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Hyvinkään Matkailuoppaat ry. kulttuuripolulla lukuvuonna 2018-2019 

 
Järjestäytynyt opastoiminta alkoi Hyvinkäällä vuonna 1962. Kymmenkunta ensimmäistä vuotta toimi 
opaskerho, kunnes vuonna 1973 kerhosta perustettiin Hyvinkään Matkailuoppaat ry. Yhdistys 
kuuluu valtakunnalliseen Suomen Opasliitto ry:hyn, ja sillä on 15 opasliiton auktorisoimaa 
matkailuopasta. Jäseniä yhdistyksessä on yhteensä 29. 
 
Hyvinkää-peruskierros 
Linja-autokierros, kesto noin 1 tunti, palkkio 40 € ja kohderyhmä kaikki luokat. 
Kierroksen tavoite on esitellä ja näyttää Hyvinkään keskusta-aluetta pääradan molemmilta puolilta. 
Reitin varrella nousevat esiin keskeiset kulttuuri- ja asiointipaikat, kaupungin kehityksessä 
merkittävät toimialat ja toimijat, oppilaitokset, merkkirakennukset, muistomerkit jne. Ja välillä on 
sipaistava myös Hyvinkään historiaa ja kehitystarinaa. 
 
Mitä Hyvinkään kaupunkipuistot kertovat 
Kävelykierros, kesto noin 1,5 tuntia, palkkio 40 €, ryhmäkoko korkeintaan 15? oppilasta ja 
kohderyhmä kaikki luokat. 
Kävelyjä tehdään keväällä toukokuussa ja alkusyksystä elo-syyskuussa. 
Kierroksen tavoite on näyttää ja kertoa Hyvinkään keskikaupungin hyvin hoidettujen vehreiden 
puistojen ja viheralueiden luonnosta, kasveista ja kulttuurihistoriasta, tarinoita unohtamatta. 
Kierroksella tulevat kasvien lisäksi tutuiksi Aseman-, Parantolan-, Kirkko- ja Donnerinpuisto sekä 
Kirjastoaukiolla Helene Schjerfbeckin puistikko. Matkalla huomioidaan myös reitin varrella olevat 
merkittävät rakennukset, kulttuurilaitokset, muistomerkit ym. 
 
Hyvinkään 101 helmeä 
Kuvaesitys, kesto noin 1 tunti, maksuton, ei ryhmäkokorajausta ja kohderyhmä luokat 7.-9. eli 
yläkoulu 
Esityksen voi tilata 1-2 kertaa syyslukukaudella 2018. Koulu hoitaa esitystilan, videoprojektorin/-
tykin ja mikrofonin. 
Kuvaesitys haastaa toteamuksen ”Hyvinkäällä ei ole mitään nähtävää”. Ja miksi rautatieasema on 
siinä missä se nyt on? Kooste on monipuolinen valokuvin havainnollistettu tarinakokonaisuus 
Hyvinkään parhaista kohteista ja kaupungin kehitykseen oleellisesti vaikuttaneista asioista.  
 
Parantolan tarina 
Kuvaesitys, kesto noin 1 tunti, maksuton, ei ryhmäkokorajausta ja kohderyhmä luokat 7.-9. eli 
yläkoulu 
Esityksen voi tilata kevätlukukaudella 2019. Koulu hoitaa esitystilan, videoprojektorin/-tykin ja 
mikrofonin. 
Kuvaesitys valottaa Hyvinkään Parantolan toimintaa, historiaa ja merkitystä kaupunkimme 
kehityksessä. Esityksen aikana selviää, oliko Parantola lainkaan sairaala, ja miksi sinne tultiin myös 
rentoutumaan ja viettämään vapaa-aikaa. Kuvat havainnollistavat Parantolan rakennuksia, tiloja, 
toimintaa ja asiakkaita aikana, jolloin Parantola vielätoimi. 
 
Linja-autokierroksilla Hyvinkään kaupunki vastaa linja-auton tilaamisesta ja kustannuksista. 
 
Kulttuuripolun lisäksi matkailuoppaan tarinoita voi kuulla koululaisten linja-autokuljetusten aikana. 
Opas voi Hyvinkään alueella hypätä oppilaita koululta uimahalliin tms. kuljettavan linja-auton kyytiin 
ja kertoa matkan varrella näkyvistä kohteista. Linja.autossa on oltava mikrofoni. 
Opastuksen kesto noin 15-20 minuuttia ja korkeintaan 30 minuuttia, palkkio 30 €, kohderyhmä kaikki 
luokat. 
 
 
Lisätiedot ja tilaukset 
Yhteyshenkilö Hyvinkään Matkailuoppaat ry:n sihteeri Raisa Nurmi puh. 040 9630612, emailit 
raisa.nurmi@pp.inet.fi (henkilökohtainen) ja oppaat.hyvinkaa@gmail.com (yhdistyksen). 
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