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HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA.
HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkailija-

yhdistyksen toimesta Kolin, Inarin ja Pallastunturin matkailu-
majoilla sekä Pohjanhovissa Rovaniemellä. Erikoisia kursseja
kehittyneille hiihtäjille pannaan toimeen voim. opett. T. I.
Sorjosen johdolla 4—9/4 Pallastunturilla hiihtoretkeilyssä tun-
tureilla (ilmoittautumiset 15/3 mennessä Pallastunturin mat-
kailumajalle, kurssimaksu 90: —), ja 13—19/2 Kolilla mat-
kailumajojen ja hotellien hiihdonohjaajille ja sellaisiksi aikoville
(ilmoittautumiset ennen 1/2 Suomen -Matkailijayhdistyksen
keskustoimistoon, os. Helsinki, Aleksanterink. 7a, kurssi-
maksu täysihoitoineen 350: —). Sitä paitsi annetaan

KOLILLA 15/1—31/3 opetusta sekä aloitteleville että ke-
hittyneille hiihtäjille murtomaa-, pujottelu- ja syöksyhiihdossa.

INARIN* MATKAILUMAJALLA 25/2—30/4 samanlaista
opetusta murtomaahiihdossa ja pujotteluhiihdon tekniikassa
(yhteisiä hiihtoretkiä järjestetään),

POHJANHOVISSA Rovaniemellä 24/2—9/4 opetusta mur-
tomaahiihdossa japujotteluhiihdon tekniikassa (yhteisiä hiihto-
retkiä järjestetään), sekä

PALLASTUNTURIN MATKAILUMAJALLA matkailu-
majan avaamisesta (1/3) huhtikuun loppuun opetusta hiihto-
tekniikassa, pujottelu- ja syöksyhiihdossa (yhteisiä hiihto-
retkiä läheisille tuntureille ja Ounastunturin yli Enontekiön
kirkolle, Hettaan).

Tästä opetuksesta suoritetaan päivältä 20: —, kolmen päi-
vän opetus maksaa 50: —ja 6 päivän 90: —. Hiihtovälineitä
on vuokrattavina kaikissa mainituissa paikoissa, ja niiden
tervausta, voitelua yms. suoritetaan hiihtäjän laskuun. Osan-
otosta hiihdonohjaajan johdolla suoritettuihin retkiin 15: —

päivältä.

TIEDÄTTEKÖ KUINKA HALVALLA tänä talvena
matkustetaan tunnetuille talviurheilupaikkakunnillemme?

Valtionrautatiet myöntävät 25 %:n alennuksen Rovanie-
men, Kemijärven tai Kaulirannan asemille tammi—helmi-
kuun aikana matkustettaessa sekä Punkaharjun, Kuopion,
Vuokatin tai Sotkamon asemille tai Joensuun tai Vuonis-
lahden kautta Kolille tammikuun aikana sekä maalis-
kuun 1 5 p:stä huhtikuun loppuun. Lippu on kuitenkin
lunastettavavähintään 200 km matkalle ja perillä viivyttävä
vähintään 6 päivää. Paluumatkaa varten majapaikan hoi-
taja merkitsee lähtöasemalta saatuun todistukseen mistä
päivästä mihin päivään oleskelu on kestänyt. Alennus-
lippu on voimassa korkeintaan 14 päivää. Lähempiä tie-
toja saadaan asemilta.

Suomen Matkailijayhdistys myöntää matkailumajoissaan
ja hotelleissaan hintataulukossa tämän vihkosen viimeisellä
sivulla mainitut alennukset.
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MATKAILUMAJAT
TALVELLA 1938

HOTELLI FINLANDIA. Uudistettu vuosi sitten, 14
yhden hengen, 12 kahden hengen huonetta, avara ruokasali
ja seurusteluhuone. Sähkövalaistus, keskuslämmitys, kylpy-
huoneita, sauna.

Hiihtomaasto tunnettua Punkaharjun mäkimaastoa, hyp-
pyrimäki.

Liikenneyhteydet. Rautatieasemalta 300 m, matkatavarat
noudetaan.

1.-:..
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Posti- ja lennätinosoite: Finlandia, Punkaharju.
KOLIN MATKAILUMAJA. Ukko-Kolin rinteellä 340 ramerenpinnan yläpuolella. 12 yhden hengen, 19 kahden hengen

huonetta sekä yhteismajoitusta. Suuri avotakkainen halli,
seurusteluhuone, kirjoitushuone, ruokasali. Sähkövalaistus,
keskuslämmitys, kylpyhuoneita ja sauna.

|[

Hiihtomaasto on Pohjois-Suomen tunturimaastoa lukuun-
ottamatta Suomen parasta. Eri väreillä merkittyjä viitoitettuja
latuja (punainen, keltainen, vihreä) vaikeimmasta helppoon
saakka; 470 m pitkä, 112 m korkea slalom-rata, joka edelleen
jatkuu syöksyratana Pielisjärvelle saakka (yht. korkeuseroa
244 m.), alkaa aivan majan kohdalta; kuusipeuroja on näh-
tävänä aitauksessa; suurenmoisia näköaloja. Hiihdon opetusta,
ks. edell. sivua, hiihtovälineitä saatavissa.

Liikenneyhteydet. Linja-autossa Joensuusta, iltavuoro vie
majan pihaan. Pielisen jäädyttyä Vuonislahden asemalta reellä,
hevonen tilattava mieluimmin etukäteen majan välityksellä.

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

PUIJON MATKAILUMAJA. Maja, jonka omistaa Suo-
men Matkailijayhdistyksen Kuopion paikallisosasto, sijaitsee
Puijon korkeimmalla kohdalla. Uudistettu v. 1936, 5 huonetta,
10 vuodetta, suuri kaksiosainen pirtti sekä 2 pienempää huo-
netta seurueiden ruokailua varten, keskuslämmitys, sauna.
Yhteismajoitusta järjestetään.

Kuopio.

Hiihtomaasto Puijon (kork. 235 m)tunnettua korkeaa mäki-
maastoa, hyppyrimäki, slalom-rata, merkittyjä latuja, hiihto-
ratsastusta, luistinrata.

Liikenneyhteydet. Kuopion asemalta 2 km vuokra-autolla
tai kävellen.

Posti- ja lennätinosoite: Puijon matkailumaja, Kuopio.
POHJANHOVI. Hotelli valmistunut kesällä 1936, 24

yhden hengen, 12 kahden hengen huonetta sekä 2 yhteis-
majoitushuonetta yht. 20 henkeä varten, suuri eteisaula ja
kaksi kerrosaulaa, I luokan ravintola ja kansanravintola.
Sähkövalo, keskuslämmitys, kylmä ja lämmin vesi sekä puhe-
limet matkustajahuoneisiin, kylpyhuoneita, hissi. Hiihdon
opetusta, ks. edell. sivua, välineitä saatavissa.

Rijyj.
n jpmi""'""•

Hiihtomaasto. Joen takana Ounasvaara (209 m korkea)
ja samoin lähellä Pöyliövaara. Suuri hyppyrimäki, slalom-rata,
viitoitettuja latuja, luistinrata. Tilaisuuksia porohiihtoon ja
porolla ajoon.

Liikenneyhteydet. Junassa Rovaniemelle, matkatavarat
noudetaan asemalta.

Posti- ja lennätinosoite: Pohjanhovi, Rovaniemi.
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"Päivä hangen
kiloa —

kuuksi työn iloa".

Kun vietätte talvi-
lomanne matkai-
lumajassa, vietätte
kaksinkertaisen
loman !

Suomen
Matkailijayhdistys,

Helsinki,
Aleksanterink. 7a.

Puh. 26 752.



Inari.

Petsamo.

Länsi
Lappi.

IVALON UUSI MATKAILUMAJA. Ivalojoen rannalla,
n. 900 m etelään Ivalon kylästä, maatien länsipuolella. 14
huoneesta on 10 kahden hengen ja 4 kolmen hengen huonetta.
Sähkövalaistus, halli, seurusteluhuone, ruokasali, kylpyhuone,
keskuslämmitys, sauna. Yhteismajoitusta järjestetään.

Liikenneyhteydet. Linja-autossa Rovaniemeltä. Niitä käyt-
täen voi majasta käsin tehdä hiihtoretkiä Kaunispäälle (30 km)
ja Laanilan tuntureille.

Postiosoite: Ivalon uusi matkailumaja, Ivalo.
Lennätinosoite: Uusimaja, Ivalo.
INARIN MATKAILUMAJA. Valmistunut 1937, sijaitsee

Inarin kirkonkylässä. Hyviä hiihtomahdollisuuksia on B—lo
km. kaakkoon ja etelään sijaitsevilla tuntureilla. Erinomaiset
mahdollisuudet porohiihtoon ja porolla-ajoon. Majassa on
8 yhden hengen ja 3 kahden hengen huonetta, seurusteluhuone,
ruokasali, avotakkainen halli. Keskuslämmitys, kylmä ja
lämmin vesi huoneisiin, kylpyhuoneita ja sauna. Yhteismajoi-
tusta järjestetään. Hiihdon opetusta, hiihtovälineitä, ks. edellä.

Liikenneyhteydet. Ivalosta hevosella tai porolla, n. 40 km.
Postiosoite: Inarin matkailumaja, Inari.
Lennätinosoite: Inarinmaja, Ivalo.

VIRTANIEMEN MATKAILUMAJA. Jäämerentien var-
rella, lähellä Inarijärveä, 4 yhden, 2 kahden hengen huonetta,
ruokasali, seurusteluhuone, sauna.

Hiihtomaasto vaihtelevaa, hyvää murtomaata.
Liikenneyhteydet Rovaniemeltä linja-autossa (348 km).
Posti- ja lennätinosoite: Virtaniemi, Ivalo.
YLÄLUOSTARIN MATKAILUMAJA. Jäämerentien var-

rella, Petsamonjoen rannalla, lähellä kreikkalaiskatolista Petsa-
mon luostaria. 9 huonetta yht. 18 hengelle. Seurusteluhuone,
ruokasali. Keskuslämmitys, sauna.

Hiihtomaasto hyvää tunturimaastoa.
Postiosoite: Yläluostarin matkailumaja. Salmijärvi.
Lennätinosoite: Yläluostari, Petsamo.
LIINAHAMARIN MATKAILUMAJA. Jäämeren rannalla

531 km Rovaniemeltä. 8 yhden hengen, 2 kahden ja 2 kolmen
hengen huonetta, avotakkainen halli, seurusteluhuone ja ruo-
kasali. Sähkövalaistus, keskuslämmitys, kylpyhuone, sauna.

Hiihtomaasto. Tunturimaastoa. Tilaisuus päästä kalasta-
jien mukana sillin ja turskan pyyntiin. Nurmensätin turve-
majalla (9 km) on polttopuita.

Liikenneyhteydet. Linja-autossa Rovaniemeltä (suoraan
pihaan), laivayhteys Kirkkoniemeen ja Kalastajasaarennolle.

Postiosoite: Liinahamarin matkailumaja, Liinahamari.
Lennätinosoite: Liinahamari, Petsamo.
PALLASTUNTURIN MATKAILUMAJA. Valmistuu asut-

tavaksi maaliskuun alkuun. Sijaitsee hiukan metsärajaa ylem-
pänä Pallastunturin rinteellä 513 m korkeudella (Vatikurulla).
Ympärillä ovat aivan lähellä tunturiryhmän korkeimmat laet,
lännestä lukien Laukukero 777 m, Taivaskero eli Himmelriikki
821 m, Pyhäkero 787 m, Palkaskero 718 m. Yhden hengen
huoneita on 17, kahden 27, neljän 1, kuuden 4 ja kahdeksan 3.
Halli, kaksi seurusteluhuonetta, kaksi ruokasalia. Kylpyhuo-
neita 8, suihkuhuoneita 8, 4 kuivaushuonetta vaatteita varten,
2 saunaa. Keskuslämmitys, juokseva lämmin ja kylmä vesi,
sähkövalo, puhelin.

) 6 (



Länsi
Lappi.

Hiihtomaasto. Helpompaa hiihtomaastoa on länsirinteillä,
vaikeata melkein alppimaista maisemaa itärinteillä. Suositel-
laan retkeä tunturin 15 laen kautta Ounastunturille ja Het-
taan. Opetusta ja hiihtovälineitä saatavissa, ks. edellä sivu 2.

Liikenneyhteydet. Muonioon linja-autolla, edelleen matkailu-
majan pihaan (n. 30 km) ns. lumikiitäjällä, hevosella tai porolla.

Postiosoite: Pallastunturin matkailumaja, Muonio.
Lennätinosoite: Pallastunturi, Kauliranta.
PALLASJÄRVEN RETKEILYMAJA. Aivan Pallastun-

turin juurella Pallasjärvcn rannalla. Kaksi avotakkaista huo-
netta, joista suuremmassa keittoliesi, kalustoa niille, jotka ha-
luavat itse valmistaa ruokansa. 10 makuusijaa, metsänvartijan
asunnossa, josta saa avaimen, 9. Vuoteesta 15: —, ateriasta
metsänvartijan tuvassa 15: —.

Hiihtomaasto. Pallastunturin tunturimaastoa.
Liikenneyhteydet. 6 km hiihtomatkaa Pallastunturin mat-

kailumajalta.
Postiosoite: Pallasjärven retkeilymaja, Muonio.
HETAN MATKAILUMAJA. Maja sijaitsee Enontekiön

kirkonkylässä Hetassa. Tilaa on kolmessa makuuhuoneessa
yht. 14 hengelle. Sauna. Lisäksi on majapaikkoja saatavissa
kirkonkylän taloista.

Enontekiöltä voi tehdä Inariin n. 4 päivää kestävän poro-
matkan, tietoja matkailumajalta.

Hiihtomaasto hyvää murtomaata (Jyppyrä yli 100 m
korkea), tunturimaastoa lähellä.

Liikenneyhteydet. Kaulirannan asemalta linja-autossa Muo-
nioon, josta porolla tai hevoskyydillä Hettaan.

Postiosoite: Hetan matkailumaja, Enontekiö.
OUNASTUNTURIN RETKEILYMAJA. Valmistunut v.

1937, sijaitsee Ounastunturin (kork. 738 m) Pyhäkeron laella
9 km Enontekiön kirkonkylästä (Hetasta) kaakkoon. Kolmeen
avotakkaiseen huoneeseen majoitetaan 36 henkeä, pesukomero
joka huoneessa, puhelin. Yösija 10: —, yksinkertaista ruokaa
annoksittain, kahvia, teetä ym.

Hiihtomaasto. Erinomaista tunturimaastoa.
Liikenneyhteydet. 9 km porolla tai hiihtäen Hetasta.
Tilaukset Hetan matkailumajan kautta tai suoraan puli.
KILPISJÄRVEN RETKEILYMAJA. Enontekiön Kil-

pisjärvellä lähellä Suomen, Ruotsin ja Norjan rajojen yhtymä-
kohtaa, valmistunut täksi talveksi. Kaksi avotakkaista huo-
netta, 6 ja 4 hengelle. Vuoteista 15:—.

Ä_ U ly A. IN x <o
(Aulanko-Karlberg Oy:n hoidossa)
Talvimatkailukeskus lähellä Helsin-
kiä. Erinomainen hiihtomaasto.
Täysihoito 65—85:— vuorokaudelta.
Yhteismajoitusta sopimuksen mukaan.

Os. Hämeenlinna, puhelin 7 5 & 77.
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1 hengen
huone

2 hengen
huone

Hetan matkailumaja 3
Inarin matkailumaja 11
Ivalon uusi matkailumaja.... 14
Kolin matkailumaja 31
Liinahan.arin matkailumaja.. 12
Pallastunturin matkailumaja 51
Puijon matkailumaja 5
Punkaharju, Finlandia 26
Rovaniemi, Pohjanhovi 36
Virtaniemen matkailumaja .. 6
Yläluostarin matkailumaja .. 9

Aami-
ainen Lounas Päiväl-

linen
Illal-
linen Täysihoito

Yhteis-
majoi-
tus

Hinnat Suomen Matkailijayhdistyksen matkailumajoissa talvella 1938.

Täysi-
hoito

yhteis-
majoi-

tuksessa
! i ! !

14 i — — 10:— 15:— 15:— 15:— — 15:— 50: —

14 40:— 50: — i 10:— 20:— 25:— ! 20:— 75—90:— 15:— 50: —

32 40:— 40:— 10:— 20:— 25:— 20:— 75—90:— 15:— 50: —

50 25—40:— 30—50:— 10: — 15: — 20: — 20:— 60—75:— 15:— 50: —

16 40:— 50:— i 10:— 20:— 25:— 20:— 75—90:— — — I
120 50—60: — 70—110: — 15:— 25:— 25:— 95—115:— 15:— 50: —

10 30:— 40:— i 15:— 15:— ! 20: — : 20:— 60:— —
— !

38 35—45: — 65 —80: — 12: — 20: — i 25: — 25: — 70—85: —
— -

48 40—80: — 60—100: —] 12:— 20:— 25:— 30:— 75—110:— 15:— 50: —

8 40:— 50:— ! 10:— 20:— 25:— 20:— 75—90:— 15:-- 50: —

18 30: — 40: — j 10: — 20: — 25: — 20: — 65—75: — 15: — 50: —

Alennuksia myönnetään tänä talvena: 1/1 —28/2 kaikilla Lapin matkailumajoilla vähintään 5 p:n
oleskelusta joko 25 % huoneesta tai 10 % täysihoidosta.

10/1—28/2 ja 20/4—31/5 Kolilla ja Punkaharjulla samoin edellytyksin 25 % huoneesta tai 10 %

täysihoidosta.


