
MHä Ma Hn WaW ÉMmamA T « tMmmß M äk. åmmmw m mmm m åMnt ttmm

M%wW Mmm Mmm mmma Mr jmmW mr

ImUBKBBSUEm



Matkailijaliikenne maassamme.

V. 1935 kävi Suomessa 63.747 ulkomaista
matkailijaa, joiden lasketaan jättäneen maahan
rahaa yhteensä n. 250 milj. markkaa. Edellisenä
vuonna vastaavat luvut olivat 52.823 ja 210 milj.
markkaa, joten lisäys oli varsin huomattava. V. 1936
on kehitys jatkunut edelleenkin suotuisaan suuntaan.

Matkailijaliikenteestä saadut tulot muodostavatkin
jo maksutaseessamme kolmanneksi suurimman
tuloerän viennin ja laivarahtien jälkeen.

Kotimaisesta matkailijaliikenteestä ei ole ole-
massa yhtä täydellisiä tilastollisia tietoja, mutta

rautateitten rengasmatkalippujen käytön lisäänty-
minen sekä liikenteen vilkastuminen Suomen Mat-
kailijayhdistyksen majoissa osoittavat, että koti-
maanmatkailukin on huomattavasti elpynyt viime
vuosina.

Mitä Suomi tarjoaa matkailijalle?
Suomella on monipuoliset edellytykset matkailu-

maaksi. Tuskinpa missään muussa maassa kierto-
matka maan ympäri muodostuu niin antoisaksi
kuin juuri Suomessa, jonka maisemat ovat joka
maakunnassa erilaiset ja kaikkialla kauniit ja kiin-
toisat. Meillähän on kymmenettuhannet järvemme,
laajat, kasvuvoimaa uhkuvat metsämaamme, mah-
tavat virtamme kuohuvine koskineen ja kauniit
vaara- ja jylhät tunturimaisemamme siintävine
näköaloineen. Ja meillä on muutakin matkaili-
jalle näytettävää kuin maisemamme. On laske-
maton kesäyön aurinko, liekehtivät revontulet ja
kevään hohtavat hanget. Meillä on myös erin-
omaisia mahdollisuuksia urheilukalastukseen ja
leirielämään, mille annetaan suuri arvo niissä
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maissa, joissa retkeilyä harjoitetaan. Pitäväthän
täällä käyneet ulkomaiset retkeilijät Suomea ret-
keilijäin ihannemaana. Meillä on myöskin kult-
tuurimuistoja ja -saavutuksia, vanhoja linnoja,
muistomerkkejä, suuria tehtaita ja komeita raken-
nuksia, joita voimme näyttää ulkomaalaisille ja
joihin etenkin oman maamme väestön kannattaa
tutustua. Nämä seikat sekä ulkomaalaisille eri-
ko/sen edulliset valuuttasuhteet tekevätkin Suomen
muista maista saapuville matkailijoille miellyttäväksi
ja kiintoisaksi.

Matkailunedistämistyö maas-
samme.

Matkailuolojemme kehittämiseen on viime vuo-
sina kiinnitetty varsin paljon huomiota. Mainitta-
koon, että valtioneuvosto asetti v. 1935 komi-
tean tekemään esitystä matkailupolitiikkamme
suuntaviivoista ja että myöskin useat kaupungit
ja maalaiskunnatkin ovat ryhtyneet toimenpitei-
siin omien matkailuo!ojensa kehittämiseksi.

Tärkeimmän työn matkailun edistämiseksi maas-
samme ovat kuitenkin suorittaneet matkailujär-
jestöt. Vanhin ja suurin näistä on Suomen Mat-
kailijayhdistys, joka v. 1937 viettää 50-vuotis-
juhlaansa. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 20
paikallisosastoa, 600 paikallisasiamiestä ja n.
17.000 jäsentä. Yhdistyksellä on keskustoimisto
Helsingissä ja 18 matkailuhotellia ja -majaa sekä
ravintolaa eri puolilla maata. Yhdistys hankkii ja
antaa matkailuolojamme koskevia tietoja, laatii
matkasuunnitelmia, tutkii uusia matkailumahdolli-
suuksia ja tekee matkailuolojen parantamista tar-

koittavia ehdotuksia sekä työskentelee kotimaan-
matkailun edistämiseksi julkaisemalla omaa lehteä
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ja toimittamalla erilaisia matkakäsikirjoja ja opas-
lehtisiä. V. 1936 yhdistys on painattanut 20 eri

julkaisua (niistä osa ruotsin-, saksan- ja englannin-
kielisiä), yhteensä n. 223.000 kpl. Keskustoimiston
tiedonanto-osastolla kävi vilkkaimpina matkailu-
kuukausina, touko —elokuun aikana, yhteensä 2.875
tietojen kysyjää, minkä lisäksi samana aikana vas-
tattiin 2.237 tiedustelukirjeeseen. Nämä tiedon-
annot ovat olleet maksuttomia.

Suomen mainostamisesta ulkomailla huolehtii
Suomen-Matkat, joka on yhtymällisten jäsenten
(virastojen, liikennelaitosten, kuntien, hotellien,
matkailujärjestöjen y. m.) muodostama liitto. Siihen
kuului v:n 1936 alussa 85 jäsentä. Matkalippujen
myyntiä, seuramatkojen järjestämistä yms. taas

hoitavat matkatoimistot (Suomen Matkatoimisto,
Matkatoimisto Kaleva ja Koulumatkailutoimisto).

Lähitulevaisuuden tärkeimmät teh-
tävät matkailutyössä.

Suomella on, kuten edellä olevasta käy ilmi,
erinomaiset edellytykset kehittyä huomattavaksi
matkailumaaksi, mutta toistaiseksi on näistä mah-
dollisuuksista vasta pieni osa saatu käytäntöön.
Meillä onkin vielä matkailun alalla paljon ja kiireel-
lisiä tehtäviä, kiireellisiä sen takia, että muissa
matkailumaissa uhrataan paljon työtä ja varoja
matkailijoin saamiseksi niihin.

Meillä on ennenkaikkea kehitettävä majoitus-
oloja. Kaupungeissa meillä jo alkaa olla ajan
vaatimuksia vastaavia hotelleja, mutta kaikki näh-
tävyytemme eivät ole kaupunkien läheisyydessä,
joten matkailumajoja on rakennettava nähtävyyk-
sien luo. Näin on Suomen Matkailijayhdistys mene-
tellytkin. Se on yhteistoiminnassa valtion kanssa
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rakentanut majoja sellaisille paikoille, joihin mat-

kailijat mielellään tutustuvat, mutta joille yksityiset
yrittäjät eivät kykene majoitusmahdollisuuksia jär-
jestämään. Tällaisia majoja on kuitenkin vielä kovin
vähän; monet arvokkaat luonnonnähtävyytemme
ovat vielä kaukana kunnollisista yöpymispaikoista,
ja valmiitkin majat ovat osoittautuneet liian pie-
niksi. Kipeimmät puutteet tulevat nyt kyllä korja-
tuiksi, kun Suomen Matkailijayhdistys otti v. 1935
valtion takaaman obligatiolainan uusien matkailu-
majojen rakentamista varten.

Toinen tärkeä tehtävä matkailun alalla on asial-
listen opaskirjasten ja -lehtisten aikaansaaminen
maamme matkailu- ja retkeilyreiteistä. Tällaisten
nykyajan vaatimuksia vastaavien oppaiden laati-
misen on Suomen Matkailijayhdistys ottanut ohjel-
maansa, mutta tämän suunnitelman toteuttaminen
vaatii työvoimia ja varoja enemmän kuin yhdistyk-
sellä on ollut tarkoitukseen käytettävänä.

Kolmas tärkeä tehtävä on matkailuharrastuksen
jatkuva elvyttäminen kotimaassa. Kansamme pää-
osa, maanviljelijät ja työväestö, ei harrasta vielä
riittävästi matkailua, koska matkustamista pide-
tään yleensä kalliina. Meillä olisi saatava käsi-
tykset matkailusta muuttumaan ja löydettävä mat-

kailulle sellaiset muodot, että vähävaraisempikin
väki voisi henkilökohtaisesti tutustua maamme
kauneuksiin.

Suomen Matkailijayhdistys on tässäkin suhteessa
tehnyt merkityksellistä työtä. Se on aikaisempina
vuosina julkaissut arvokasta ja suosittua vuosi-
kirjaa sekä kuluneena vuonna jäsenlehteä, joissa
on esitelty maamme luontoa ja nähtävyyksiä
sekä sanoin että kuvin. Tämän sekä muiden jul-
kaisujensa avulla yhdistys on mainostanut koti-
maista matkailua ja antanut sitä koskevia tietoja.
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Suomen Matkailijayhdistys on ryhtynyt osaltaan
myös retkeilyolojen kehittämiseen, koska retkeily,
kun laajemmat kansanpiirit ryhtyvät sitä harras-
tamaan ja siihen tottuvat, tekee omaan maahan
tutustumisen vähävaraisemmallekin väelle mahdolli-
seksi.

Matkailun merkitys maallemme.
Ulkomailta maahamme suuntautuvan matkailija-

liikenteen taloudellisesta merkityksestä oli edellä
jo puhe. Kotimaassa tapahtuvalla matkailulla on
tässä suhteessa myöskin merkityksensä, sillä se vie
rahaa monille sellaisille syrjäseuduille, missä sitä
kaikkein kipeimmin tarvitaan, sekä edistää majoitus-
olojen kehittämistä ulkomaalaislakin yhä parem-
min tyydyttävälle kannalle.

Mutta kotimaanmatkailulla on merkityksensä
myöskin kasvattavassa suhteessa. Omakohtaisesti
havaitut asiat pysyvät parhaiten mielessä, joten
oman maan olojakin opitaan parhaiten tuntemaan

katselemalla niitä »paikan päällä». Ja meidän
maamme on joka kulmaltaan niin kaunis, että
siihen tutustuminen on omiaan voimakkaasti lujitta-
maan isänmaanrakkauttamme. Eikä kotimaahan
tehdyn matkan virkistävä vaikutus jää ulko-
maanmatkan antamaa pienemmäksi, jos matka
tehdään sellaiseen maakuntaan, missä luonto ja
olot enimmän poikkeavat kotioloista.

Suomen Matkailijayhdistys ja pai-
kallinen matkailutoiminta.

Suomen Matkailijayhdistystä moititaan usein siitä,
että se ei riittävästi mainosta kaikkia niitä paikka-
kuntia, joihin matkailijaliikennettä voitaisiin suun-
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nata. Tämä väite ei ole oikeudenmukainen, kun
otetaan huomioon Matkailijayhdistyksen käytettä-
vissä olevat rajoitetut varat ja työvoimat. Tähän
saakka on yhdistyksen olosuhteitten pakosta täy-
tynyt keskittää työnsä niihin seutuihin, joissa maan
etu on kipeimmin kaivannut parannuksia.

Mutta kaikissa julkaisuissaan yhdistys on tasa-

puolisesti muistanut kaikkia maamme osia. Sitä-
paitsi Matkailijayhdistyksen jäsenet ovat useilla
paikkakunnilla muodostaneet paikallisosastoja, jot-
ka ovat menestyksellä toimineet paikkakuntansa
matkailuolojen kehittämiseksi.

Matkailutyö kaipaa koko kansan
myötätuntoa.

Matkailun hyväksi toimiminen on työtä koko
maan hyväksi. Mitä enemmän me saamme tänne
ulkomaalaisia, sitä laajemmalle Suomen tuntemus
ulkomailla leviää, sitä edullisemmaksi maksutaseem-
me muodostuu ja sitä useammalle kansalaisellemme
matkailu tarjoaa työtä ja toimeentulon. Suomen
Matkailijayhdistys on ryhtynyt laajakantoisiin aloit-
teisiin matkailuolojemme saattamiseksi ajanmukai-
selle tasolle. Näiden aloitteiden toteuttamiseen
tarvitaan kuitenkin nykyistä suuremman jäsen-
määrän myötätuntoa ja tukea. Yhdistyksen jäsen-
määrä on toistaiseksi maan koko asukaslukuun
verrattuna mitättömän pieni; jokaista tuhatta asu-
kasta kohti siitä tulee keskimäärin vain 5 jäsentä.
Esimerkin vuoksi mainittakoon, että Ruotsin vastaa-

vassa yhdistyksessä oli v. 1935 143.000 jäsentä, eli
tuhatta asukasta kohti keskimäärin 22 jäsentä.
Suurempi jäsenmäärä antaisi yhdistyksen toimin-
nalle enemmän kantavuutta, ja jäsenmaksuista
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kertyvillä varoilla sen toimintaa voitaisiin tehostaa
ja laajentaa.

Sen tuen, minkä jäsenet antavat yhdistykselle
jäsenmaksujen muodossa, yhdistys puolestaan koet-
taa korvata pitämällä jäsenlehden mahdollisimman
arvokkaana ja myöntämällä jäsenille alennuksia
yhdistyksen matkailumajoissa sekä hankkimalla
heille alennuksia laiva- ja linja-automatkoista enim-
min käytetyillä matkailureiteillä. Näistä eduista
tekevät yhdistyksen asiamiehet mielellään tarkem-
minselvää. Tiedustelkaa niitä tämän vihkosen anta-

jalta ja ilmoittautukaa samallayhdistyksen jäseneksi!
Matkailijayhdistys tarvitsee Teidän tukeanne!

Jäsenmaksu on vain 25 markkaa.

Nr. 111.


