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ANMÄRKNINGAR.

Å nedanangivna pris åtnjuta Turistföreningens medlem-
mar personligen 10 % rabatt i alla direkt av Turistföreningen
drivna anläggningar mot uppvisande av medlemskort för löpande
år, däremot icke familjemedlemmar eller andra personer, vilka
resa i deras sällskap. Drickspengar emottagas ej å turiststatio-
nerna, utan debiteras i stället en betjäningsavgift om 10 %
på räkningsbeloppet (på hotell Aulanko, hotell Finlandia och
hotell Pohjanhovi, enligt tabell i gästrummen). Helpensionspri-
sen gälla vid minst 5 dygns vistelse.

På alkoholräkning beräknas ingen rabatt.
Förfrågningar adresseras till föreningens centralbyrå, Alex-

andersgatan 7 a, Helsingfors. Under den tid turiststationerna
äro öppna adresseras rumsbeställningar direkt till respektive
turiststationer.

Telefon finnes i turiststationerna.

Obs.! Detaljerade tidtabeller i »Finlands Kommuni-
kationen (7: —), som erhålles i boklådorna, ] å järnvägs-
stationerna och från Turistföreningens centralbyrå.



TURISTSTATIONER
OCH

RESTAURANGER.

AULANKO.
(Skötes av Matkaravinto Oy.)

Vid Tavastehus stad ligger det namnkunniga Aulanko,
med sina vidsträckta parkanläggningar. Här har uppförts ett
nytt, i början av år 1939 öppnat storhotell med alla nutida
bekvämligheter. Restaurangen rymmer över 600 gäster, och
dessutom kunna över 400 personer få rum på plan- och tak-
terrasserna. Hotellet har 29 enskilda och 27 två pers. rum. Till
varje resanderum hör W. C. 35 badrum. Telefon i resande-
rummen. 2 personhissar. I samband med restaurangen finnes
en stor hall, dessutom 4 våningshallar, ett trivsamt sällskapsrum
och takterrasser. Egen orkester. Dans.

Till hotellet hör även det på c. 500 m:s avstånd från det-
samma belägna Katajisto, som omfattar 7 enskilda och 8 två
pers. rum för resande. Rinnande kallt och varmt vatten, central-
värme, W. C. och badrum. En liten matsal för första frukost,
kaffe och förfriskningar. De egentliga måltiderna intagas i
hotellets restaurang.

Hotellet har en sandplage och två tennisplaner. Båtar
och kanoter uthyras. Bilturer i den närmaste omgivningen
anordnas. Dessutom kan genom hotellets förmedling ångbåt
hyras för turer till Vanajavesi och Mallasvesi.

På Aulanko området finnes även en billigare II kl. restau-
rang, Toisela, där kaffe, smörgåsar, portioner och förfriskningar
serveras.

Modernt och trivsamt.
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Hav och sol. Höglands kasino.

På Aulanko berg finnes ett utsiktstorn med vid utsikt över
Tavastlands bördiga odlingar, skogar, sjöar och historiska
sevärdheter. Invid utsiktstornet finnes ett kafé. Till national-
parken har även allmänheten fritt tillträde.

Pris: Enskilt rum 50 —55—60—70—75—130: — (tillskott
för badrum 20: —) på Katajisto 40—50: —; två pers. rum 90—
100—110—120: — (tillskott för badrum 20: —), på Katajisto
70—80: —; kaffefrukost 12: —; lunch 24: —; middag 30: —;

supé 35: —; Helpension (för minst 5 dagar) 80 —165: — beroende
på rummets pris.

Kommunikationer: Bussförbindelse till Tavastehus minst
en gång i timmen (under säsongen och vid behov oftare) samt
till tågen.

Post- och telegramadress: Hotell Aulanko, Aulanko.

HÖGLAND.

HÖGLANDS KASINO (öppen 5/6—24/8) ligger i vik-
bottnen mellan Suurkylä och Kappelniemi simstrand. I första
våningen restaurang- och kafésalar, i andra kaféveranda och
2 mindre matsalar. Rymmer 300 personer, på yttre terrass
dessutom plats för ytterligare 350. Gamla restaurangen i
Suurkylä är öppen 5/6—15/8, servering å la carte.

Pris (kasino): Lunch 15: —, middag 18: —, kaffe eller te
med bröd 6: —, å la carte.

Simstrand: Fin sand, kaffeservering samt badhytter (2: —

per timme). Från Suurkylä kan utfärder göras till Kiiskin-
kylä längs väg eller med motorbåt (kan hyras i Suurkyläs
gårdar).

Logi erhålles i gårdarna. Rumsbeställningar adresseras till
Osuuskunta Matkailijat, Högland, som reserverar bostad för
kortare eller längre tid. Enskilt rum 20: — för första dygnet,
15: — för följande dygn, delat rum 15: — per bädd för första,
10: — för följande dygn.

Kommunikationer: Sex gånger i veckan med ångbåt från
Kotka, tre gånger från Helsingfors, två gånger från Koivisto
(Björkö).
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Ny slott är en av de viktigaste knutpunkterna för turist-
lederna i Finland. Förutom järnväg utgå från staden ångbåts-
linjer i alla riktningar. För att tillhandagå de resande med
råd och hjälp upprätthåller Turistföreningen här en sommar-
byrå i Nälkälinna, där språkkunnig personal meddelar kostnads-
fria upplysningar, reserverar hyttplatser på ångbåtarna m. m.
dyl. Turistföreningen sköter även en paviljong i hamnen,
språkkunnig personal. Turisterna kunna i paviljongen upp-
bevara sitt bagage, som på begäran expedieras vidare direkt
till tåg eller båtar.

Post- och telegramadress : Nälkälinna, Savonlinna.
Turistföreningen har även hand om skötseln av Olofsborgs

kafé som är inrymt i den nyligen restaurerade s. k. riddarsalen;
servering av kaffe, te, smörgåsar, läskdrycker etc. Språk-
kunniga vägvisare stå till turisternas förfogande.

NYS LOTT.

PUNKAHARJU.
HOTELL FINLANDIA (öppet året om) på Punkaharju,

ca 400 m från stationen. Hotellet inrymmer, förutom rymlig
restaurang och sällskapsrum, 12 rum för en person och 14 rum
för två personer, gruppinkvartering. Elektrisk belysning, central-
värme, badrum. Bastu, simhus, roddbåtar. Vackra promenad-
vägar och skogsstigar; tillfälle till fiske.

Pris: Enskilt rum 45—60: — (20: — tillägg för eget badrum),
två pers. rum 75—95: —, extra bädd 15: —. Bädd i gruppinkv.
15: —. Kaffefrukost 14: —, lunch 24: —, middag och supé 30:—,
kaffe eller te med bröd 7: —. Helpension i enskilt rum 85—

100: — och i två pers. rum 75—90: — per dygn.
Post- och telegramadress: Finlandia, Punkaharju.

STATSHOTELLET är synnerligen naturskönt beläget på
krönet av Punkaharju ås med utsikt över omgivande vatt-
nen. Hotellet (öppet 1/6—31/8) inrymmer, förutom en rymlig
restaurang och sällskapsrum, 20 rum för en person och 2 rum
för fyra personer. I en särskild byggnad finnas 6 rum för en

Skönhet och gammal karelsk kultur.
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En utsikt, som söker sin like. Koli.

person och 6 rum för två personer samt ett antal vindsrum
avsedda för billig inkvartering av gruppresande. Elektrisk
belysning. Bastu, simhus, roddbåtar.

Pris: Enskilt rum 30—50:—, två pers. rum 70:—, logi i
vindsrummen 15: — per bädd, extra bädd 15: —. Frukost
12: —, lunch 18: —, middag 24: —, kaffe eller te med bröd 6: —

(med bröd och smör 7: —), a la carte. Helpension vid minst
3 dagars vistelse 65—80: — per dygn, i två pers. rum 70: —.

Under tiden 1/6—20/6 beviljas 15 % (Turistföreningens med-
lemmar 25 %) rabatt å pensionsprisen vid minst fem dagars
vistelse.

Post- och telegramadress: Statshotellet, Punkaharju.
Kommunikationer: Med tåg till Punkaharju station, ång-

båtsförbindelse med Nyslott, autobusstrafik i olika riktningar.

TOLVAJÄRVI.
TOLVAJÄRVI turiststation (färdig i början av sommaren

1939) ligger på Tolvajärvi ås, närmare bestämt i ändan av
Hirvasharju mellan Myllyjärvi, Hirvasjärvi och Kotijärvi
sjöar, ca 1 1/2 km från Tolvajärvi by. Turiststationen är upp-
förd av stock och sten i karelsk stil. 2 rum för en person, 7 rum
för två personer, 2 gruppinkvarteringsrum. Plats inalles för 40
personer. Centralvärme, rinnande varmt och kallt vatten,
badrum och bastu. Insjönatur lik Punkaharjus.

Pris: Enskilt rum 40: —, två personers rum 60: —, plats
i gruppinkv. 15: —. Kaffefrukost 12: —, lunch 18: —, middag
24: —, kaffe eller te med bröd 6: —. Helpension 70 —80: —,

i gruppinkv. 50: —.

Kommunikationer: Med buss från Joensuu 3 1/2 timmar,
från Värtsilä 2 1/2 timmar, från Sordavala 5 timmar, från
Suojärvi 2 1/2 timmar.

Postadress: Tolvajärvi turiststation, Tolvajärvi.

KOLI.
KOLI TURISTSTATION (öppen året om) är belägen

strax nedanom Kolihöjdernas högsta topp Ukko-Koli (348 m
ö. h.). Stationen inrymmer, förutom en stor hall med öppen
spis, sällskapsrum, skrivrum och matsal, 31 modernt och be-
kvämt inredda sovrum, av vilka 11 med rinnande vatten,
12 rum för en person och 19 för två personer. Dessutom finnas
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3 sovsalar och ett antal enklare rum i en mindre byggnad
nere vid stranden med plats för sammanlagt ca 40 personer.
2 badrum, elektrisk belysning, centralvärme, bastu. Märkta
promenadvägar och stigar; god simstrand vid Likolahti, en vik
av Pielisjärvi. Närmare uppgifter ävensom en karta över Koli
finnes i Turistföreningens Koli-broschyr (3: —). Lantmäteri-
styrelsen har utgivit en exkursionskarta över Koli i skala
1:10.000 (20: —). På sluttningen av Koli finnas dovhjortar
ingärdade. Roddbåtar. Egen poststation.

Pris: Enskilt rum 30 —50: —, två pers. rum 35—50—60: —,

logi i sovsalen och annexet 15: —. Kaffefrukost 12:—, lunch
18: —, middag 24: —, kaffe eller te med bröd 6: —, å la carte.
Helpension 60—85: — per dygn (i sovsal 50: —).

Kommunikationer: Med tåg till Vuonislahti station, där
föreningens motorbåt »Lkko-Koli. möter. För transport av
bagaget från stationen debiteras 2—4: — per kolli. Till fots
eller med autobuss från motorbåtsbryggan till turiststationen
(2 km) och vice versa (5: —). Med autobuss från Joensuu,
76 km, ca 2 timmars färd, biljettpris 35: —; från Kuopio, ca
4 timmar, 55: —.

Postadress: Koli turiststation, Yläkoli.
Telegramadress: Kolinmaja, Joensuu.

VAALA OCH LEPPINIEMI.
VAALA HOTELL (öppet 9/6—31/8) är beläget vid Ule

älvs utflöde ur Ule träsk; utgångspunkt för forsfärden nedför
Ule älv. Hotellets huvudbyggnad inrymmer, förutom tvenne
hallar, sällskapsrum och matsal, 5 rum för en person, 6 för två,
1 för tre personer och 3 sovsalar. I en sidobyggnad finnas
dessutom 5 rum för två personer och i en loftbyggnad grupp-
inkvarteringsmöjligheter (ca 15 platser) för skolungdom o. d.
Badrum, bastu.

Pris: Enskilt rum 50:—, två pers. rum 60 —70: — logi i
sovsal 20 —25: —, kaffefrukost 12—18: —, lunch 24: —, mid-
dag 24—30: —; kaffe eller te med bröd 6: —, å la carte. Hel-
pension 70—85: — per dygn.

Kommunikationer: Med tåg till hållplatsen »Vaalan hotelli■>.
Post- och telegramadress: Vaala hotell, Vaala.
(Om forsfärden på sid. 15).

Leppiniem i.En etapp på forsfärden.
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Storhotellet vid polcirkeln.

I LEPPINIEMI vid Pyhäkoski fors i Ule älv har Turist-
föreningen en restaurang (öppen 9/6—31/8), varest ca 100 per-
soner kunna serveras. Restaurangen är belägen på södra
stranden av forsen alldeles i närheten av den hängbro Forst-
vetenskapliga forskningsanstalten låtit bygga över forsen.
Forsbåtarna vika in till Leppiniemi (älvens norra strand; till
restaurangen över hängbron) för ca 30 minuter, varunder turis-
terna äro i tillfälle att intaga förfriskningar i restaurangen.

Pris : Kaffefrukost 12: —, lunch 18—24: —, middag 24—
30: —, kaffe eller te med bröd 6: —, å la carte.

Post- och telegramadress : Leppiniemi restaurang, Muhos.

ROVANIEMI.
I Rovaniemi, nära polcirkeln, driver Turistföreningen det

moderna hotellet POHJANHOVI. Hotellet, som öppenhålles
året om, inrymmer en stor hall och tvenne våningshallar.
1 kl. restaurang och folkrestaurang, samt 36 resanderum, av
vilka 24 för en person och 12 för två personer. Dessutom
2 gruppinkvarteringsrum för ca 25 personer. Till 2 enskilda
rum och till 2 två pers. rum hör eget badrum; därjämte finnas
4 allmänna badrum. Rinnande varmt och kallt vatten i alla
rum. Elektrisk belysning, centralvärme. Telefon i resande-
rummen. Hiss. Bagaget avhämtas från stationen.

Pohjanhovi.

Från Rovaniemi kunna exkursioner göras t. ex. till det
närbelägna Ounasvaara (midnattssol!) och till de fjärmare
belägna Luosto- och Pyhätunturi (540 m. ö. h.), Hopeanulkki
(355 m. ö. h.) samt till Auttiköngäs vattenfall (81 km SO från
Rovaniemi). Tillfälle till harr- och forellfiske i närbelägna
forsar och bäckar. Närmare uppgifter givas på hotellet.

Pris: Enskilt rum 45—55—65: — (med badrum 85: —), två
pers. rum 70—80—90: — (med badrum 110: —), kaffefrukost
14: —, lunch 24: —, middag 30: —, supé 35: —, kaffe eller te
7: —, a la carte. Billiga portioner i folkrestaurangen. Hel-
pension me-i enskilt rum 85 —105: —, i två pers. rum 75—85: —.

i sovsal 50 mk. Bädd i sovsal 15: —. 4 bilgaragen, 20: — per
dygn.

Kommunikationer: Med tåg till Rovaniemi, bagaget av-
hämtas från stationen.

) 8 (

Post- och telegramadress: Pohjanhovi, Rovaniemi.

ÖSTRA LAPPLAND OCH PETSAMO.
För resa till turiststationerna i östra Lappland och Petsamo

erfordras gränspass (identitetsbevis; körkort och nordiskt rese-
kort duger), som gratis utfärdas av myndigheterna på den
ort, där vederbörande är bosatt.
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Ivalo by ligger vid Ivalo älv, 295 km från Rovaniemi, vid
»världens enda till Ishavet ledande bilväg». Övernattnings-
ställe för såväl söder- som norrifrån kommande resande. Ut-
gångspunkt för besök i Enare kyrkby (naturskön bilväg,
40 km; lapparna samlas i kyrkbyn till de större helgdagarna,
samt en söndag i juli och september; turiststation, se nedan),
och för längre ödemarksturer i östra Lappland.

I Ivalo finnes tvenne turiststationer:

IVALO NYA TURISTSTATION (öppen året om) är be-
lägen vid stranden av Ivalo älv, ca 900 m söder om Ivalo by,
väster om landsvägen. Stationen är modernt och bekvämt
inredd och inrymmer, förutom hall, sällskapsrum och matsal,
10 rum för två personer, 2 rum för tre personer och 2 rum för
fyra personer; därjämte 4 mindre sommarstugor med inalles
8 rum för tre personer. Centralvärme, elektrisk belysning,
badrum, bastu. På andra sidan älven god sandstrand.

Postbilen kör in till stationen.
Pris: Två pers. rum 65: —, i tre eller fyra pers. rum 25: —

per bädd, extra bädd 15: —. Kaffefrukost 12: —, lunch 24: —,
middag 30: —, kvällsvard 24: —, kaffe eller te med bröd 6: —.

Helpension 75 —80: —.

Postadress: Ivalo nya turiststation, Ivalo.
Telegramadress: Uusimaja, Ivalo.

IVALO GAMLA TURISTSTATION (öppen året om) ligger
i Ivalo by, vid förgreningspunkten för Enare- och Petsamo-
vägarna. Turiststationen användes under vintermånaderna
även såsom statsgästgiveri. Huvudbyggnaden inrymmer, för-
utom matsal och ett mindre sällskapsrum, 3 vinterbonade sov-
rum, av vilka 1 för tre och 3 för två personer, och 3 sommar-
rum för inalles 10 personer. Dessutom finnas 7 mindre stugor
med 3 bäddar. Turiststationen kan emottaga 40 gäster. Elek-
trisk belysning, bastu.

Postbilen kör in på gården.
Pris: Två pers. rum 36:—, 18: — per bädd, extra bädd

eller bädd i tre pers. rum 15: —. Kaffefrukost 12: —, lunch,
middag, kvällsvard 22: —, kaffe eller te med bröd 6: —.

Postadress: Ivalo gamla turiststation, Ivalo.
Telegramadress: Matkailija, Ivalo.

ENARE TURISTSTATION (öppen året om), uppförd 1936
—37, ligger vid Juutuanjoki älv nära Enare kyrkby ca 40
km från Ivalo. Turiststationen inrymmer, förutom hall, säll-
skapsrum och matsal, 8 rum för en person och 3 rum för två
personer samt 3 rum för gruppinkvartering av 24 personer.
Centralvärme, badrum, kallt och varmt rinnande vatten,
bastu.

Invid huvudbyggningen en särskild stuga för inkvartering
av lappar, som besöka kyrkbyn. Goda fiskemöjligheter i
Juutuanjoki. Motorbåt kan hyras för färder på Enare träsk
(50: — per timme).

Pris: Enskilt rum 50: —, två pers. rum 65: —, extra bädd
15: —, bädd i gruppinkvarteringsrum 15: —. Kaffefrukost
12: —, lunch 24: —, middag 30: —, kaffe eller te med bröd
6: —. Helpension 80—95: —, gruppinkvartering 55: —.

Kommunikationer: Från Ivalo i postbuss (dagligen) till
Enare; bussen kör fram till turiststationens gård.

Postadress: Enare turiststation, Inari.
Telegramadress: Inarinmaja, Ivalo.
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I närheten av denna skoltlappby ligger ett Kolttaköngäs.
komfortabelt hotell.

VIRTANIEMI TURISTSTATION, vid Ishavsvägen, är
naturskönt belägen vid Pasvik älv, nära dess utflöde ur Enare
träsk, 53 km från Ivalo och 348 km från Rovaniemi. Öppen
året om, under vintermånaderna även statsgästgiveri. Huvud-
byggnaden inrymmer, förutom matsal och sällskapsrum, 4
gästrum för en person och 2 för två personer. Dessutom finnes
en byggnad (sommartid) inrymmande 2 rum med plats för
sammanlagt 8 personer, samt 2 små stugor om ett rum med
plats för tre personer i varje. Centralvärme, W. C, bastu.

Tillfälle till sportfiske. Motorbåt för turer på Enare träsk
(50: — per timme).

Postbilen stannar vid stationen.
Pris: Enskilt rum 50: —, två pers. rum 65: —, i sidobyggna-

derna 15: — per bädd. Kaffefrukost 12: —, lunch 24: —,
middag 30: —, kaffe eller te med bröd 6: —. Helpension 80—

95: — per dygn.
Postadress: Virtaniemi turiststation, Ivalo, Virtaniemi.
Telegramadress: Virtaniemi, Ivalo.

KOLTTAKÖNGÄS TURISTSTATION (färdig våren 1939)
ligger på västra sidan av Pasvik älv invid Kolttaköngäs
skoltlappby och grekisk-katolska kyrka, ca 1 km nedanför
forsen med samma namn, nära norska gränsen. 12 rum för en
person, 10 rum för två personer, 1 dublett, 3 rum för fyra
personer. Sällskapsrum, matsal, norskt kafé, stor hall och
3 mindre våningshallar. Centralvärme, elektrisk belysning,
rinnande varmt och kallt vatten i alla rum, 4 badrum, av
vilka 2 ansluta sig till gästrum, egen telefoncentral. Bastu.
5 sommarstugor med 2 rum för tre personer i varje. Inalles
plats för ca 80 personer. Utomordentliga möjligheter till
sportfiske.

Pris: Enskilt rum 55:—, två personers rum 70: —, bädd i
sommarstuga 25: —, extra bädd eller bädd i gruppinkv. 15: —.

Kaffefrukost 12: —, lunch 24: —, middag 30: —, supé 24: —,

kaffe eller te med bröd 6: —. Helpension 80 —95: —, i sommar-
stuga 70: —, i gruppinkv. 55: —. För eget badrum 20: — extra.

Kommunikationer: Med postbuss från Salmijärvi fram till
turiststationen, 1/2 timme. Bro över Pasvik älv färdig i juni
1939. Turiststationens motorbåt för passagerare över till

II



Elvenes eller Kirkenes i Norge, pris för I—2 personer 50: —,

då passagerarna äro flere 25: — per person. Kirkenes är änd-
punkt för de norska busslinjerna, båttur en gång per vecka
till Liinahamari. Obs. nordiskt resekort a 8 mk erfordras för
överfart till norskt område, erhålles av polismyndigheterna
på vederbörandes boningsort.

Postadress: Kolttaköngäs turiststation, Salmijärvi.
Telegramadress: Matkailija, Salmijärvi.

YLÄLUOSTARI TURISTSTATION, invid Ishavsvägen,
är belägen vid stranden av Petsamo älv, nära det grekisk-
katolska Petsamo-klostret, 505 km från Rovaniemi. Öppen
året om, statsgästgiveri under vintermånaderna. Stationen
inrymmer, förutom matsal och sällskapsrum, 9 rum med plats
för 19 gäster. Centralvärme, bastu. Besök i klostret och utfärd
till det närbelägna »Frälsarberget. rekommenderas. Tillfälle
till sportfiske.

Yläluostari är en lämplig utgångspunkt för kortare eller
längre vandringar i Petsamofjällen. Nyckeln till Alaköngäs
(14 km söder om Yläluostari) ödestuga förvaras på stationen,
där även logiavgiften, 15: — per person och dygn, uppbäres.

Postbilen stannar vid stationen.
Pris : Enskilt rum 40: —, två pers. rum 50: —. Kaffefrukost

12: —, lunch 24: —, middag 30: —, kaffe eller te med bröd
6: —. Helpension 80 —90: — per dygn.

Postadress: Yläluostari turiststation, Salmijärvi.
Telegramadress: Yläluostari, Petsamo.

LOHILINNA FISKARSTUGA (öppen från mitten av
juni till medlet av september) är naturskönt belägen på 3,5 km:s
avstånd från Yläluostari turiststation vid stranden å Petsamo
älv på det ställe, där Lammasjoki förenas med Petsamo älv.
I fiskarstugans bottenvåning finnes 1 rum för fyra personer
och 3 rum för två personer, alltså utrymme för inalles 10 per-
soner. Invid fiskarstugan finnes ett förenat mat- och sällskaps-
rum. Sportfiskarcentrum.

Fiskarstugan kan nås med hästskjuts från Yläluostari.
Pris: Enskilt rum 50: —, två pers. rum 70: —, bädd i rum-

met för fyra personer 30: —. Kaffefrukost 12: —, lunch 24: —,

middag 30: —, kaffe eller te med bröd 6: —, helpension 80—85—

95: — per dygn.
Postadress: Lohilinna fiskarstuga, Salmijärvi. Yläluostari

Från sportfiskarnas eldorado.
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LIINAHAMARI TURISTSTATION är belägen vid Ishavs-
vägens ändpunkt, Liinahamari djuphamn nära Petsamofjordens
mynning, 531 km från Rovaniemi. Öppen året om. Stationen
inrymmer, förutom hall, sällskapsrum och matsal, 6 rum för
en person, 4 rum för två och 2 rum för tre personer, samt en
sovsal med plats för 12 personer; därjämte 6 mindre sommar-
stugor och en sidobyggning med plats för inalles 44 personer.
Badrum, elektrisk belysning, centralvärme, bastu.

Liinahamari är ändstation för postbilarna och för båttrafi-
ken från Kirkenes, Henöarna och hamnarna på Fiskarhalvön.
Kring turiststationerna finnas märkta längre och kortare exkur-
sionsleder på fjällen (broschyr erhålles på turiststationen). I
Nurmensätti vid Ishavet finnes en rymlig torvgamme. Rodd-
båt kan erhållas för fiske i Petsamofjorden. Motorbåt står
att hyra av fiskarna för längre rutter.

Postbilen stannar vid stationen.
Pris : Enskilt rum 50: —, två pers. rum 65: —, tre pers.

rum 75: — (per bädd 25: —), logi i sovsalen 15: — per bädd.
Kaffefrukost 12: —, lunch 24: —, middag 30: —, kaffe eller te
med bröd 6: —. Helpension 75—80—95: —.

Postadress: Liinahamari turiststation, Liinahamari.
Telegramadress: Liinahamari, Petsamo.

VAITOLAHTI TURISTSTUGA (öppen från början av
juni till september), som är Finlands nordligaste, ligger invid
ryska gränsen i Vaitolahti by ute på Fiskarhalvön i Ishavet.
Utom matsal inrymmer turiststugan 5 gästrum med plats för
17 gäster.

Pris : Logi 20: — per bädd. Kaffefrukost 12: —, lunch 24: —,

middag 30: —, kaffe eller te med bröd 6: —.

Kommunikationer: Båtförbindelse två gånger i veckan
från Liinahamari. Härvid gör båten en avstickare till de för
sin fågelrikedom kända Henöarna (Heinäsaaret).

Post- och telegramadress: Vaitolahti turiststuga, Petsamo,
Vaitolahti.

VÄSTRA LAPPLAND.
PALLASTUNTURI. Ny stor turiststation, öppen året om.

Invid trädgränsen vid Vatikuru ravin på Pallastunturis syd-
sluttning 506 m ö. h. (nationalpark). Omgiven av fjällmassi-

Komfort i fjällhotellet.
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vets högsta toppar, räknat från väster: Laukukero 777 ni,
Taivaskero (Himmelriiki) 821 m, Pyhäkero 787 m och Palkas-
kero 718 m. 17 rum för en person, 19 för två, 4 rum för sex
och 3 rum för åtta personer. Hall, två sällskapsrum, tre mat-
salar, 8 badrum, 7 duschrum, 4 torkrum för kläder, 2 bastun.
Centralvärme, rinnande varmt och kallt vatten, elektrisk be-
lysning, telefon. Eget postkontor.

Pris: Enskilt rum 50—60: —, två pers. rum 70—80—90: —,

extra bädd 15: —, gruppinkvartering 15—20: —. Kaffefrukost
15: —, lunch 15—25: —, middag 20 —30: —, supé 25: —.
Helpension 90—115: —, i gruppinkvartering 50—75: —. 20: —

för eget badrum. Obs! nedsatta pris till den 20/6.
Kommunikationer: Buss till Muonio, därifrån 34 km längs

ny bilväg.

Postadress: Pallastunturi.

Telegramadress: Pallastunturi, Kauliranta.
Från Pallasjärvi leder en rösad fjällstig över Pallas- och

Ounastunturi till Hetta (Enontekiö kyrkby); invid leden finnes
2 ödestugor samt en turiststuga på Ounastunturi. Se i övrigt
Turistföreningens broschyr: »Till fjälls — till Pallas!» Till-
fälle till sportfiske. Kartor: »Pallastunturi» och »Ounastunturi»,
i skala: 1:50.000, uppgjorda av lantmäteristyrelsen (å 20:—).

PALLASJÄRVI TURISTSTUGA (öppen året om) ligger
vid stranden av Pallasjärvi, ca 6 km lång stig från Pallastunturi
turiststation. Byggnaden innehåller en större stuga med öppen
spis och kokspis, samt ett mindre rum med öppen spis. I
turiststugan finnes kokkärl och servis för dem, vilka själva
önska tillreda sina måltider. I det större rummet finnas tre
sovhytter, inrymmande två sovplatser var, i det mindre rum-
met fyra sovplatser. Nyckeln till stugan förvaras i det invid-
liggande skogvaktarbostället, där Turistföreningen disponerar
över två vinterbonade rum för sammanlagt 7 personer och
tvenne sommarrum 3 pers.

Pris : Logi 15: — per bädd. I skogvaktarbostället erhållas:
måltider 18: —, portioner 6—10: —, kaffe, portion 5: —.

Kommunikationer: Med postbuss från Muonio eller Kittilä
till Särkijärvi, varifrån ny bilväg till Pallasjärvi (ca 17 km).

Postadress: Pallasjärvi turiststuga, Pallastunturi.

OUNASTUNTURI TURISTSTUGA (öppen året om),
färdigbliven 1937, ligger invid toppen av Ounastunturis Pyhä-
kero (725 m), ca 9 km från Enontekiö kyrkby (Hetta) söderut.
Stugan av stock i enkel stil, har 3 rum med öppen spis, av
vilka 1 rymmer tjugo, 1 tio och 1 sex personer. Med varje rum
är en tvättvrå förenad. Dessutom finnes i stugan ett kök,som
under turistsäsongen levererar enkel kost. Telefon finnes.
Karta: »Ounastunturi», skala: 1:50.000, uppgjord av lantmäteri,
styrelsen (20: —). 150 m från turiststugan Pyhäjärvi fjällsjö-
simstrand!

Pris: Nattlogi (bädd, dyna, filt) 12: —, kaffe eller te per
kopp 1: —, smör och bröd 2: —, enkel kost portionsvis 6—10: —.

Läskdrycker, sötsaker och tobak kan erhållas.
Motorbåt och förare erhållas.

Kommunikationer: Från Hetta med båt till Ounasjärvis
södra strand, därifrån längs torr, märkt stig till stugan (ca
8 km) eller från Pallastunturi (2 dagars vandring).

Postadress: Ounastunturi stuga, Enontekiö.
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I HETTA SKOGSVAKTARBOSTÄLLE iEnontekiökyrkby
vid norra stranden av Ounasjärvi erhålles logi (15: —) även-
som enkel kost i portioner.

KILPISJÄRVI TURISTSTUGA vid Kilpisjärvi (Siilas-
tupa) nära treriksröset uppe i Enontekiö. 2 rum med öppen
spis, av vilka det större med plats för sex och det mindre för
4 personer. Bädd 15: —.

TRAFIKLEDER.

VOONISLAHTI—KOLI.
Turlista för motorbåten Ukko-Koli,

avg. 10«, 2000 g Vuonislahti . 945, 1730 ank.
ank. 1130, 20« V Koli f 900, 1645 avg.

Avgift 15: —.

FORSFÄRDEN NEDFÖR ULE ÄLV.

Forsbåtarna, av samma typ som de gamla tjärbåtarna,
rymma 18 passagerare. De avgå från bryggan vid Vaala
hotell under tiden 10/6—31/8 dagligen kl. 12. Färden nedför
de första forsarna räcker ca 1 timme. Omstigning i Nuojua till
tåg, som för de resande förbi selen och lugnvattnen till Ojalan-
oja hållplats, där omstigning sker till forsbåtarna, som fara
nedför Pyhäkoski till Muhos; under vägen vika båtarna för
ca en halv timme in till Leppiniemi, varest det finnes en restau-
rang (se sid. 8). Hela färden tar ca 5 l/2 timmar i anspråk.
Från Muhos efter forsbåtarnas ankomst med tåg till Uleåborg.
Båtar kunna även beställas för extra forsfärder.

Forsbåtarnas tidtabell (10/6—31/8):

Vaala. .
Nuojua
Nuojua avg. 13571 „

! ank. 1449/ ta 9
! avg. 1455

ank. 16isl, ...

avg. 1645[forsbat
ank. 1730.
avg. 18i2\ .

Yank. 1856/ ta9

Ojalanoja
Ojalanoja
Leppiniemi.
Leppiniemi.
Muhos
Muhos
Oulu .

Biljettpris: Vaala—Nuojua 50: —, Ojalanoja—Muhos 55: —,

båda forssträckorna sammanlagt 100: —; Leppiniemi—Muhos
10:—.

I forsbåtarna medtages ej bagage, utan forslas detta av-
giftsfritt från Vaala med tåg till Muhos station.
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= järnväg
= = busslinje

- = båtrutt

□ = Turistföreningens anläggning.

Utgivare

TURISTFÖRENINGEN I FNLAND
Helsingfors, Alexandersgatan 7a. Tel. 26 752

N:o 452.


