
(OHJEITA
YNNÄ ARMOLLISIA

ASETUKSIA JA

TOIVOMUKSIA

|TALLINNAAN
1 LÄHTIJÖILLE



Musiikin ystävät
Niinkuin musiikkimaail-
massa ihaillaan kauniita
säveleitä, niin musiikin-
harrastajan herkkä aisti
pystyy myös jokapäiväi-
sessä elämässä arvoste-

lemaan ostopaikkaansa
ja persoonallisella maul-
laan valitsemaan itsel-
leen sekä kotiväel-

leen sopivaa tavaraaiii Avattuamme uuden ta-
varatalomme, joka on
rakennettu juuri osta-
jien mukavuutta ja hy-
vinpalvelua silmälläpi-
täen, kutsumme Teidät,
musiikin ystävät tutus-
tumaan tavarataloomme
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MENEMME ULKOMAILLE!

Kun näin suuri joukko retkeilijöitä matkustaa vie
raaseen maahan, jonka oloja ja elämäntapoja emme
suurestikaan tunne, lienee paikallaan kiinnittää mat-
kalaisten huomiota ensiksi »kotipaikkaoikeutemme»
kotiin jäämisestä. Siis, että me olemme vierasmaalai-
sia, joskin heimokansamme vieraina, jolloin meidän
tulee muistaa ottaa vastaan heidän mahdollinen vie-
raanvaraisuutensa ja apunsa kiitollisuudella, emmekä
missään muodossa saa paljastaa heikkoa minäämme
rikkiviisauksilla y.m. arvoa alentavalla esiintymi-
sellämme.

Tämä olisi toimikunnan vilpitön toivomus kaikille
matkaan osallistuville.

RYHMÄJAOSTA.

Saadaksemme retkeilyn jotenkin asialliseen järjes-
tykseen, olemme pakoltetut jakamaan matkueen kah-
deksaan (8) noin viisikymmenhenkiseen ryhmään,
jotka aloittavat kaupungin nähtävyyksien katselun eri
paikoista. Tällöin ei missään paikassa tule ainakaan
suurempaa tungosta, koska otaksumme, ettei kaikki
mukaan lähtijät osallistu retkeilyyn. Ryhmäjaon muo-
dostamme laivalla siten, että lippujen N:o I—so1—50 omis-
tajat kääntyvät ryhmän johtajan herra Jukka Henell'in
puoleen saadakseen häneltä ryhmän merkin y.m.
tietoja ja ohjeita. Samoin lippujen N:o 51—100' omis-
tajat kääntyvät herra Yrjö Happosen puoleen. Lai-
valla, jossa retkeilyryhmät järjestetään, on siis seu-
raavien lippunumeroiden omistajien käännyttävä
seuraavien ryhmien johtajien puoleen:

Matkalipun N:o I—so hra Jukka Henell'in puoleen.
» » 51—100 » Yrjö Happosen »



Matkalipun N:o 101—150 hra Heikki Koukun puoleen
» » 151—200 » Erkki Lukkarin »

» » 201—250 » Oskari Nikkisen »

» » 251—300 » Olavi Oreniuksen »

» » 301—350 » Väinö Lukkarin »

» » 351—400 » V. Knuutisen »

» » 401—450 » Julius Horton »

JÄRJESTYKSESTÄ LAIVALLA.

Järjestyshäiriöiden varalta laivalla olemme valin-
neet toimikunnan jäsenten lisäksi kuusi (6) järjestys-
miesmerkillä varustettua järjestysmiestä, joiden anta-
mia määräyksiä on kaikkien ehdottomasti noudatet-
tava. Toimikunnan jäsenten tunnusmerkki on puna-
musta rintanauha. Laivan vuokraajan kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti olemme oikeutetut heti asian-
omaiselta vaatimaan korvauksen mahdollisesta vahin-
gon tuottamuksesta laivayhtiölle.

RAHAN VAIHDOSTA.

Eestin kruunuja saa vaihtaa matkan aikana laivan
kapteenilta, kapteenin hytistä. Pyydämme huomaut-
taa, että toimikunta kerää laivalla Suomen rahassa
yleisiksi katsomiamme kuluja niiltä, jotka yhteisiin
majapaikkoihin tyytyvät, jotka syövät yhteisen
aamiaisen lauantaina ja jotka osallistuvat retkeilyyn,
joten nämä kustannukset voidaan ottaa jo huomioon
rahaa vaihdettaessa, ettei kovin paljon toisintovaihtoa
tarvitseisi tapahtua.

TALLINNAN NÄHTÄVYYKSISTÄ.

Tallinna, jonka perusti Tanskan kuningas Valde-
mar II vuonna 1219 valloittamansa Lindanisan linnoi-
tuksen sijaan. Linnoituksen ympärille asettui asumaan
käsityöläisiä ja kauppiaita. Täten muodostunut asutus
sai v. 1248 kaupungin oikeudet. Kaupunki on seitse-
mänsadan vuoden kuluessa ollut tanskalaisten, sak-
salaisten, ruotsalaisten ja venäläisten hallussa. Kaik-
kien näiden kansojen vaikutus ilmenee sekä kaupungin
kehityksessä että sen rakennuksissa. Tanskan aikana,



13-vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla rakennettu
Toompea- (Domberg) linna Pikk Hermann nimisine
torneineen on säilynyt näihin asti. Tanskan aikaa
muistuttavat vielä kolme vanhempaa kirkkoa sekä
osittain säilyneet linnanmuurit ja -tornit. Osa niistä
sekä raatihuone, kolme kiltojen taloa ja useita asuin-
rakennuksia on säilynyt Saksan kalparitarien ajoilta,
v:sta 1346 alkaen. Ruotsin ajan jälkiä ovat kaupungin
muurien ulkopuolella sijaitsevat linnoitukset ja muu-
tamat asuinrakennukset.

Yleensä on vanhoista muureista ja torneista säily-
nyt noin kaksi kolmannesta. Näiden nähtävyyksien
lisäksi kiinnostaa matkailijaa Toompea ja Nigulisten
vanhat kirkot lukuisine historiallisine muistomerk-
keineen ja hautoineen. Toompean kirkkoon on hau-
dattu Ruotsin sotaväen ylipäällikkö ja Narvan valloit-
taja Pontus de la Gardie puolisoineen, kuningas
Juhana 111 tytär, Kustaa Vaasan sisar Hoyan kreivi-
tär Margareta, Ruotsin sotapäällikkö Karl Horn, Ruot-
sin kuningas Juhana 111 hovimarsalkka Olaf Rynning
j.n.e. Kirkossa on lukemattomia Ruotsin ja Saksan
kalparitarien ajan muistoja. Nigulisten kirkossa on
historiallisesti ja taiteellisesti arvokkaita kenotafeja,
paljon hautalevyjä, keskiaikainen katolisen kirkon
alttari ja joukko vanhoja maalauksia sekä puuveis-
toksia. 14-vuosisadan alkupuoliskolla rakennettu raati-
huone on merkittävä nähtävyys sekä rakennustapansa
että taideaarteittensa puolesta. Vanhat maalaukset,
kalliit kudokset, puuveistokset, Tallinnan kaupungin
avaimet, raatiherrojen juoma-astiat y.m. kuuluvat
harvinaisiin historiallisiin muistoihin. Myöskin Piiha-
vaimun kirkko sisältää maalauksia ja puuveistoksia.
Mustapeaden killan talon rakennustapa ja killan
muistoesineet muodostavat kiintoisan tutkimuskohteen
matkailijalle. Museoista mainittakoon Eesti Kunsti-
museum etnograafillisine- ja taidekokoclmincen, Pro-
vintsiaal Museum, Vapaussodan museo ja Pietari
Suuren talo ja museo Kadriorgissa.

MAJOITUS.
Tallinnassa samanaikaisesti sattuvien maatalous-

näyttelyjen takia olemme joutuneet majoituksen suh-
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teen aika kiusalliseen asemaan, yhteismajoitukseen
olemme saaneet sijoitetuksi tähän mennessä saa-
miemme tietojen mukaan noin 300 henkeä, joista
ainoastaan noin 150 hengelle majoituksen vuodevaat-
teilla, loput ilman vuodevaatteita. Näistä majoituksista
peritään edellisistä 20 mk. ja jälkimmäisistä 15 mk.
vuorokaudelta, joka kannetaan laivalla. Hotellihuo-
neita olemme varanneet noin 50 hengelle; näistäkin
pyydämme halukkaiden ilmoittamaan toimitsijoille
laivalla.

Yhteismajoitukseen tyytyvien on huomioitava, ettei
oltavat niissä ole kaikkein ensiluokkaisimmat, vallan-
kin niiden, jotka tyytyvät ja joutuvat majoituspaik-
kaan missä ei ole vuodevaatteita, on nyt jo valmis-
tauduttava tyytymään vaatimattomaan yhden yön
viettopaikkaan.

Yhteisissä majapaikoissa tulee kaikkien yövieraiden
viettää yönsä niin, että kaikki saavat rauhassa levätä
rasittavan päivän jälkeen. Minkäänlainen elämöinti
ja siivottomuus ei saa tulla missään nimessä kysy-
mykseen. Yövalvojan, vartijan, määräyksiä on kaik-
kien välttämättä noudatettava.

MATKAKANSLIA.

Toimikunnan jäsenet hoitavat vuorollaan kanslistin
tehtäviä meille varatussa yläkannella olevassa kanslia-
huoneessa, missä mahdollisia kaavakkeen täyttö-
ohjeita ja muita matkaa koskevia asioita voidaan jär-
jestää.

TOIMIKUNNAN JÄSENET JA VIRKAILIJAT.

Järjestävän toimikunnan jäsenet ovat samoja kuin
edellämainitut ryhmäin johtajat.

Toimikunnan puheenjohtaja ja retken johtaja:
Jukka Henell.

Toimikunnan sihteeri: Olavi Orenius.
Toimikunnan rahastonhoitaja: Julius Horto.

PÄIVIEN OHJELMA.
Lauantaina 29. 8. 1936

Ryhmä I kokoontuu NMKY:n talolle kello 9.45
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Lai 1. Aamiainen kello 10. Kello 11.30 lähtö retkei-
lylle kaupunkiin.

Ryhmä II kokoontuu NMKY:n talolle kello 9.45,
Lai 1. Aamiainen kello 10. Kello 11.35 lähtö retkei-
lylle kaupunkiin.

Ryhmä 111 kokoontuu NMKY:n talolle kello 9.45,
Lai 1. Aamiainen kello 10. Kello 11.40 lähtö retkei-
lylle kaupunkiin.

Ryhmä IV kokoontuu NMKY:n talolle kello 9.45,
Lai 1. Aamiainen kello 10. Kello 11.45 lähtö retkei-
lylle kaupunkiin.

Ryhmä V kokoontuu kello 8.30 NMKY:n talolle,
Lai 1, josta heti lähtö retkeilylle kaupungille. Kello
11.30 aamiainen NMKY:n talossa.

Ryhmä VI kokoontuu kello 8.30 NMKY:n talolle,
Lai 1, josta lähtö retkeilylle kaupungille kello 8.35.
Aamiainen NMKY:n talossa kello 11.30.

Ryhmä VII kokoontuu kello 8.30 NMKY:n talolle,
Lai 1, josta lähtö retkeilylle kaupungille kello 8.40.
Aamiainen NMKY:n talossa kello 11.30.

Ryhmä VIII kokoontuu kello 8.30 NMKY:n
talolle, Lai 1, josta lähtö retkeilylle kaupungille kello
8.45. Aamiainen NMKY:n talossa kello 11.30.

Kullekin ryhmälle tulee rintaan kiinnitettävä eri-
värinen tunnusmerkki osoittamaan mihinkä ryhmään
hän kuuluu ja saadaan ne jo edellämainituilla ryh-
mien johtajilta.

Ulkoilmakonsertti pidetään Harjunmäellä
alkaen kello 18. Pääsy kaikille vapaa.

Rasvusliik Tööliifin järjestämä Illanvietto
teetarjoiluineen heti konsertin jälkeen, jossa suorite-
taan ohjelmaa molemmin puolin. Matkailijoilta kan-
netaan maksua tilaisuuteen Ekr. —: 50. Lippuja etu-
käteen laivalla.

Sunnuntaina 30. 8. 1936.

Suotuisan sään vallitessa mahdollinen retki Piritan
kylpyrannalle ja luostariraunioille.

Tungoksen välttämiseksi matkakortin tarkastuk-
sessa olisi toivottavaa, että huvimatkailijat saapuisivat
satamaan jo kello 11. Laiva lähtee täsmälleen kello 12.



SYYS SAAPUU!
Syksyn sateet asettavat
jokaiselle JALKINEI-
DEN uusintavelvoituksen

Jalkinemyymälämme Kot-
kassa ja Kymissä ovat va-
rustautuneet erikoisesti tätä
syksyä varten. Niistä voitte
luottamuksella valita:

KÄVELY JA ILTAKENGÄT.
TYÖJALKINEET: Kumisaappaat,
Valtaterät, Rasvasaappaat ja Kengät

Tutustukaa nyt jo run-
saaseen valikoimaamme

KYMINLAAKSON OSUUSLIIKE R.L

Kotkassa 1936, Eteenpäin Oy:n Kirjapaino
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