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HUOMAUTUKSIA.

Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenet saavat kaikista
alempana mainituista hinnoista 10%:nalennuksen näyttämällä
kuluvan vuoden jäsenkorttinsa (väkijuomien hinnoista ei
anneta alennusta). Juomarahoja ei oteta vastaan matkailu-
majoissa, mutta sen sijaan veloitetaan palvelusmaksua 10 %
laskun määrästä (Punkaharjun Finlandia-hotellissa ja Rova-
niemen Pohjanhovissa matkustajahuoneiden seinällä olevan
taulukon mukaan).

Kyselyt osoitetaan Suomen Matkailijayhdistyksen keskus-
toimistoon, Helsinki, Aleksanterinkatu 7a. Huonetilaukset
lähetetään sinä aikana, jolloin matkailumajat ja hotellit ovat
avoinna, suoraan niihin. Kaikissa matkailumajoissa on puhelin.

Huom! Liikenneyhteyksien tarkat aikataulutiedot »Suo-
men Kulkuneuvoissa» (hinta 7: —), jota on saatavana
kirjakaupoista, rautatieasemilta ja Suomen Matkailija-
yhdistyksen keskustoimistosta.

fry wEiuN a.QÖÖ3, Helsinki



MATKAILUMAJAT
JA

RAVINTOLAT

SUURSAARI.
SUURSAAREN RAVINTOLA (avoinna kesäk. 5 p:stä

elok. 24 p:ään), rakennettu 1936—37 arkkitehti V. Vähä-
kallion piirustusten mukaan, avataan kesämatkailukauden
alussa 1937. Ravintola sijaitsee satamalahden pohjukassa
Suurkylän ja Kappelniemen uimarannan välissä. Rakennuk-
sen ensimmäisessä kerroksessa ovat ravintola- ja kahvilasalit,
toisessa kerroksessa kahvilan parveke ja 2 pienempää ruoka-
salia. Ravintolassa on tilaa 300 hengelle ja sitäpaitsi ulko-
terassilla 350 hengelle.

Hinnat: Lounas 15—20:—, päivällinen 18—22—26: —,

kahvi tai tee ja leipä 5: —, å la carte. Alennusliput viikoksi
(lounas, päivällinen, aamupäiväkahvi tai iltatee) 200: —

(Suomen Matkailijayhdistyksen jäseniltä 180: —).

Uimaranta: hienoa hiekkaa, kahvitarjoilu sekä uimakojuja,
joiden käytöstä suoritetaan 2: — tunnilta. Suurkylästä voi-
daan tehdä retki Kiiskinkylään maanteitse tai moottoriveneellä
(moottoriveneitä vuokrataan Suurkylän taloista).

Asuntoja saadaan taloista. Huonetilaukset osoitetaan Suur-
saareen Osuuskunta Matkailijoille, joka varaa asuntoja lyhyem-
mäksi tai pitemmäksi ajaksi. Yksityisen huoneen hinta 20: —

ensimmäiseltä vuorokaudelta, 15: — seuraavilta vuorokausilta.
Yhteisessä huoneessa vuoteen hinta 15: — ensimmäiseltä vuoro-
kaudelta, 10: — seuraavilta vuorokausilta.

Liikenneyhteydet: Laivayhteys kuusi kertaa viikossa Kot-
kasta, kolme kertaa Helsingistä, kaksi kertaa Koivistolta.

Kappelniemen uimaranta Suursaarella.

3



Hotelli Finlandia,

PUNKAHARJU.

HOTELLI FINLANDIA (avoinna koko vuoden), n. 400 m:n
päässä Punkaharjun asemalta, on hotellin siirryttyä v. 1936
Matkailijayhdistyksen haltuun perusteellisesti korjattuna täy-
sin ensiluokkaisessa kunnossa. Hotellissa on 12 yhden hengen
ja 14 kahden hengen huonetta sekä avara ruokasali ja seurus-
teluhuone. Sähkövalaistus, keskuslämmitys, kylpyhuoneita,
W. C. Sauna, uimahuone, hyvä verkkopallokenttä, soutu-
veneitä.

Lähiympäristössä hyviä kävelyteitä ja metsäpolkuja. Tilai-
suutta kalastukseen.

Hinnat: Yksityishuone 35—50:—, kahden hengen huone
65 —80: —, ylimääräinen vuode 15: —, lounas 20: —, päivälli-
nen ja illallinen 25:—, kahvi tai tee ja leipä 6: —. Täysihoito
vähintään 5 päivää oleskeltaessa yhden hengen huoneissa
65 —80: — ja kahden hengen huoneissa 60—75: — vuoro-
kaudelta. Palvelusrahat merkitään laskuun jokaisessa matkus-
tajahuoneessa nähtävissä olevan taulukon mukaan.

Posti- ja lennätinosoite: Finlandia, Punkaharju.

VALTIONHOTELLI sijaitsee erittäin kauniilla paikalla
Punkaharjun laella, mistä avautuu viehättävä näköala yli
ympäröivien vesien. Hotellissa (avoinna kesäk. 1 p:stä elok.
31 p:ään) on tilava ravintola ja seurusteluhuone sekä 20 yhden
hengen ja 2 neljän hengen huonetta. Erillisessä rakennuk-
sessa (»huvilassa») on 6 yhden hengen ja 6 kahden hengen huo-
netta sekä joukko ullakkohuoneita, jotka ovat tarkoitetut
käytettäviksi seuramatkalaisten halvempaan majoittamiseen.
Sähkövalaistus, W. C. Hyvä sauna, uimahuone, ensiluokkai-
nen verkkopallokenttä, soutuveneitä, moottorivene.
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Hinnat: Yksityishuone 25—40:—, kahden hengen huone
60: —, vuode ullakkohuoneissa 15: —, ylimääräinen vuode
15:—, lounas 15:—, päivällinen 20:—, kahvi tai tee ja leipä

5: — (voin ja leivän kera 7: —), åla carte. Täysihoito vähin-
tään kolme päivää oleskeltaessa 55—75: —, ullakkohuoneissa
45: — vuorokaudelta. Aikana 1/6—20/6 myönnetään 15 %:n
(Matkailijayhdistyksen jäsenille 25 %:n) alennus täysihoidon
hinnoista vähintään 5 päivää oleskeltaessa.

Posti- ja lennätinosoite: Valtionhotelli, Punkaharju.
Liikenneyhteydet: Junassa Punkaharjun asemalle, höyry-

laivayhteys Savonlinnaan, linja-autoliikennettä eri suuntiin.

SAVONLINNA.
Savonlinnan kaupunki on Suomen tärkeimpiä matkailu-

keskuksia. Paitsi rautatietä lähtee sieltä höyrylaivareittejä
useaan suuntaan. Matkailijoita varten Matkailijayhdistys
ylläpitää Savonlinnassa kesätoimistoa Nälkälinnassa, jossa
kielitaitoinen henkilökunta antaa maksutta matkatiedon-
antoja, varaa hyttipaikkoja laivoihin jne. Matkailijayhdistys
on pystyttänyt myöskin laivarantaan paviljongin, jonka hoi-
tajina on kielitaitoisia henkilöitä. Matkailijat voivat jättää
tavaransa sinne säilytettäviksi; pyydettäessä toimitetaan tava-
rat suoraan laivaan tai junalle.

Posli- ja lennätinosoite: Nälkälinna, Savonlinna.
Matkailijayhdistys hoitaa myöskin Olavinlinnan kahvilaa,

joka on sijoitettu äskettäin restauroituun ns. ritarisaliin;
siellä tarjoillaan kahvi-aamiaisia, kahvia, teetä, voileipiä,
virvokkeita ym. Kielitaitoiset oppaat huolehtivat matkaili-
jain opastamisesta linnassa.

KOLI.
KOLIN MATKAILUMAJA (»ylämaja», avoinna koko vuo-

den), sijaitsee aivan Kolin kukkulajonon korkeimman huipun,
Ukko-Kolin vierellä, joka kohoaa 348m merenpinnan yläpuolelle.
Majassa on suuri avotakkainen halli, seurusteluhuone, kirjoitus-
huone ja ruokasali sekä 31 nykyaikaisesti ja mukavasti varustet-
tua makuuhuonetta, joista 11 :eentulee juoksevavesi. Yhden hen-
gen huoneita on 12, kahden hengen 19. Sitäpaitsi on yhteis-
majoitushuone ja useita yksinkertaisempia huoneita pienem-
mässä alhaalla rannassa sijaitsevassa rakennuksessa (»ala-
majassa»), joissa on tilaa yhteensä n. 40 hengelle. 2 kylpy-
huonetta, sähkövalaistus, keskuslämmitys, W. C, sauna.

Kolin maastossa viitoitettuja kävelyteitä ja polkuja; hyvä
uimaranta Likolahdessa Pielisen rannalla. Tarkempia tietoja
ja Kolin retkeilyteiden kartta sisältyy Matkailijayhdistyksen
julkaisemaan Kolin retkeilyoppaaseen (hinta 3: —). Kolin
rinteellä kuusipeuroja aitauksessa.

Hinnat: kesäkautena 1/6—15/9: Yksityishuone 25—40: —,

kahden hengen huone 30 —40—50: —, vuode yhteismajoitus-
huoneessa ja lisärakennuksessa 15: —, lounas 15: —, päiväl-
linen 20: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —, a la carte. Täysihoito
vähintään 5 päivää oleskeltaessa 45—75: — vuorokaudelta.
Aikana 15/9—15/12 myönnetään 15 %:n (Matkailijayhdistyk-
sen jäsenille 25 °/o:n) alennus täysihoidon hinnoista vähintään
5 päivää oleskeltaessa. Talvihinnoista ilmoitetaan erikseen.
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Kolin matkailumajan parveke.

Liikenneyhteydet: Junassa Vuonislahden asemalle, josta
yhdistyksen moottorivene »Ukko-Koli» lähtee. Matkatava-
roiden kuljettamisesta asemalta moottoriveneelle suoritetaan
2—4: — kollilta. Mottoriveneeltä ylämajalle ja päinvastoin
päästään autobussissa; lipun hinta 5: —. Autobussissa Joen-
suusta, 76 km, n. 2 tunnin matka, lipun hinta 35: — sekä
Kuopiosta, n. 4 tunnin matka, lipun hinta 50: —.

Postiosoite: Kolin matkailumaja, Koli.
Lennätinosoite: Kolinmaja, Joensuu.

VAALA JA LEPPINIEMI.
VAALAN HOTELLI (avoinna kesäk. 10 p:stä elok. 31 p:ään)

sijaitsee siinä kohdassa, jossa Oulujoki alkaa Oulujärvestä.
Oulujoen koskiveneliikenteen lähtöpaikka. Hotellin pääraken-
nuksessa on kaksi hallia, seurusteluhuone ja ruokasali sekä
5 yhden hengen huonetta, 6 kahden hengen huonetta, 1 kolmen
hengen huone ja 3 makuusalia. Eräässä sivurakennuksessa on
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5 kahden hengen huonetta ja aittarakennuksessa yhteismajoitus-
tiloja n. 15 henkeä varten koulunuorisoretkikuntien yms.
seurueiden käytettäviksi. Kylpyhuone, W. C, sauna.

Hinnat: Yksityishuone 45:—, kahden hengen huone
50—60: —, sija yhteismajoitushuoneissa 20—25:—, kahvi-
aamiainen 10—15: —, lounas 20: —, päivällinen 20—25: —,

kahvi tai tee ja leipä 5: —, a la carte. Täysihoito vähintään
5 päivää oleskeltaessa 60—70: — vuorokaudelta.

Liikenneyhteydet: Junassa »Vaalan hotelli»-nimiselle sei-
sakkeelle.

Posti ja lennätinosoite: Vaalan hotelli, Vaala.
(Koskimatkasta sivuilla 14—15).

Oulujoen Pyhäkosken rannalla sijaitsevassa LEPPINIE-
MESSÄ Matkailijayhdistyksellä on ravintola (avoinna kesäk. 10
p:stä elok. 31 p:ään), jossa voidaan tarjoilla yhtaikaa n. 100 hen-
gelle. Ravintola sijaitsee kosken etelärannallaaivan lähellä Metsä-
tieteellisen tutkimuslaitoksen kosken poikki rakennuttamaa
tunnettua riippusiltaa. Koskiveneet poikkeavat Leppiniemeen
(joen pohjoisrannalle; ravintolaan kuljetaan riippusiltaa pitkin)
noin 30 minuutiksi, joten koskimatkailijoilla on silloin tilaisuus
virkistäytyä ravintolassa.

Hinnat: Kahviaamiainen 10:—, lounas 15—20:—, päivälli-
nen 20 —25: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —, å Ia carte.

Posti- ja lennätinosoite: Leppiniemen ravintola, Muhos.

ROVANIEMI.
Rovaniemellä, 5 km napapiirin eteläpuolella, Matkailija-

yhdistyksen hoidossa on kesällä 1936 valmistunut nykyaikainen
hotelli POHJANHOVI (piirtänyt P. E. Blomstedt). Hotel-
lissa, joka pidetään avoinna koko vuoden, on suuri eteisaula
ja kaksi kerrosaulaa, I luokan ravintola ja kansanravintola
sekä matkustajahuoneita 36, joista 24 yhden hengen ja 12
kahden hengen huonetta. Lisäksi on 2 yhteismajoitushuonetta,
joihin voidaan järjestää tilaa n. 25 hengelle. Kesäaikana on
yhteismajoitukseen käytettävänä 5 kämppää retkeilijöitä
varten. Kahteen yhden ja kahteen kahden hengen huoneeseen
kuuluu oma kylpyhuone; sitäpaitsi on 4 yleistä kylpyhuonetta.
Kaikissa huoneissa on juokseva kylmä ja lämmin vesi sekä
kahden hengen huoneissa W. C. Sähkövalaistus. Keskus-
lämmitys. Puhelimet matkustajahuoneisiin. Hissi.

Rovaniemeltä voidaan tehdä retkeilyjä mm. läheiselle
Ounasvaaralle (keskiyön aurinko!) sekä kauemmas Luosto-
ja Pyhätuntureille (540 m korkea, Rovaniemeltä koilliseen),
Kaihuavaaran Hopeanulkille (355 m korkea) sekä Auttikön-
kään vesiputoukselle (Rovaniemeltä n. 80 km kaakkoon).
Lähistöillä olevissa koskissa ja puroissa tilaisuutta harrin
ja forellin pyyntiin. Tarkempia tietoja annetaan hotellissa.

Hinnat: Yksityishuone 40—50: — (kylpyhuoneella varus-
tettu 70: —), kahden hengen huone 60—70—80: — (kylpy-
huoneella varustettu 100: —), kahviaamiainen 12: —, lounas
20: —, päivällinen 25: —, illallinen 30: —, kahvi tai tee ja
leipä 6: —, å la carte. Kansanravintolassa saatavina huokeita
annoksia. Täysihoitoa sopimuksen mukaan. Vuode hotellin
yhteismajoitushuoneissa 15: —. Majoitusmaksut kämpissä:
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Pohjanhovin kattoparvekkeelta.

yösija 7: — (Suomen Matkailijayhdistyksen ja Suomen Ret-
keilymajajärjestön jäseniltä 5: —), vuokra lakanoista 3: —,

vuokra huovasta 2: —. 4 autovajaa, 20: — vuorokaudelta.
Liikenneyhteydet: Junassa Rovaniemelle; matkatavarat

noudetaan asemalta.
Posti- ja lennätinosoite: Pohjanhovi, Rovaniemi.

ITÄ-LAPPI JA PETSAMO.
Itä-Lapissa ja Petsamossa sijaitseviin matkailumajöihin

matkustettaessa matkailijalla tulee olla henkilöllisyystodistus
(ns. rajaseutupassi), joka saadaan maksutta sen paikkakunnan
viranomaiselta, jossa asianomainen asuu. Todistukseksi kel-
paa myöskin ajokortti, aseenkantolupa tms.

Ivalon kylä sijaitsee Ivalojoen rannalla, 295 km Rovanie-
meltä pohjoiseen, maailman ainoan Jäämerelle johtavan auto-
tien varrella. Sekä etelästä että pohjoisesta tulevien matkusta-
jien yöpymispaikka. Ivalosta voidaan poiketa Inarin kirkon-
kylään (luonnonkaunis autotie, 40 km, matkailumaja, ks.
alempaa; lappalaiset kokoontuvat kirkolle suuriksi juhla-
päiviksi sekä määrätyiksi sunnuntaiksi heinä- ja syyskuussa)
sekä tehdä moottoriveneretkiä Inarijärvelle ja pitempiä erä-
retkiä Itä-Lapissa.

Ivalossa on kaksi matkailumajaa:
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IVALON UUSI MATKAILUMAJA (avoinna kesäkuun
puolivälistä syyskuun puoliväliin) sijaitsee Ivalojoen rannalla,
n. 900 m etelään Ivalon kylästä, maantien länsipuolella. Maja
on nykyaikaisesti ja mukavasti sisustettu ja sisältää hallin,
seurusteluhuoneen ja ruokasalin sekä 10 kahden hengen ja 4
kolmen hengen huonetta; lisäksi 4 pientä kesämajaa, joissa
on yhteensä 8 kolmen hengen huonetta. Kylpyhuone, keskus-
lämmitys, \V. C, sauna.

Postiauto ajaa majan pihaan, jos sitä pyydetään kuljetta-
jalta.

Hinnat: Kahden hengen huone 50: —, vuode kolmen hengen
huoneessa 20: —, ylimääräinen vuode 15: —, lounas 20: —,

päivällinen 25: —, illallinen 20: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —.

Postiosoite: Ivalon uusi matkailumaja, Ivalo.
Lennätinosoite: Uusimaja, Ivalo.

IVALON VANHA MATKAILUMAJA (avoinna koko
vuoden) on Ivalon kylässä, Inarin ja Petsamon teiden haarautu-
miskohdassa. Talvikuukausina maja on myös valtion maja-
talona. Päärakennuksessa on paitsi ruokasalia ja pienempää
seurusteluhuonetta 4 talvikäyttöä varten varustettua makuu-
huonetta, joista 1 kolmen hengen ja 3 kahden hengen huonetta,
ja 3 kesähuonetta yhteensä 10 henkeä varten. Sitäpaitsi on
7 erillistä tupaa, joissa on kaksi vakituista ja yksi varavuode
kussakin. Maja voi ottaa vastaan 40 vierasta. Sähkövalaistus.
Sauna.

Postiauto ajaa pihaan.
Hinnat: Vuode 15:—, aamiainen, päivällinen, illallinen

18: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —.

Postiosoite: Ivalon vanha matkailumaja, Ivalo.
Lennätinosoite: Matkailija, Ivalo.

INARIN MATKAILUMAJA (avoinna koko vuoden), valmis-
tunut 1937, sijaitsee Juutuanjoen rannalla Inarin kirkonkylän
laidassa 40 km Ivalosta. Majassa on halli, seurusteluhuone ja
ruokasali, 8 yhden ja 3 kahden hengen huonetta sekä 3 yhteis-
majoitushuonetta, joissa on tilaa 32 hengelle. Keskuslämmitys,
kylpyhuoneita, kylmä ja lämmin vesi huoneisiin, W. C, sauna.
Inarin kirkolla käyvien lappalaisten majoittamiseksi on pää-
rakennuksen vieressä erillinen tuparakennus. Hyvä tilaisuus
urheilukalastukseen Juutuanjoessa. Moottorivene saatavana
Inarijärvellä retkeilemistä varten (vuokra 50: — tunnilta).

Ivalon uuden matkailumajan seurusteluhuone ja ruokasali.
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Hinnat: Yksityishuone 40: —, kahden hengen huone 50: —,

lisä vuode 15: —, vuode yhteismajoituksessa 15: —, aamiainen
20: —, päivällinen 25: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —. Täysi-
hoito vähintään 5 päivää oleskeltaessa 75—90: —.

Liikenneyhteydet: Ivalosta postiautossa (jokapäiväinen lii-
kenne) Inariin; auto ajaa pyydettäessä majan pihaan.

Postiosoite: Inarin matkailumaja, Inari.
Lennätinosoite: Inarinmaja, Ivalo.

VIRTANIEMEN MATKAILUMAJA, Jäämerentien var-
rella, sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Paatsjoen rannalla,
lähellä sitä kohtaa, jossa joki saa alkunsa Inarijärvestä, 53
km Ivalosta ja 348 km Rovaniemeltä. Avoinna koko vuoden,
talvikuukausina myös valtion majatalona. Päärakennuksessa
on ruokasali ja seurusteluhuone sekä 4 yhden hengen ja 2 kah-
den hengen huonetta. Sitäpaitsi on yksi pienempi rakennus,
jossa on 2 huonetta ja tilaa yhteensä 8 hengelle sekä 3 pientä
yksihuoneista tupaa, joissa jokaisessa on tilaakolmelle hengelle.
Keskuslämmitys, W. C. Sauna.

Hyvä urheilukalastuspaikka. Kaksi moottorivenettä Inari-
järvellä retkeilemistä varten (vuokra 50: — tunnilta).

Postiauto pysähtyy majan pihassa.
Hinnat: Yksityishuone 40: —, kahden hengen huone 50: —,

vuode sivurakennuksissa 15: —, lounas 20, —, päivällinen
25: —, kahvi tai tee ja leipä s:—. Täysihoito vähintään 5
päivää oleskeltaessa 75 —90: — vuorokaudelta.

Postiosoite: Virtaniemen matkailumaja, Ivalo, Virtaniemi.
Lennätinosoite: Virtaniemi, Ivalo.

YLÄLUOSTARIN MATKAILUMAJA, Jäämerentien var-
rella, sijaitsee Petsamonjoen rannalla, lähellä kreikkalais-
katolista Petsamon luostaria, 505 km Rovaniemeltä. Avoinna
koko vuoden, talvikuukausina valtion majatalona. Majassa
on ruokasali ja seurusteluhuone sekä 9 makuuhuonetta (tilaa
19 vieraalle). Keskuslämmitys. Sauna. Käyntiä luostarissa
ja läheisellä »Pelastusvuorella» suositellaan. Tilaisuus urheilu-
kalastukseen.

Yläluostarilta voidaan sopivasti tehdä lyhyempiä tai pitem-
piä retkeilyjä Petsamon tuntureille. Alatonkaan (14 km
Yläluostarilta etelään) erätuvan avainta säilytetään Yläluosta-
rin majalla, jonne myöskin suoritetaan majoittumismaksu
15: — hengeltä vuorokaudessa.

Postiauto pysähtyy majan pihassa.
Hinnat: Yksityishuone 30: —, kahden hengen huone 40: —,

vuode kolmen hengen huoneessa 15: —, lounas 20: —, päi-
vällinen 25:—, kahvi tai tee ja leipä s:—. Täysihoito vähin-
tään 5 päivää oleskeltaessa 75 —90: — vuorokaudelta.

Postiosoite: Yläluostarin matkailumaja, Salmijärvi.
Lennätinosoite: Yläluostari, Petsamo.

LOHILINNAN KALASTUSMAJA (avoinna kesäk. puoli-
välistä syysk. puoliväliin) sijaitsee 3,5 km:n päässä Yläluosta-
rin matkailuinajalta Petsamonjoen rannalla erittäin kauniilla
paikalla siinä, missä Lammasjoki laskee Petsamonjokeen.
Kalastusmajassa on pohjakerroksessa 1 neljän hengen huone

10



sekä ullakolla 2 yhden hengen huonetta ja 1 kahden hengen
huone, siis tilaa yhteensä 8 henkilölle. Majan vieressä on erilli-
nen rakennus, joka sisältää yhdistetyn ruokailu- ja seurustelu-
huoneen. Urheilukalastajain majapaikka.

Majalle päästään Yläluostarilta hevosella.
Hinnat: Yksityishuone 40: —, kahden hengen huone 60: —,

vuode neljän hengen huoneessa 25: —, lounas 20: —, päivälli-
nen 25: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —, täysihoito 75—80—90: —

vuorokaudessa.
Postiosoite:Lohilinnankalastusmaja, Salmijärvi, Yläluostari.

LIINAHAMARIN MATKAILUMAJA sijaitsee Jäämeren-
tien päätekohdassa Liinahamarin syväsataman vieressä lä-
hellä Petsamonvuonon suuta, 531 km Rovaniemeltä. Avoinna
koko vuoden. Majassa on halli, seurusteluhuone ja ruokasali,
8 yhden hengen, 2 kahden hengen ja 2 kolmen hengen huonetta
sekä makuusali, jossa on tilaa 12 hengelle; lisäksi 6 pientä
kesämajaa sekä pirtti, joissa on tilaa yhteensä 44 hengelle.
Kylpyhuone, \V. C, sähkövalaistus, keskuslämmitys. Sauna.

Liinahamari on postiautoliikenteen sekä Kirkkoniemen,
Heinäsaarten ja Kalastajasaarennon satamien laivaliikenteen
päätekohta. Postiauto pysähtyy majan pihassa.

Matkailumajalta viitoitettu lyhyempiä ja pitempiä tunturi-
retkeilyteitä (painettu selostuslehtinen saatavissa). Nurmen-
sätissä Jäämeren rannalla tilava turvemaja yöpymistä varten.
Soutuvene saatavissa Petsamonvuonossa kalastamista varten.
Moottorivenettä vuokrataan pitempien retkien tekemiseen.

Hinnat: Yksityishuone 40: —, kahden hengen huone 50: —,

kolmen hengen huone 60: —, sija makuusalissa 15: —, aami-
ainen 20: —. päivällinen 25: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —.

Postiosoite: Liinahamarin matkailumaja, Liinahamari.
Lennätinosoite: Liinahamari, Petsamo.

KOLTTAKÖNKÄÄN MATKAILUMAJA, joka on avoinna
koko vuoden, sijaitsee lähellä sitä kohtaa, missä Paatsjoki
laskee Jäämereen, samannimisen pienen kolttalappalaiskylän
vieressä, erittäin luonnonkauniilla paikalla. Päärakennuksessa
on suuri ruokasali, seurusteluhuone, halli, 2 yhden hengen ja
8 kahden hengen huonetta sekä 1 kolmen hengen, 1 viiden hen-
gen ja 1 kuuden hengen huone. Kahdessa erillisessä rakennuk-
sessa on yhteensä 4 kahden hengen huonetta, eräässä toisessa
sivurakennuksessa 1 kahden hengen huone. Kylpyhuone,
W. C, sähkövalaistus, keskuslämmitys uudessa osassa. Eril-
linen kahvilarakennus. Sauna.

Tilaisuus urheilukalastukseen ja tunturiretkeilyihin.
Hinnat: Yksityishuone 40: —, kahden hengen huone 50: —,

kolmen hengen huone 60: —, vuode makuusaleissa 15:—, lou-
nas 20: —, päivällinen 25: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —.

Täysihoito 75—90: — vuorokaudelta.
Liikenneyhteydet: a) Postiautossa Salmijärveltä suuren-

moisen Jäniskosken kautta Paatsjoen itärantaa pitkin maan-
tien päätekohtaan, josta moottoriveneessä (n. 2 km) joen toi-
selle puolelle lähelle Kolttakönkään kosken niskaa. Koskelta
on 1 km:n kävelymatka majalle; matkatavarat kuljetetaan
hevosella (2—5: — kollilta). Salmijärvi—Kolttaköngäs 12: —.

b) Petsamon Liinahamarista kerran viikossa laivassa Norjan
Kirkkoniemeen (Kirkenesiin), josta edelleen majan moottori-
veneessä (Kirkkoniemi —Kolttaköngäs 25:—). c) Tilauksesta
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Kolttakönkään matkailumaja.

noutaa majan moottorivene matkustajia Kirkkoniemestä
(Kirkenesistä) tai Jokiniemestä (Elvenesistä) (Kirkkoniemi—
Kolttaköngäs I—21—2 hengeltä 50: —, kultakin seuraavalta 25: —).

Huom.! Jos matka tapahtuu Kirkkoniemen kautta, vaadi-
taan pohjoismainen matkakortti (8: —), joka saadaan asuin-
paikkakunnan poliisiviranomaiselta.

Postiosoite: Kolttakönkään matkailumaja, Salmijärvi. Kolt-
taköngäs.

Lennätinosoite: Matkailija, Salmijärvi.

VAITOLAHDEN MATKAILUMAJA (avoinna kesäkuun
alusta syyskuuhun), joka on Suomen pohjoisin matkailumaja,
sijaitsee Jäämeren rannalla lähellä Venäjän rajaa Vaitolahden
kylässä Kalastajasaarennolla. Paitsi ruokasalia majassa on 5
vierashuonetta (tilaa 17 vieraalle).

Hinnat: Vuode 15:—, lounas 20:—, päivällinen 25:—,
kahvi tai tee ja leipä 5: —.

Liikenneyhteydet: Laivayhteys kaksi kertaa viikossa Liina-
hamarista. Laiva poikkeaa aikana 1/7—31/8 rikkaasta lintu-
maailmastaan tunnetuille Heinäsaarille.

Posti- ja lennätinosoite:Vaitolahden matkailumaja, Petsamo,
Vaitolahti.

LÄNSI-LAPPI.

PALLASJARVEN MATKAILUMAJA (avoinna koko vuo-
den) sijaitsee Pallasjärven rannalla, 821 m korkean Pallas-
tunturin juurella. Rakennuksessa on suurehko, avotakalla
ja keittoliedellä varustettu tupa sekä avotakkainen pienempi
huone. Maja on varustettu keittokalustolla ja ruoka-astiastolla
niitä varten, jotka itse haluavat valmistaa ateriansa. Suurem-
massa huoneessa on kolme makuuhyttiä, joissa kussakin on
kaksi makuusijaa, pienemmässä huoneessa neljä makuusijaa.
Majan avainta säilytetään viereisessä metsänvartijanasunnossa,
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jossa yhdistyksen käytettävissä on kaksi talvikäyttöä varten
varustettua huonetta yhteensä 7 hengelle sekä kaksi 3 hengen
kesähuonetta.

Pallasjärveltä johtaa viitoitettu polku Pallas- ja Ounas-
tunturien yli Hettaan; reitin varrella on yöpymistä varten
kaksi autiotupaa sekä Ounastunturin retkeilymaja (ks. alem-
paa). Pallastunturin muista retkeilymahdollisuuksista teh-
dään selkoa Matkailijayhdistyksen julkaisemassa opaskirjasessa
»Tuntureille! — Pallas kutsuu!« Tilaisuus urheilukalastuk-
seen. Kartta: Pallastunturi 1:50.000, julk. Maanmittaushallitus
(hinta 20: —).

V:ksi 1938 valmistuva uusi hotelli parhaillaan rakenteilla.
Hinnat: Vuode majassa 10: —, metsänvartijanasunnossa

15: —. Metsänvartijanasunnosta saatavat ateriat 15: —,

annokset s—B:5 —8: —, puuro ja maito 3: —, kahvi annoksittain
s:—, kupittain —: 50, leipä 1: —. Saunan lämmitys 20: —,

5: — hengeltä, jos kysymyksessä on enemmän kuin 4 henkilöä-
Moottorivene kuljettajineen on saatavissa.
Liikenneyhteydet: Postiautossa RovaniemeltäKittilän kautta

tai Muoniosta Särkijärven talolle, josta johtaa uusi autotie
Pallasjärvelle (matkaa n. 17 km).

Postiosoite: Pallas järven matkailumaja, Muonio.

OUNASTUNTURIN RETKEILYMAJA (avoinna koko
vuoden), valmistunut 1937,sijaitsee Ounastunturin (738 m kor-
kea) Pyhäkeron laella n. 9 km Enontekiön kirkonkylästä
kaakkoon. Majassa, joka on yksinkertaiseen tyyliin hirsistä
rakennettu, on 3 avotakalla varustettua huonetta, joista yh-
teen voidaan majoittaa 20, toiseen 10 ja kolmanteen 6 henkeä.
Jokaisen huoneen yhteydessä on pesukomero. Majassa on li-
säksi keittiö, josta retkeilijät voivat ostaa matkailukauden
aikana yksinkertaista ruokaa. Puhelin. Kartta: Ounastunturi
1:50.000, julk. Maanmittaushallitus (hinta 20: —).

Hinnat: Yösija (vuode, pielus, huopa) 10:—, kuppi kahvia
tai teetä 1: —, voi ja leipä 2: —, yksinkertaista ruokaa annok-
sittain. Lisäksi saatavana virvokkeita, makeisia ja tupakkaa.

Liikenneyhteydet: Hetasta veneellä Ounasjärven eteläran-
nalle, josta jalkaisin kuivaa viitoitettua polkua pitkin majalle,
8 km.

Tilaukset osoitteella: Hetan matkailumaja, Enontekiö.

HETAN MATKAILUMAJA (avoinna koko vuoden) sijait-
see Enontekiön kirkonkylässä Hetassa, Ounastunturin lähei-
syydessä. Majassa on 3 makuuhuonetta, joissa on tilaa yh-
teensä 14 vieraalle, sekä 2 kahden hengen kesähuonetta. Sauna.

Retkeilyjä voidaan tehdä paitsi Ounas- ja Pallastuntureille
(viitoitettu polku Hetasta Pallasjärvelle), läheiselle Jyppyrän
vaaralle (n. 1 >/> km majalta) sekä Perilän koskelle (n. 2 km).
Kauempana (n. 17 km) kalarikas Pöyrisjoki ja Pöyrisjärvi
lappalaiskotineen (n. 50 km).

Hinnat: Vuode majassa 15:—, ateriat 15:—, annokset
s—B:5—8: —, puuro ja maito 3: —, kahvi annoksittain 4: —, kupit-
tain —: 50, leipä 1:—. Täysihoito 45: —.

Liikenneyhteydet: Postiautossa Kaulirannasta tai Rova-
niemeltä Kittilän kautta kesäisin Hettaan asti.

Postiosoite: Hetan matkailumaja, Enontekiö.
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KILPISJÄRVEN RETKEILYMAJA (valmistuu syksyllä
1937) sijaitsee Enontekiön Kilpisjärvellä lähellä Suomen,
Ruotsin ja Norjan rajojen yhtymäkohtaa. Majaan tulee kaksi
avotakalla varustettua huonetta, joista suurempaan voidaan
majoittaa 6 ja pienempään 4 henkeä.

LEIRIT.
KESÄLEIRI Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenille jär-

jestetään tänä vuonna ensimmäisen kerran. Leiri sijaitsee
Inarissa, kauneudestaan kuulun Ukonjärven ja Rahajärven
välisellä kannaksella, n. 18 km Ivalosta, ja on avoinna
15/7—15/8. Leirissä on yhden jakahden hengen telttoja yhteensä
20 henkeä varten, Lapin kota ym. leirilaitteet. Leirin aikana
toimeenpannaan retkiä ympäristöön ja järjestetään muuta
leiriohjelmaa. Tilaisuus urheilukalastukseen. Soutuvene vuok-
rattavana. Kartta: Suomen taloudellinen kartta 1:100.000,
lehdet »Inari» ja »Ivalo».

Hinnat: Yksityiseltä 15:—, kahden hengen teltta 20:—,
(havuvuode, telttapohja ja huovat, kumipatjoja vuokratta-
vana a 5: —). Kahvia ja teetä annoksittain 4: —, leiri-
ruokaa annoksittain 4—6: —.

Osanottoilmoitukset ennen 10/7 Suomen Matkailija-
yhdistyksen keskustoimistoon, Helsinki, Aleksanterinkatu 7a,
myöhemmin Ivalon vanhaan matkailumajaan, Ivalo.

LIIKENNEREITIT.
VUONISLAHTI —KOLI

Moottorivene Ukko-Kolin aikataulu:

lähtö 1045, 2000 g Vuonislahti A 945, 1730 tulo
tulo 1130, 2045 f Koli I 900, 1645 lähtö

Matkalipun hinta: 15: —

OULUJOEN KOSKIVENELIIKENNE.
Koskiveneissä, jotka ovat samaa mallia kuin vanhat terva-

veneet, on kussakin tilaa 18 matkustajalle. Ne lähtevät Vaalan
hotellin vieressä olevasta laiturista aikana 10/6—31/8 joka
päivä klo 12.00. Matka alas ensimmäisiä koskia kestää n. 1
tunnin. Nuojuassa siirrytään junaan, joka vie matkustajat
suvantojen ja tyynempien virtapaikkojen ohi Ojalanojan
seisakkeelle; siellä astutaan jälleen koskiveneisiin ja laske-
taan alas Pyhäkoskea Muhokseen; välillä poiketaan n.
puoleksi tunniksi Leppiniemeen, jossa on ravintola (ks.
s. 7). Koko matka kestää n. 5 1/2 tuntia. Muhoksesta koski-
veneiden tultua junassa Ouluun. Veneitä voidaan tilata myös
ylimääräisiä koskenlaskuja varten.
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Koskiveneliikenteen aikataulu (10/6 —31/8):

Vaala I lähtö 12W koskiveneessäNuojua | tulo 1315/ Koskeneessa

Nuojua ! lähtö 1357»
Ojalanoja j tulo 1449/J unassa
Ojalanoja j lähtö 1455JLeppiniemi i tulo 16isl koskiveneessä
Leppiniemi I lähtö 16451
Muhos Y tulo 1730 J

Matkalippujen hinnat: Vaala—Nuojua 50:—, Ojalanoja—

Muhos 55: —, molemmat matkat yhteensä 100: —; Leppinie-
mi—Muhos 10: —.

Koskiveneisiin ei oteta matkatavaraa; matkatavara kulje-
tetaan junassa Vaalasta Muhokseen maksuttomasti.

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN JÄSENILLÄ
ON SEURAAVAT EDUT:

Jfr 10 °lo:n alennus edellämainituissa yhdistyksen matkailu majoissa, ho-
telleissa ja ravintoloissa sekä Oulujoen koskiveneiden ja moottorivene
»Ukko-Kolin» lippujen hinnoista.

Jfr 10 °;0;n alennus matkustettaessa seuraavissa höyrylaivoissa:
Saimaalla ja siihen liittyvillä vesistöillä: »Savonlinna», »Imatra II»,

»Tähti», »Tähti II», »Orivesi I», »Orivesi II» »Mikkeli»,»Punkaharju II»,
»Osuuskunta I», »Punkaharju», »Heinävesi I», »Heinävesi II», »Leppä-
virta I», »Leppävirta II», »Maaninka», »Ilma», »Riistavesi», »Pieksän-
koski», »Kalervo», »Lokki», »Koski», »Karjalankoski», »Vehmersalmi»,
»Tuulikki».

Päijänteellä ja siihen liittyvillä vesisUillä: »Suomi». »Jyväskylä»,
»Vellamo», »Taru», »Tiirismaa», »Kaima», »Ylä-Keitele».

Näsijärvellä: »Tarjanne», »Pohjola», »Into», »Kuru», »Pajulahti»,
»Alho».

Laatokalla: »Janaslahti» ja »Voima».
Rannikkosaaristossa: »Ahkera», »Ilma», »Delet», »Vellamo», »Pohjola».

Sama alennus seuraavilla autolinjoilla: Kuopio—Varkaus (E. Halonen);
Kuopio—Tuusniemi (L. Karttunen); Kuopio—-Koli, Kuopio—Joensuu
Kuopio—Nurmes (Savo-Karjalan Linja Oy.); Kuopio—Joensuu (E.
Toivanen); Joensuu—Koli (O. Kontkanen); lisalmi—Sotkamo (J.
Komulainen); Vaasa —Virrat, Kuortane—Pietarsaari (Linjavaunu Oy.
Vaasa—Virrat); Kokkola—Teerijärvi (A. Sandvik); Pori—Seinäjoki,
Pori —Tampere, Tampere—Vaasa (V. H. Keto-Seppälä); Tampere—
Vaasa (A. Moisio); Tampere—Seinäjoki (J. Myllymäki); Vaasa —Pori
(M. & S. Haglund); Pori —Rauma, Pori—Helsinki, Rauma—Helsinki
(Satakunnan Liikenne Oy.); Heinola—Jyväskylä, Heinola—Joutsa
(Vuorinen & Vesanen); Heinola—Hämeenlinna, Heinola—Jyväskylä,
Heinola—Kouvola, Mikkeli—Joutsa (Nojonen & Virtanen); Heinola—
Karilanmaa (T. Laattala); Viipuri—Savonlinna, Viipuri—Joensuu,
Viipuri—Ruskeala, Viipuri—Lahdenpohja, Viipuri—llmee, Viipuri-—
Vuoksenranta, Viipuri—Sortavala, Viipuri—Sortanlahti, Imatra—
Pölläkkälä, Imatra—Kasarmila, Käkisalmi— Metsäpirtti (M. Ruponen);
Viipuri—Sortavala, Viipuri—Lahdenpohja, Sortavala—Savonlinna, Vii-
puri— Joutseno, Lahdenpohja—Kurkijoki, Sortavala—Lahdenpohja,
Lahdenpohja—Tervajärvi (Karjalan Linja-auto Oy.)

Jfr 10 °/o.n alennus yhdistyksen kustantamien julkaisujen hinnoista ostet-
taessa niitä suoraan yhdistyksen toimistosta tai asiamiehiltä.

Jfr Kaikille jäsenille jaetaan ilmaiseksi runsaasti kuvitettu aikakaus-
lehti »Suomen Matkailu*, joka ilmestyy 5 numerona vuodessa. Viides
numero on ainoastaan kuvia sisältävä kuvateos.

Jfr Niiden jäsenten kesken, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa ennen
huhtikuun 30 p:ää, arvotaan 12 kotimaista vapaamatkaa, arvoltaan
yhteensä 5.900 mk.

15



= rautatie
—= = autolinja

= laivareitti
n = Matkailijayhdistyksen matkailumaja.

Julkaisija

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS
Helsinki, Aleksanterinkatu 7a. Puh. 26 752

N:o 416.


