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SUOMEN ENSIMMÄINEN
UIVA HOTELLI

KULKEE SUOMEN KOMEIMMALLA JÄRVELLÄ

PÄIJÄNTEELLÄ
JOKA VIIKKO MAANANTAISTA LAUANTAIHIN

ARVOISA LUKIJA!

Joko olet päättänyt, missä vietät kesälomasi?
Oletko elänyt koskaan niitä kirkkaita aamuja, viehät-

täviä päiviä, lumoavia auringonlaskuja, satumaisen hiljaisia
öitä, joita tarjoavat vain Suomen sisävesien rannat, salmet,
selät, saaret ja kukkulat?

Haluatko vain levätä ja nauttia lyhyestä kesälomastasi
edes yhden elämysrikkaan viikon?

Lue silloin, mitä mahdollisuuksia tämä lehti sinulle
tarjoaa.

Tämän maan asukkaat ja heidän kerallaan yhä kasvava
ulkomaalaisten matkailijoiden joukko on vähitellen päässyt
selville siitä, että suomalainen sisäjärvi on rauhassa ja oma-
laatuisuudessaan jotakin sellaista, joka helposti voidaan muut-
taa merkitykselliseksi sisäiseksi arvoksi. Suomen Kuva-
lehti on myöskin tajunnut tämän, ja sen vuoksi onkin s:
yhdessä Jyväskylän — Päijänteen Höyrylaiva-
osakeyhtiön kanssa päättänyt ryhtyä toteuttamaan
ajatusta uivasta hotellista, joksi käytetään vanhaa, tunnettua,
mutta silti täydessä kunnossa olevaa, erittäin nopeakulkuista
ja mukavaa Päijänteen laivaa. Tästä laivasta tulee ensi
kesäksi tämän maan ensimmäinen uiva hotelli, joka valta-
kunnan lipuin ja muin asiallisin, värikkäin viirein koristel-
uuni kantaa nimeä S/S Tehi.

Lentokuva . Isikkalasta■I ■■,"■■! I',

Laiva.

Yösija.

Putkkilanhariun hiekkarannat ovat houkuttelevan näköiset.

Tämä laiva on Päijänteen vanhimpia, ja monennimisenä
ja monennäköisenä se on vuosikymmenet viilettänyt pitkin
ja poikin Päijännettä. Muutama vuosi sitten se ristittiin
uudelleen Päijänteen suurimman selän, Tehin kaimaksi ja
kun se nyt alkaa uuden, merkittävän vaiheen elämässään
tulee se entistä suuremmalla ylpeydellä tekemään oikeutta
nimelleen ja sille miehekkään mahtavalle vesistölle, joka on

sen kesäisen retkeilyn vaihtelevana alueena.

Ruoka.

Maamme ensimmäinen uiva hotelli ottaa
viiden päivän »välimerenmatkalle» kaikkiaan
kolmekymmentäseitsemän matkustajaa kerrallaan, jotka lipun
hinnan suoritettuaan tänä aikana saavat laivalla matkansa,

Päijänteen Kuhmoisten Reknli

Retkeilijöiden viihtymyksestä,

asiantunteva opas,

asuntonsa ja ravintonsa. Laivalla on kaikkiin oikeuksiin näh-
den vain yksi luokka, ainoastaan yösijojen suhteen on tehty
kolmijako, riippuen siitä, minkälaiseen laivamajoitukseen ret-
keilijät haluavat tyytyä.

Ruoka, johon kuuluu aamukahvi, aamiainen, päiväkahvi
ja päivällinen on kaikille makuusijojen luokkajaosta huoli-
matta sama ja tulee laivan keittiö luonnollisesti tekemään
kaikkensa tyydyttääkseen retkeilijöiden sille asettamat vaati-
mukset.

laivalla oleilun kaikinpuolisesta mukavuudesta, mutta erito-
ten siitä, miten vaihtelevat mahdollisuudet ja käytettävissä
oleva viipymisaika kussakin pysähtymispaikassa järjestetään,
on pidetty hyvää huolta ja matkustajien avuksi on siinä mie-
lessä kiinnitetty

Maanantaina:

joka huolehtii siitä, että jokainen matkailija saa niin pitkälle
kuin mahdollista tyydyttää omia halujaan. Niinpä jär-
jestetään lukuisasti tilaisuuksia monenlaiseen kalastukseen,
uistimen soutuun, ongintaan, nuotanvetoon, y.m. y.m.
Edelleen hoidetaan myöskin matkailijoiden ruumiillista puh-
tautta ja varataan siinä mielessä tarpeellisia saunailtoja.
Ohjelma ei kuitenkaan supistu vielä tähänkään. Aikaa ja

Lentokuva kauniista Kellotalmesta

tilaisuutta reippaiden ja antoisien kävelyretkien tekoon on
varattu kosolti ja tulevat nämä harkiten suunnitellut kävely-
matkat ja viipymiset totisen rauhallisissa Päijänteen laitu-
reissa ja rantueiden idyllisissä kylissä epäilemättä tuomaan

«uotavaa vaihtelua tämän viisipäiväisen retken vaiheisiin.
UIVAN HOTELLIMME REITTI!

(Katsokaa karttaa!)

Ja sitten tarkastetaan matkasuunnitelma päivästä päi-
vään. Huomautetaan selvyyden vuoksi, että uiva hotelli, t.s.
S/S Tehi lähtee matkalle Vesijärveltä koko kesän jokaisena
maanantaina ja ensimmäinen matka alkaa kesäkuun 10 p:nä.
Matkoja varten on tehty seuraava yksityiskohtainen suunni-
telma:

Lähtö Vesijärveltä, jonne matkailijat saapuvat joko
junalla tai autobusseilla, klo 15.

Ensimmäinen pysähdys on Vääksyn-kanavalla (Asikka-
lassa), ja sitä varten varataan aikaa noin pari tuntia. Tutus-
tutaan tänä aikana kanavan tienooseen ja käydään uimassa.
Erinomainen uimaranta on kanavan Vesijärven puoleisessa
päässä.

Lähtö Vääksystä edelleen tapahtuu noin klo 19 ja klo 20

saavutaan Pulkkilanharjiille, jossa yövytään.
Ilta käytetään vapaaseen seurusteluun ilman mitään tar-



Jylhän kaunis sysmäläinen Päijänne maisema.

koin määrättyä ohjelmaa. Kuitenkin on harju tällöin kat-
sottava-, on tutustuttava sen erinomaisiin hiekkarantoihin ja
justavdyttävä ihailemassa idyllistä K a k's alm e a. Voidaan
myöskin ajatella kävely- tai souturetkeä lähellä sijaitsevaan
Supitun lahteen. Sen toisella rannalla sijaitsee m.m. yksi
vanhimmista, pronssikauden aikaisista polttohautauskalmis-
toistamme, joka nyttemmin on muheana peltona.

Voidaan myöskin ajatella, että laiva viivyttyään Pulk-
kilanharjulla puoliyöhön saakka tai siitä ohikin, ajaa yöksi
Supitun suojattuun lahteen, ellei syystä tai toisesta voida
turvallisesti olla Kukonharjun tai Kotkankynnen laitureissa.
Tiistaina:

Lähtö Pulkkilanharjulta (tai Supitun lahdesta) klo 10,

virkeän aamu-uinnin jälkeen. Jos Supitun lahdessa ei ole
käyty jo edellisenä päivänä, tekee laiva pienen mutkan sinne
ja jatkaa sitten matkaa Suopeltoon, jonne saavutaan noin
11.30. Täällä käydään ihastelemassa valtavaa näköalaa, joka
avautuu katseltavaksi fäijätsalon näkötornista. Näköalan
valtavuudesta on takeena Päijänteen suurin selkä, Tehinselkä,
joka tässä kvitteleiksen kaikkein komeimpana tuhansine saa-
rineen. Mainio uimapaikka on Päijätsalossa, Pyydysniemessä.



Sieiln on myöskin huvilaosuuskunnan pöydin ja penkein
\jrusicttu huviretkipaikka, jossa uinnin jälkeen on hyvä
nauttia virvokkeita. Lähtö Suopellosta klo 14, ja nyt suun-
tautuu matka lähinnä Kalliosaareen, jossa voidaan viipyä
puolisentuntia. Matkan opas tekee tällöin selkoa saaren his-
toriasta, joka on hieman tavallisuudesta poikkeava. Sen jäl-
keen jatkuu matka viistoittain pitkin Tehin selkää Eiles-
salmeen, jossa jälleen voidaan pysähtyä uintia varten. Pienen
tauon jälkeen alkaa matka uudelleen ja suunnataan kulku
Lehtiselän poikki, Karhunsalon taitse Karhunsalmeen ja
Virsulaan. Virsulassakin voidaan viipyä, jos se tarpeelliseksi
katsotaan. Mutta sitten kierrellään kaunista ja mielenkiin-
toista Kukkarosalmea edelleen, saavutaan Vanhalleselälle ja
n. klo 21 ollaan Puolakassa, jossa yövytään. Täällä järjes-
tetään tilaisuus seurata nuotanvetoa ynnä muita mahdollisia
kalastuspuuhia. Voidaan myöskin ajatella, että täällä on esim.
naisten saunapäivä. Puolakassa kohdataan iloinen ja virkeä
viisitoistahenkinen retkikunta, joka Suomen Kuvalehden
Päijänteen ympäri maanteitse kiertävällä autobussilla on
saapunut Korpilahdelle ja sieltä ylimääräisellä laivalla tekee
nuotanvetoretken Puolakkaan.

Keskiviikkona :

Lähtö Puolakasta klo 8. Saavutaan Korpilahden somaan
kirkonkylään noin 8.45 ja käytetään tunti maalauksellisen
kirkonkylän katsomiseen. Klo 9 lähdetään edelleen ja saavu-
taan vaihtelevan puikkelehtimisen jälkeen Mämminniemeen
klo 10. Pysähdytään kahdeksi tunniksi ja tehdään retki
Haukkavuorelle, joka tarjoaa nähtäväksi yhden Pohjois-
Päijänteen parhaimmista näköaloista. Klo 12 puhaltaa laiva
lähtömerkin, ja Jyväskylään saavutaan jonkin verran jälkeen
klo 13. Jyväskylässä on, välttämättömien ostosmatkojen ja
muiden käyntien ohella, muistettava Harjun näkötorni. Ne.
jotka kaipaavat vieläkin mahtavampaa näköalaa, tehkööt ret-

ken Konninmäclle, jonka topografitornista näkee palasen
mitä kauneinta Sisä-Suomea. Mainio uimapaikka on Ttiomio-
järven rannalla, vähäisen matkan päässä Jyväskylän kau-
pungista. Seitsemän km. päässä on Vaajakosken fehtlas-

Tehi-laiva. jolla retki tehdään.



»Päijänne kutsuu...

yhdyskunta, jonne joka puolen tunnin kuluttua lähtee auto-
bussi Jyväskylän kaupungista. Vaajakosken välittömässä
läheisyydessä on monessa suhteessa kiintoisa Kanavuori, jolla
käyntiä ei suinkaan tule unohtaa. Lähtö Jyväskylästä takai-

Paikat voidaan tilata allaolevalla kupongilla osotteella: Suomen
Matkatoimisto Helsinki, P. Esplanaadink. 19, puhelin 28 90S

Lähettäkää minulle
....kpl. Smk Kintaista Päijänteen seuramatkalippua laivaan,
joka lähtee
10 p, kesäk. 1 p. heinäk. 22 p. heinäk, j 12 p. elok.
17 p. Bp. n 29 p. „ | Haluttu alle=
24 p „ 15 p. M

sp.
B viivataan,

Maksu seuraa oheisena / Liput lähetettävä postiennakolla.
Haluan selostusvihkosen järjestämästänne Päijänteen-matkasta.

Nimi

Osoite



Korpilahden laiturissa.

sin Päijänteen houkutteleville vesille klo 18. Vähää ennen
klo 20 saavutaan Kärkisiin, jossa useat kymmenet salmet
ja saaret tarjoavat mieluisaa nähtävää. Viivytään hetkinen
täällä, mutta lähdetään pikimmiten jatkamaan matkaa ja
nautitaan värikylläisestä auringonlaskusta Korpilahden arki-
pelaagissa, suunnataan viimein keula Korospohjaan, jonne
saavutaan noin klo 21. Täällä yövytään. Ennen yöpuulle
menoa on tilaisuus, tehdä reipas iltakävelyretki muutaman
km:n päässä sijaitsevaan, harvinaisen somaan ja maalauk-
sellisesta kauniiseen Putkilahden kylään. Kun koko maan-
tiematka on kuin mitä hienoimmassa taidenäyttelyssä vael-
tamista, muodostuu tämä iltaöinen kävely varmaankin
yhdeksi matkan kohokohdista. Ne, jotka eivät halua tähän
kävelyretkeen osallistua, voivat ihailla Korospobjan muh-
keata tienoota, voidaan edelleen harrastaa onkimista, uisti-
men soutua ym. Lähellä Korospohjaa sijaitsee myöskin agro-
nomi Veijon omistama suomalainen maalaistalo, joka useil-
lekin voi olla nähtävyys. Osa illasta varataan miesväen
saunavuoroa varten.

Torstaina:

Lähdetään Korospohjasta klo 9 ja pysähdytään joko
Koutturinsalmessa tai Pirttisalmessa uintia varten. Sen jäl-
keen pidetään seuraavana määränpäänä Vaheria, jonne saa-
vutaan n. klo ti. Vaherissa ansaitsee huomiota herra Vei-
josen omistama pieni, mutta harvinaisen taidokkaasti ja huo-
lekkaasti kokoonpantu kotiseutumuseo, jossa nähdään joukko
varsin mielenkiintoisia, jopa harvinaisiakin esineitä. Lyhyem-
mät kävelylenkit Vaherin kylässä ja mahdollinen pistäyty-
minen Kapjnivtiorella voivat myöskin kuulua ohjelmaan, jol-
loin laivan lähtöaikaa voidaan hieman myöhästyttää. Pide-
tään kuitenkin kiinni siitä, että lähtö tapahtuu klo 13.30
ja tunnin kuluttua ollaan Judinsalossa. Katsellaan saarta ja



Vastaantulijoita Päijänteellä.

sen merkillisyyksiä, joista mainittakoon lukuisat kalarikkaat
lammet, Toivo X?(«/a-vainajan entinen kesäasunto ja yllät-
tävän hyvin hoidetut viljelykset keskellä mitä karuinta,
aitoa päijänneläiskorpea. Lähtö Judinsalosta klo 16. Sivuu-
tetaan Tehinniemi n. klo 17 ja saavutaan Kuhmoisten kir-
kolle n. tunnin kuluttua. Täällä voidaan tehdä puolen tun-
nin kävelyretki kirkonkylään, sen jälkeen palataan laivalle
ja jatketaan matkaa Harmoisten lahteen, jonne saavutaan
n. 19.30 — 20 ja yövytään.

Harmoisissa on maantieteellisesti mielenkiintoinen, hyvin
kirkasvetinen ja kaunis Lummene-järvi, joka, kuten
tunnettua, laskee vetensä kahteen suuntaan. Souturetki
Harmoisten lahdesta pitkin kapeata virtaväylää Lummenee-
seen on erinomaisen miellyttävä.

Perjantaina:

Lähtö Harmoisista klo 10. Matkalla tarkemmin pidet-
tävän neuvottelun mukaan pysähdytään joksikin aikaa
Kellosalmellc tai ellei sitä haluta, ajetaan suoraan Kelve-
neen saareen. Sinne saavutaan n. puolenpäivän tienoissa.
(Vaihtoehtoisesti voidaan matkaa hieman pitentää ja ajaa

Kelveneen sijasta muutaman kilometrin päässä sijaitsevalle
Pulkkilanharjulle.) Viivytään täällä koko päivä ja käyte-
tään aika täysin vapaasti, lähemmin vasta paikalla tehtä-
vien suunnitelmien mukaan. Kelveneensaari on n. 7 km.
pitkä, joten se tarjoaa lähes puolitoista pnk. mitä parhainta
hiekkarantaa. Yövytään Kelveneen laiturissa. (Tai Pulk-
kilanharjulla.)
Lauantaina :

Lähtö yöpymispaikasta klo 8 aamulla. Saavutaan Vääk-
syn kanavalle noin klo 9 ja pysähdytään tänne pariksi tun-
niksi. Nyt kuuluu ohjelmaan käynti Auringoavnorella,



autoretki Anian peltoon ja Kustaa 111:n hongikkoon
Klo 11 puhaltaa laiva lähtömerkin ja Vesijärvelle saavu-
taan n. klo 13. Ja matka on loppti.

Edelläolevan matkasuunnitelman johdosta on huomau-
tettava, että sen aikamäärien ei tule olla aivan jähmeästi
ja muuttumattomasta kiinteitä. Järjestyksen ja käytännöl-
lisyyden vuoksi on tietenkin yritettävä pysyä esitetyn ohjel-
man puitteissa, mutta mikäli laivan päällystö ja retkeilijät
yhteisesti neuvottelujen jälkeen sopivat jostakin pienemmästä
muutoksesta, kuten viipymisajan pitentämisestä tai lyhen-
tämisestä t.m.s., käy se luonnollisesti laatuun. Päämääränä
on tietenkin matkailijoiden esittämien toivomusten altis nou-
dattaminen, jota rajoittaa ainoastaan se, että laivan, aloitet-
tuaan matkansa maanantaina, tulee olla jälleen Vesijarvella
viimeistään klo 13.

PAIKAT VARATTAVA AJOISSA!

On parasta kääntyä heti Suomen Matkatoimisto Oy:n
puoleen oisoitteella: Helsinki, P.Esplanaadikatu 19. Kun kul-
lekin »välimerenmatkalle» keskellä kaunista jasuvista Suomea
otetaan mukaan ainoastaan kolmekymmentä-
seitsemän henkeä, saattaa helposti käydä niin, että hidas-
telijat ja muut »mattimyöhäset» jäävät rannalle itkemään
uivan hotellin irtautuessa laiturista. Sen vuoksi ei kukaan jätä
huomiseksi sitä, minkä hän voi suorittaa jo tänään. Suomen
Matkatoimisto Oy. antaa auliisti kaikki tarvittavat tiedot
ja palvelee muutenkin kaikin tavoin niitä kansalaisia, jotka
tänä kesänä tulevat potemaan kaikista taudeista miellyttä-
vintä, n.s. »Päijännehulluutta».

Huomio! Muodostakaa tuttavienne, työtovereittenne
ym. kanssa »nurkkakuntia», jotka päättävät »yhdessä» liit-
tyä saman viikon retkeen — niin voitte taata itsellenne jo
etukäteen mieluisimman seuran.



Kustannusotakeybtiö Otavansyväpaiso, Hettingusä, 1935


