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Kirkkopuisto.

MIKKELIN KAUPUNKI on viimeisinä vuosina alkanut
yhä enemmän kiinnittää matkailijoiden huomiota. Tämän se
hyvin ansaitseekin, sillä sijaiten sopivasti kauniiden matkailu'
reittien varrella tai niiden päätepisteessä, tarjoo Mikkeli süss
tina ja kaikin puolin ajanmukaisena sisämaanläänin pää'
kaupunkina matkailijalle rauhallisen ja viihtyisän levähdys'
paikan matkan varrella.

PÄÄSY MIKKELIIN on yhtä mukava sekä maitse
rautateitse tai autoilla että vesitse hyvillä matkailijalaivoilla.
Siten voi maitse Mikkeliin saapunut matkailija jatkaa mat'
kaansa laivalla ihanan saaristoreitin kautta Savonlinnaan tai
halki kuuluisan Suur'Saimaan Lappeenrantaan. Maitse taas
on hyvät autotiet ja jokapäiväinen yhteys Heinolaan,
Jyväskylään, Kuopioon, Savonlinnaan, Lappeenrantaan ja
Joensuuhun. Käynti Mikkelissä liittyy siten yhtä sopivasti
jokaiseen Itäsuomeen suuntautuvaan matkailuohjelmaan.

MIKKELIN NÄHTÄVYYKSISTÄ mainittakoon itse
kaupungissa Naisvuorella sijaitseva vesitorni, jonka huipusta
aukeaa laaja näköala yli kaupungin ja ympäristön. Tornin
juurella on lisäksi Matkailijayhdistyksen kahvila. Historia!'

Yleisnäköala.



lisesti erikoisen kiintoisa on Porrassalmenkadun pohjoispäässä
sijaitseva n. s. kivisakasti, joka n. 600 vuoden ikäisenä on
jäännös Mikkelin seudun ensimmäisestä kirkosta. Raken'
nukseen järjestetään lähiaikoina lisäksi kirkkomuseo. Mikkc
lm kaupungin kauniin goottilaistyylisen kirkon vierellä on
kuvanveistäjä Johannes Haapasalon muovailema taiteellisesti
erittäin vaikuttava sankanpatsas. Saman taiteilijan työtä on
myöskin Kirkkopuistossa Porrassalmen taistelussa 1789 kaa'
uineiden upseerien haudalle pystytetty muistomerkki. Kau'
pungin laidassa sijaitseva maaseurakunnan kirkko ansaitsee
myöskin käynnin aistikkaan sisustuksensa tähden, jota kau'
niit lasimaalaukset suuresti tehostavat. Kesäisen Mikkelin
suurimpana kaunistuksena ovat sen vehmaat puistot, joiden

Kivisakasti.

joukossa urheilupuisto erikoislaatuisine urheilukenttineen var'

sinkin on katsomisen arvoinen. Mikkelillä on myöskin kau'
niin Pankalammen rannalla uusi ja ajanmukainen uimalaitos,
joka sellaisena vastaa korkeimpiakin vaatimuksia.

MIKKELIN YMPÄRISTÖ on luonnonkauneudestaan
tunnettu. Siitä saa matkailija jo ensi todistuksen tekemällä
kävelyretken pitkin kävelypaikkana suosittua Kaihiin harjua.
Toinen näköaloistaan kuulu harju, n. s. Pikku'Punkaharju si'
jaitsee noin viisi km kaupungista pohjoiseen hyvän autotien



Kaupungin kirkko ympäristöineen

varrella. Kaunis on myöskin läheinen Lamposaari, jossa on
suosittu kesäravintola. Pysyvimmän muiston jättää matkai'
lijaan varmasti kuitenkin käynti Porrassalmen kuuluisalla
taistelupaikalla. Matka sinne käy hyvää maantietä läpi kau'
niiden maisemien, ja perillä avautuu katsojalle kappale iha'
ninta SisäVSuomea harjujen ja vehmaiden viljelysten välillä
välkkyvine vesineen. Harjun korkeimmalla laella kohoaa yi'
väänä muistopatsas, muistuttamassa taisteluista, joita suoma'
laisten on ollut käytävä ihanan maansa puolustamiseksi. Sai'
men rannalla oleva huvila on järjestetty viihtyisäksi kesä'
ravintolaksi. Porrassalmella käydessään voi matkailija pis'
täytyä katsomassa Kyyhkylän vanhaan kartanoon sijoitettua
invaliidikotia. Saman tien varrella on vielä Annilan kartano,
runoilija Karl August Tavaststjernan syntymäkoti. Hue
miota ansaitsee vielä kaupunkia vastapäätä lahden toisella
puolella oleva Paukkulan kartano, joka Suomen Nuoriso'
opiston hallinnassa on muodostunut merkittäväksi kulttuuri'
harrastusten ahjoksi maassamme.

MIKKELI TAR.JOO siten matkailijalle paitsi viihtyisää
levähdyspaikkaa siksi paljon sekä luonnon että työn luomaa
kauneutta ihailtavaksi, että käynnin Mikkelissä ehdottomasti
tulisi sisältyä jokaisen Suomessa matkailevan ohjelmaan.

Porrassalmi,



Porrassalmen muistopatsas.

ERÄITÄ OSOITTEITA MIKKELISSÄ.
Autoli n j a t:

Mikkeli—Heinola ja Mikkeli—Varkaus—Joensuu, T. J.Hon'
kanen, Pietarink. 2, puh. 6 87.

Höyrylaivalinja:
Mikkeli—Lappeenranta. s /s »Tähti», »Tähti II» ja »Tähti
III», Mikkelin Höyrylaiva Osakeyhtiö, puh. 413 »Tähti»
ja »Tähti II», puh. 511, »Tähti III», puh. 8, toimitusjohtaja
P. A. Luostarinen.

Pankkeja:
Helsingin Osakepankki, Porrassalmenk. 27, puh. 383.
Kansallis'Osake'Pankki.Porrassalmenk. 20, puh. 351 ja 88.
Mikkelin Säästöpankki, Hallitusk. 3, puh. 1 37.
O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki, Porrassalmenk. 18,

puh. 7.
SavccKarjalan OsakePankki, Porrassalmenk. 21, puh. 3 00.
Suomen MaatalouS'Osake'Pankki, Savilahdenk. 8, puh.

440.

Ravintoloita:
Mikkelin Seurahuone, Mannerheimintie 14, puh. 4 ja 32.
Ruokasali ja kahvila Kaleva, Hallitusk. 2, puh. 5 04.
Tanskasen leipomo ja kahvila, Porrassalmenk. 28, puh. 85.



Muita liikkeitä:
Hulda Nordenstreng, Muoti', Kangas', Käsityö' ja Herrain'

vaatetusliike, Savilahdenk. 6, puh. 4 85.
Kaarteen Kukka' ja Siemenkauppa, Maaherrank. 26,

puh. 2 72.
Kärkkäinen, Vilho, Valmiidenvaatteidenliike, Hallitusk. 3,

puh. 594.
Käsityöliike BreitholtzO/Y., Porrassalmenk. 25, puh. 2 15.
Mikkelin Sanomat, sanomalehti, Mikonk. 14, puh. 1 37 ja

4 44-
O/Y. Savon Rautakauppa, Porrassalmenk. 26, puh. 4 56.
Suur'Savon Osuuskauppa r. 1.,Hallitusk. 5, puh. 393 ja395.
Walokuvaustarpeiden Asioimisto, om. Roine Alve, Halli'

tuskatu 2, puh. 5 40.
Waljakka, Antti,Kukkakauppa ja Sitomo, Porrassalmenk.

25, puh. 3 99.

Werner Soderstlöm Osakeyhtiön syväpainossa Porvoossa 1931.


