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1. Pikkupaana
Tapanintie 18 / Könnintie 176,  Ylistaron asema

Pikkupaana oli vuosina 1899-1952 käytössä ollut hevosvetoinen kiskorata, joka kulki 1,4 km matkan 
Ylistaron Tiilitehtaalta Ylistaron asemalle.  Tiilitehtaalla oli töissä useita satoja ihmisiä. Se lopetti toimintansa 
vuonna 1953. Muistomerkin kivipaateen on kiinnitetty alkuperäisen kapearaiteisen radan kiskonpätkät sekä 
pyörät ja akseli. Kuten muistomerkistä voi päätellä, pikkupaana oli paitsi lyhyt myös melkoisen pieni!

2. Kirjojen keräilijä Matti Pohdon muistomerkki
Kirja-Matin koulu

Matti Pohto syntyi vuonna 1817 Isonkyrön pitäjän Ylistaron kappelissa. Hän joutui jo varhain kodittomaksi 
ja kerjuulle. Matti innostui kuitenkin nuorena miehenä kirjoista ja alkoi kerätä ja kaupitella niitä. Hän 
opetteli myös kirjansidonnan taidon. Matti kiersi ympäri Suomea kirjat mukanaan ja niitä kaupitellen. Hänen 
kokoelmassaan oli laskelmien mukaan tuhansia kirjoja. Kun Turku paloi vuonna 1827, myös Turun yliopiston 
kirjasto tuhoutui. Matti Pohdon kirjat korvasivat tuhoutuneen yliopiston kirjaston.

3. Talvi- ja jatkosodan sankareiden muistomerkki
Ylistaron sankarihautausmaa

Muistomerkki on kivipaasi, johon on hakattu reliefi, joka esittää miestä ja naista pitelemässä käsissään pientä 
lasta. Muistomerkki on muistona talvi- ja jatkosodissa taistelleille miehille, jotka joutuivat jättämään perheet 
taakseen. Muistomerkin on suunnitellut Kalervo Kallio, jonka isä Kyösti Kallio oli Suomen tasavallan 4. 
presidentti.

4. Vuoden 1918 taisteluissa kaatuneiden muistomerkki
Ylistaron sankarihautausmaa

Elias Ilkan veistämä vapaussodassa kaatuneiden muistomerkkiin on kaiverrettu vuonna 1918 taisteluissa 
kaatuneiden ylistarolaisten nimet. Muistomerkkiin on veistetty reliefiin kolmen sotilaan sivuprofiilit.
Reliefi tarkoittaa kuvaa tai kuvasarjaa, joka on joko kaiverrettu koholle taustastaan tai koverrettu sen sisään.
Sankarihautausmaalla sijaitsevat myös Vanhan kirkkopaikan muistomerkki ja Napuen taistelun muistolaatta. 
Napuen taistelu käytiin Isokyrön kirkolta 5 km päässä sijaitsevalla Napuen peltoaukealla 19.2.1714 
suuren Pohjan sodan yhteydessä. Sodassa olivat vastakkain Venäjä ja Ruotsi, johon Suomi kuului.  Taistelu 
aloitti Isonvihan ajan.  Arvioiden mukaan noin puolet Kyrönmaan väestöstä menehtyi taistelussa ja sitä 
seuranneissa kurjissa oloissa. Napuen taistelun voittaneet venäläiset saivat ryöstöoikeuden ja kulkivat 
taistelun jälkeen pitkin Pohjanmaata ryöstellen ja hävittäen.

5. Matti Haapojan hauta ja muistomerkki
Ylistaron sankarihautausmaa

Matti Haapoja (16.9.1845 Isokyrö-8.1.1895 Turun vankila) oli Ylistarossa syntynyt niin sanottu 
puukkojunkkari. Hän tuli erityisen kuuluisaksi siitä, että pakeni vankilasta ja jopa Siperiasta, jonne hänet 
rikoksistaan karkotettiin. Matti Haapojan jäänteet siirrettiin Ylistaron sankarihautausmaalle vasta vuonna 
1995, eli sata vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Paikka on myös hänen isänsä hauta, jolle Matti itse teki 
vankilassa rautaristin.



6. Salomon Wilskmanin eli Junnoon Salun muistomerkki
Monitoimitalo

Ylistarolainen Salomon Wiksman eli Junnoon Salu (1825-1913) keräsi vanhoja esineitä, jotka ovat nykyään 
Kansallismuseossa Helsingissä. Hänen kokoelmaansa kuului tuhansia esihistoriallisia ja satoja uudemman 
ajan esineitä, joita hän kartoitti keräysmatkoillaan halki Suomen. Salomon toimi ensin rihkamakauppiaana, 
mutta tehtyään Valtion historiallisen museon, nykyisen Kansallismuseon, kanssa sopimuksen, hänestä 
tuli ammattikeräilijä. Hän kulki matkoillaan useimmiten jalan ja eli varsin vaatimattomasti. Salomonin 
muistomerkki on Nina Sailon käsialaa. Reliefi eli korkokuva esittää Salomonia.

7. Karjalaisten muistokivi
Ylistaron hautausmaa

Karjalaisten muistokivi on pystytetty muistoksi karjalaisille, jotka joutuivat evakkoon sotien vuoksi. 
Muistomerkki muistuttaa erityisesti raskaasta evakkotaipaleesta. Jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle 
menetetyn Karjalan alueelta yli 400 000 karjalaista menetti kotinsa ja joutui sijoittumaan muualle Suomeen 
eli lähtemään evakkoon. Kaikki eivät selvinneet evakkotaipaleesta. Sopeutuminen elämään uudessa 
ympäristössä ei aina ollut helppoa.  Vaikeuksia oli puolin ja toisin niin evakoilla kuin uusien asuinympäristöjen 
asukkailla, kun murteet ja tavat törmäsivät toisiinsa. Menetetyn Karjalan alueen kulttuuria ja perintöä 
vaalitaan nykyäänkin aktiivisesti.

8. Muistolehto
Ylistaron hautausmaa

Muistolehdot ovat hautausmailla sijaitsevia hautauspaikkoja, joissa on muistopaikka tuhkatuille vainajille. 
Muistolehdon enkelipatsas siunaa kivipaadet, joihin on kiinnitetty muistolehtoon haudattujen vainajien 
nimilaatat. Enkeli seisoo ikäänkuin metsäisen mäen harjalla.




