
15.10. Retki VÄINÖ LINNAN syntymäseudulle, Urjalaan 

VÄINÖ LINNAN syntymästä 100 vuotta 

Lähtö: klo 8.00 tuomiokirkkoaukiolta 

 9.30 nautimme aamukahvit Pentinkulmassa. 

 10.30 tapaamme oppaan Urjalassa ja aloitamme tutustumisen Väinö Linnan syntymäseutuun. 

 VÄINÖ LINNAN TYÖHUONE on Urjalan kirjastossa, aivan kirkonkylän keskustassa. 

 Kirjastolta lähtiessäsi käännymme oikealle Urjalantielle ja näemme pian vasemmalla keltaisen 

SÄÄTIÖTALON ja oikealla URJALAN KIRKON. Tutustumme Kirkkoon. 

 VÄINÖ LINNAN SYNTYMÄKODIN PAIKKA on ensimmäinen kohteemme Honkolassa. Kävelemme 

noin sata metriä, Väinö Linnan syntymäkodin paikalle. 

 Jatkamme matkaa ja ylitämme hetken kuluttua sillan, joka on ollut mallina sille kuvitteelliselle 

sillalle, jolla kartanon paroni surmattiin Linnan Pohjantähdessä. 

 Vasemmalla puolen tietä näet HONKOLAN KARTANON maita ja rakennuksia. Näihin voi tutustua 

ainoastaan valtuutetun oppaan johtamalla retkellä. 

 Matkan jatkuessa kartanon suuren navetan jälkeen käännymme Torpparintie, jonka varrella 

näemme KANKAANPÄÄNMÄEN PUOLUSTUSLINNAKE ja HONKOLAN TYÖVÄENYHDISTYS 

VOIMAN talon rauniot. 

 Venäläiset rakensivat Kankaanpäänmäen linnoitteen Pietarin suojaksi vuosina 1914–1917. 

 Väinö Linna kävi Honkolan koulua, joka paloi 1989. Kuudennen luokan todistuksen keskiarvo oli 

8,7. Linnan opettaja onkin todennut, että ”Väinöllä oli nopea käsityskyky ja hyvä muisti”. 

 Torpparintieltä jatkamme Patetuntielle ja näemme HONKOLAN PALOKUNNAN TALON eli VPK:n 

talo on oikealla mäen päällä. Se on ollut Väinö Linnalle työväentalon mallina. VPK:n talo on 

perinteinen kesänäyttelyiden pitopaikka. 

 ITTELLISEN PIRTTI sijaitsee noin kilometrin päässä VPK:n talolta. Matkalla sinne kuljemme halki 

tyypillisen hämäläisen torppari- ja mäkitupalaisalueen. Jykevän kiviaidan ympäröimässä 

pihapiirissä ja pirtin sisällä voimme aistia menneen ajan läsnäolon. 

 KOSKELAN TORPALLE saavumme noin puoli kilometriä pitkin mutkittelevaa Patetuntietä. Tämä 

niin sanottu Koskelan torppa pihapiireineen ei ole juuri se, jota Linna teoksessaan kuvasi, mutta 

aivan samanlainen. Suuren torpan sisällä saamme vaikutelman niistä olosuhteista, joissa 

Koskelatkin elivät. 

 Matkan jatkuessa lounaalle Metsälinnan kartanoon, niin voimme vielä nähdä Honkolan kartanon 

omistaman PAPPILAN. 

 13.30 lounas. 

 Lounaan jälkeen menemme vielä NUUTAJÄRVEN lasikylään, jossa voit tutustua lasimuseo 

PRYKÄRIIN ja tehdä ostoksia IITTALA outletissa, sekä PRUUKIN pajoissa. Kivimuurin kupeessa 

on kahvilaravintola, johon vierailija voi istahtaa vielä kahville. 

 Nuutajärven lasikylästä palaamme kotiin. 

 

Matkan hinta: 75 € 

Hintaan sisältyy: 
• Kuljetus  

• Opastus Väinö Linna reitillä  

• Aamukahvit Pentinkulmassa  

• Lounas  

• Nuutajärven opastettu kierros 
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