vaan tytär     Paula Kylämarkula tunnustelee Helkan kypyveden lämpötilaa. KUVAT: Lassi Puhtimäki

Mikko ja Leena Kylämarkula rooliasuissaan viikinkilaivan 
vieressä.

Viikinkilaivasaunan tunnelmaa.

nostuneisuudessa voittaa.
– Puvut herättävät asiak-

kaissa aikamoista hämmen-
nystä.

Pisteenä iin päällä on vii-
kinkikisailu, jota kartanovä -
en yhteistyökumppani Erä-

renki järjestää tarvittaessa 
ryhmille kuten yrityksille. 
Pihapiirissä tapahtuvaan ki-
sailuun kuuluu mm. pukki-
tappelua, nuotion sytytys-
tä teeveden keittoa varten 
ja jousiammuntaa. Voittaja 
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Helga-neiti kylvyssä? Ei, vaan tytär     Paula Kylämarkula tunnustelee Helkan kypyveden lämpötilaa. KUVAT: Lassi Puhtimäki

”Koko ajan on uusia 
suunnitelmia... Puhua 
voi vasta, kun saa niitä 
valmiiksi.”
LEENA JA MIKKO KYLÄMARKULA

on ”villein viikinki”.
– Koko ajan on uusia suun-

nitelmia, Leena Kylämarkula 
naurahtaa.

– Puhua voi vasta, kun saa 
niitä valmiiksi, Mikko tuu -
mii. Suunnitelmat liittyvät 
rakentamiseen ja ympäris-
töön.

KESÄ KUUKAUDET OVAT Ur-
polan Kartanolle sesonkia, 
vaikka toimintaa on läpi 
vuoden kartanon tilausra-
vintolasta saunoihin ja ma-
joitukseen asti. Yritysvierai -
lijoiden lisäksi aluetta suo-
sivat ryhmäretkeilijät, hää- 
ja syntymäpäiväjuhlijat ja 
muut juhlijat sekä polttari-
porukat ja varpajaisväki. Se-
kä saunoilla että kartanolla 
on käyttäjänsä.

– Todella harvoin sauna-
vieraat ovat täältä jatkoil-
le baariin lähteneet, Leena 
naurahtaa.

Saunat lämpiävät joka 
viikko ja parhaina aikoina 

useamman kerran viikossa. 
Urpolan Kartano saa hei-

näkuussa tarjota tilat myös 
bbq-grillauskurssituksille.

ISÄNTÄPAR I PYR KII  hoita-
maan Urpolan Kartanon 
toimintaa mahdollisimman 
paljon kahdestaan ruoasta 
saunanlämmityksiin saak-
ka, mikä vaatii hyvää suun-
nittelua ja venymistä pitkiin 
päiviin.

– Tunteja ei lasketa, Mik -
ko lupaa.

– Aika hyvin ajankäytössä 
on onnistuttu, sanoo Lee-
na, joka hoitaa ohessa myös 
kangasmyymäläänsä Tilkku-
texiä.

Urpolan pihapiirissä vie-
railijat voivat pistäytyä Tilk -
kutexin lisäksi nauttimassa 
tekstiilitaidosta ja muusta 
taiteesta Urpolan Kutomon 
galleriassa ja Taidemakasiini 
Idussa. Kartanon kesäkau-
den palveluihin kuuluu myös 
tanssipaviljonki. FL
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