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Irtonumeron hinta 
1,60 € sis. alv.

Työttömät elämään 
uudella tavalla

Liikkumisesta on
tärkeää tehdä 
säännöllistä ja ruoka-
valiosta pysyvä. Ihmisen 
ei kuulu olla dieetillä.

Personal trainer
Juha Leino
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LL VERKOSSA

www.loimaanlehti.fi

Juhla on arkea Urpolan väelle
▼ Urpolan kartanossa täyttyy tänä vuonna monta tasavuosikymmentä. Päärakennus täyttää 
90 vuotta ja yritys 30 vuotta. Nykyinen  yrittäjäpari on vastannut toiminnasta 10 vuoden ajan.  Sivu 8

Melko selkeää ja poutaa 
on luvassa täksi päiväksi. 
Pieni varoituksen sananen 
on kuitenkin hyvä antaa: 
puoliltapäivin saattaa pari 
pisaraa iskeytyä maahan.

Matkalla maahan?

Leena ja Mikko Kylämarkula emännöivät ja isännöivät Humppilassa sijaitsevaa Urpolan kartanoa. Kartanosta ympäristöneen on muodostunut suosittu juhlapaikka ja matkailukohde.

KITI SALONEN

260 Jytyn puheenjohtaja 
Maija Pihlajamäki sivusi 
myös Loimaan seutua 

astellessaan Helsingistä Poriin. Kävelypäiviä kertyi 
kymmenen, ja reissukumppanit vaihtuivat pitkin 
matkaa. Humppilassa hän pistäytyi Häme-päivänä.
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Mitä grillaat?



Humppila/Venäjä
Kiti Salonen

K
eltainen kartano Kakkos-

tien varressa henkii men-
neen ajan tunnelmaa. Kaap-

pikellon kumahdus johdattaa siniseen 
saliin, jota kattokruunu koristaa. Kaakeli-
uunit ja jugend-tyylin tapetit kertovat ra-
kennuksen pitkästä historiasta.

– Olemme halunneet säilyttää 20-lu-
vun hengen sekä tehdä kartanosta läm-
minhenkisen ja kodikkaan paikan. Ko-
ti tämä paikka on ennen ollutkin, Urpo-
lan kartanon yrittäjäpariskunta Leena ja 
Mikko Kylämarkula toteaa.

Humppilan Venäjän kylässä sijaitse-
va sukukartano erotettiin Venäjän karta-
nosta omaksi tilakseen viime vuosisadan 
alkupuolella. Kartanon päärakennuksen 
Mikon isän isoisä rakennutti viisihenki-
selle perheelleen vuonna 1924.

Vuosien varrella kartano on toiminut 
muun muassa sotaorpojen kotina, Hel-
singin kaupungin kesäsiirtolana ja mat-
tokutomona. Mikon vanhemmat Ilkka ja 
Ulla-Maija Kylämarkula avasivat karta-
noon ravintolan 30 vuotta sitten.

Leena ja Mikko ovat emännöinneet ja 
isännöinneet kartanoa kymmenen vuot-
ta. Tilausravintolan lisäksi kartano toimii 
juhla- ja kokoustilana. Pihapiirissä on 
Viikinkisauna ja hirsimökeissä majoitus-
tilaa. Leena pitää kartanon vanhassa na-
vetassa käsityöpuoti Tilkkutexiä, ja Mik-
ko viljelee kartanon mailla luomuviljaa.

– Meillä on paljon villejä suunnitelmia 

siitä, miten toimintaa voisi vielä laajen-
taa. Se kuitenkin tarkoittaisi lisää työtä. 
Nytkin töissä meinaa mennä jo kaksi ker-
taa kellon ympäri, Leena kertoo.

VAIKKA kiirettä onkin, Mikko muis-
tuttaa, että itse ovat he yrittäjyyden 
valinneet. Leena työskenteli aiem-
min pankissa ennen kuin siirtyi Mi-
kon rinnalle yrittäjäksi tämän kotitilalle.
– Leena on vastuullinen yrittäjä, ja minä 
olen ky:n y, Mikko hymyilee.
Leenan mukaan pariskuntana on luonte-
vaa tehdä töitä yhdessä. Kumpikin tietää 
tehtävänsä ja tuntee talon tavat.

– Työnjako on sellainen, että kumpi-
kin tekee kaikkea ja tekee silti, vaikkei eh-
tisikään. Jos toinen sanoo, ettei jaksaisi 
tehdä, toinen kannustaa ja sanoo, että 
tehdään nyt vaan.

Kylämarkulat pyörittävät yritystoi-
mintaa pääosin kaksin. Kartanolla on 
oma kokki, ja pariskunnan kaksi lasta 
auttavat kartanolla tarvittaessa.

Yrittäjille on tärkeää, että kiireestä 
huolimatta asiat tehdään jos mahdollista 
vielä paremmin kuin on sovittu ja luvattu.

– Kukka-asetelmien tekemisestä alka-
en on paljon sellaista työtä, joka ei näy, 
mutta näkyy, jos sen jättää tekemättä, 
Leena pohtii.

Haravointia ja nurmikonleikkuutta 
olisi aina, eikä kartanon ikkunoitakaan 
hetkessä pestä. Kun Viikinkisaunalle tu-
lee iso ryhmä, pyyhkeissä on kymmenen 
koneellista pestävää.

– Työttömyyttä emme ole täällä kos-

kaan poteneet. 16–19-tuntiset työpäivät 
ovat meille tuttuja.

KUN kaikkea ei millään ehdi tehdä, jos-
tain on osattava antaa periksi, kuten va-
paa-ajasta ja oman kodin siivouksesta. 
Kylämarkulat asuvat puolen kilometrin 
päässä kartanosta omakotitalossa, jossa 
on kuulemma aika paljon vähemmän ti-
laa kuin 750 neliön kartanossa.

Moni Urpolassa käynyt on huokais-
sut Kylämarkuloille, että eikö olisi iha-
naa asua kartanossa.

– Ei olisi, Kylämarkulat naurahtavat ja 
jatkavat, että asuntona kartano olisi epä-
käytännöllinen.

– On etu, että koti on vähän matkan 
päässä kartanosta, vaikka se meille lä-
hinnä nukkumakoti ja talvipesä onkin.

Kylämarkulat ehtivät yleensä lomailla 
vain talvella. Silloin he matkustavat niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lähtemi-
nen suuntaa ajatukset pois töistä.

Leena on intohimoinen käsitöiden har-
rastaja, ja Mikko rakentaa ja remontoi mie-
lellään. Viime kesänäkin Mikko käytti yh-
den kolmesta lomapäivästään Taipalsaa-
rella, jossa hän opetti savirakentamista.

Kylämarkulat pohtivat, että kun töis-
sä on kiire, pysyy itsekin vauhdissa ja 
virkeänä. Asiakkailta saadulla kiitoksel-
la jaksaa pitkälle.

– Vaikkei meillä yritystoimintaa olisi-
kaan, epäilemme, ettei meillä silti olisi 
vapaa-aikaa. Olemme sellaisia ihmisiä, 
että keksisimme kuitenkin jotakin, pa-
riskunta hymyilee.
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Urpolan kartanon päärakennus on raken-
nettu viisihenkiselle perheelle kodiksi 
vuonna 1924. Vuosien saatossa kartano 
on toiminut muun muassa sotaorpojen 
kotina, Helsingin kaupungin kesäsiirto-
lana ja mattokutomona. Mikon vanhem-
mat Ulla-Maija ja Ilkka Kylämarkula ava-
sivat kartanoon ravintolan 30 vuotta sit-
ten. Leena ja Mikko Kylämarkula ovat 
toimineet kartanon yrittäjinä 10 vuotta.

Urpolan kartanon sinisessä salissa on vietetty lukuisia juhlia. Kartanon yrittäjäpariskunta Leena ja Mikko Kylämarkulan mukaan on mukavaa päästä osalliseksi juhlatun-
nelmasta. – Juhlissa ihmiset ovat iloisia ja hyväntuulisia.

KITI SALONEN

Urpolan kartanon pihapiirissä sijaitseva 
käsityöpuoti Tilkkutex syntyi Leena Ky-
lämarkulan käsityöharrastuksen innoit-
tamana. Liike palvelee asiakkaita myös 
nettikauppana.

▼ Leena ja Mikko Kylämarkula ovat toimineet yrittäjinä Urpolan 
kartanossa 10 vuotta, kartano on palvellut matkailijoita ja juhlijoita 30 vuotta

Kartanon rouva ja herra


