
Kansilehdellä Lomakylän päärakennus.



Voidaanko ja saako tänä kesänä ajatella ;;
lomanviettoa?

Sodan tuottamat monet vaikeudet puristavat nyt — keväällä
1942 — kansaamme. Sen keskuudessa, niin taistelulinjoilla
kuin kotirintamallakin, on todettavissa ruumiinvoimien yli-
kulutusta. Kansan elämisenhalu ja henkinen kimmoisuus ja
niiden ohessa kyky jatkuviin ruumiinponnistuksiin on vaa-
rassa väsähtyä. Huolimatta sodan vaatimista jatkuvista pon-
nisteluista rintamalinjojen säilyttämiseksi ja elintarviketuo-
tannon lisäämiseksi sekä koko kansan kamppailusta sota-
orpojen, leskien ja invaliidien elämän ja toimeentulon tur-
vaamiseksi, olisi työnteolla ja elämisenhuolilla rasitetun kan-
samme elämään saatava vaihtelua ja virkistystä. Heille olisi
varattava mahdollisuus edes hetkeksi, rentoutua — vapautua
jokapäiväisestä ympäristöstään ja velvollisuuksistaan, tilai-
suus voimien uusimiseen, elämänhalun ja elämisen rohkeu-
den palauttamiseen tarkoituksenmukaisesti vietetyn vuosi-
loman kautta.

Tämän tehtävän toteuttamiseksi on Lomankäytön Keskus-
liitto talven kuluessa valmistellut ensimmäistä lomakylääm-
me. Onhan lain myöntämä vuosilomaoikeus — joskin osaksi
rajoitettuna — yli puolella miljoonalla kansalaisellamme, ja
vaikka osa tästä lomasta uhrattaisiinkin talkootoiminnalle ja
elintarvikekamppailumme voitokkaaseen loppuun viemiselle,
jää melkoiselle osalle kansaamme tilaisuus lomanviettoon jos
vain on olemassa heille taloudellisesti mahdollisia lomanviet-
topaikkoja.

Tämä tilaisuus ja mahdollisuus sen käyttämiseen on kan-
sallemme varattava. Se on yhteiskunnallinen velvollisuus,
välttämättömyys josta ei voida päästä, olkoon, että jotkut
saattavat pitää m.m. talkootoimintaa ja elintarvikekamppai-
lussa mukana olemista niin tärkeänä, että mitään lomia ei
saisi pitää. Tärkein on kuitenkin ihminen. Kansalaisten
terveyden ja rauhallisen mielen palauttaminen on välttämä-
töntä, koska he vielä sodan päätyttyäkin saavat kestää vai-
keuksia ja kantaa voimia kysyviä velvollisuuksia. Jos esim.
teollisuutemme tuotantokoneiston ja rautateiden liikkuvan
kaluston uusimista sodan vaatiman ylirasituksen jälkeen kat-
sotaan välttämättömäksi, on yhteiskunnan kannalta katsottu-
na niiden yläpuolella työntekijäin ruumiin- ja hengenvoimien
uusiminen ja jatkuva kunnossapito. Kahden puolustussotam-
me johdosta on työkykyinen väestömme melkoisesti vähen-
tynyt, jälelläolevia on siis säästäen käytettävä.

Sodan aiheuttamat matkustusvaikeudet tulevat jatkumaan.
Mutta kesänajalla on laaja sisävesiemme laivaliike varmasti
helpottava matkustustilannetta, joten sekään ei aseta voitta-
mattomia vaikeuksia välttämättömälle lomamatkailulle. Kun
vielä huolehditaan siitä, että osan lomapäivistä käytetään
tuotantokamppailun voittoon viemiseksi osallistumalla työhön,
joka lisää elintarvikkeita, voidaan sanoa, että kesällä 1942
säädetään viettää vuosilomia niillä rajoituksilla joita Valtio-
neuvoston päätös vuosilomista edellyttää.
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Saimaa, kauneinta Suomen — nähtynä Punkaharjulta.

Mikä on Suomen ensimmäinen lomakylä?
Lomankäytön Keskusliitto on neuvoteltuaan valtiovallan ja

Suomen Matkailijayhdistyksen kanssa päässyt siihen, että
Punkaharjun Valtiohotelli, joka viime vuosina on ollut Suo-
men Matkailijayhdistyksen hoidossa, on luovutettu ensimmäi-
seksi lomakyläksemme.

Punkaharjun nimi lienee tuttu kaikille suomalaisille.
Onhan se Imatran ohella vanhimpia matkailupaikkojamme ja
laajalti tunnettu ulkomaillakin. Nyt on tämä luonnonihana,
terveydelliseltä kannalta verraton kansallispuistomme kaik-
kien lomanviettäjäin ulottuvissa. Sen lämpimät hiekkahar-
jut ja pitkät ranta-alueet Saimaan ihanine saariväylineen ja
salmineen ovat nyt kaikille mahdollinen lomanviettopaikka.
Punkaharjulla voivat rintamalta kotiutetut sotilaamme, koti-
rintaman kaupan ja teollisuuden työntekijät, konttori- ja
liikeväki sekä ylirasittuneet perheenäidit saada leppoisan
kesäpaikan mielentyyneytensä palauttamiseksi ja ruumiin-
voimiensa kunnostamiseksi, pystyäkseen jälleen tulevan tal-
ven aikana täyttämään sen mitä yhteinen kamppailumme
heiltä vaatii, täyttämään sen yhtä kunniakkaasti kuin tähän-
kin saakka.
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Maantie Punkaharjulla.

Missä Punkaharjun lomakylä sijaitsee.
Punkaharju on 7 km pitkä, luoteesta kaakkoon suuntau-

tuva vierinkiviharju, joka paikoitellen on vain 5 m leveä. Se
sijaitsee melkein keskellä Saimaata Ison Puruveden ja Pienen
Puruveden välissä. Harju työntyy ulos Laukaansaaresta ja

erottavat sen manteereesta luoteessa Tuunaansalmi ja kaa-
kossa Punkasahni. Salmien poikki on rakennettu rautatie- ja
maantiesillat. Harjua pitkin kulkee maantie Savonlinnasta
Imatran kautta Viipuriin. Punkaharju on Yliopiston Metsä-
tieteellisen tutkimuslaitoksen hoidossa oleva laaja mäntymet-
säinen harju, jonka rinteet yleensä kohoavat jyrkkinä, sen
korkein kohta on 31 m Puruveden pinnan yläpuolella.

Miten Punkaharjulle matkustetaan.
Punkaharju sijaitsee melko keskellä maatamme. Matkan

sinne voi suunnata miltä maamme kolkalta tahansa niin, että
samalla saa nauttia myös lomamatkustuksesta. Mikä onkaan
ihanampaa kuin että Saimaa avaa reittinsä Punkaharjulle
matkustaville. Kesäinen päivä Saimaan hyvin varustetuilla
laivoilla on ollut elämys tuhansille matkailijoille, ja lennok-
kaita ylistyksiä siitä ovat kirjoittaneet lukuisat sekä koti-
että ulkomaalaiset matkailijat.

Lappeenrannasta, Savonlinnasta, Kuopiosta, Varkaudesta,
Joensuusta ja Mikkelistä pääsee laivalla sopivasti lomaky-
lään. Rautatiematkat voivat suuntautua Punkaharjun ase-
malle, josta on n. 600 m lomakylään, Pieksämäeltä tai Elisen-
vaarasta käsin. Lomamatkailija, joka käyttää mahdollisim-
man paljon laivamatkaa helpottaa vaikeata kuljetustilannetta
ja säästää itseään rautatien ja linja-autojen kiusalliselta
sota-ajan ahtaudelta.
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Lomakylän erä» senrnrtiuuhuone.

Retkeilyä, reippailua ja ajanvietettä.
Urheilua, reippailua, retkeilyä ja kevyempää sekä vaka-

vampaa ajanvietettä järjestetään lomanviettäjille, mutta
myöskin hiljaiseen ja rauhalliseen lomanviettoon on Punka-
harjulla mahdollisuus. Punkaharjun laaja kansallispuisto
tai veneretket lähisaariin tarjoavat mahdollisuuden hermoja
rauhoittavaan lepoon.

Retkeilijöille jalan, polkupyörällä tai kanotilla matkaaville
tarjoaa Punkaharju erinomaisen tavoitteen jonne monia
reittejä on sopiva saapua. Yhteistyössä Suomen Retkeily-
majajärjestön kanssa myönnetään lomakylässä retkeilijöille
ne edut, jotka Retkeilymajajärjestön vuosikortti edellyttää.

Kirjasto, lukusali ja radio ovat vieraiden käytettävänä ja
ajanvietepelejä varataan niitä haluaville. Uusi ja tilava sauna,
uimarannat, leikki- ja tenniskenttä sekä soutuveneet ovat
lomanviettäjien käytettävänä. Pyrkimyksenä on, että jokai-
nen lomanviettäjä viihtyisi mahdollisimman hyvin.

Osa lomapäivistä suurtalkoille.
Punkaharjun lomakylä ei ole mikään entisajan riippu-

matto- tai vieri-viereen ahdettujen hiekkaranta-makailijain
lomanviettopaikka. Siellä on hiekkaranta uintia ja aurin-
kokylpyjä varten, siellä on sauna, tennis- ja leikkikentät
mutta sen ohella suuri huomio asetetaan retkeilylle ja reip-
pailulle. Erityiset oppaat huolehtivat; retkeilyn järjestämi-
sestä. Mutta osan päivästä toivotaan jokaisen luovuttavan tuo-
tantokamppailullemme, sillä lomakylän vierellä on suuri
kasvi- ja puutarha jossa voi muutamia tunteja päivästä työs-
kennellä auttaen siten elintarpeiden hankkimista ja talkoo-
osuutensa suorittamista. Puutarha on oikeutettu antamaan
työsuoritustodistuksia suurtalkoihin liittyneille. — Punka-
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Osa ruokasalia.

harju on siis ihanteellinen lomanviettopaikka, sillä siellä voi
saada lepoa ja virkistystä, mutta voi samanaikaisesti työs-
kennellä osan lomapäivistä vieressä olevassa puutarhassa.

Asunto ja ruoka lomakylässä.

Lomanviettäjät majoitetaan lomakylän päärakennukseen ja
siitä sivulla olevaan suureen huvilarakennukseen I—6 hengen
huoneisiin. Käytettävänä on yhteensä 63 huonetta. Molem-
missa lomakylän rakennuksissa on tilavat ja viihtyisät seu-
rusteluhuoneet sekä aurinkoiset kuistit. Myöhemmin valmis-
tuu erityisiä joukkomajoitusrakennuksia, harjulle ja ranta-
alueelle pieniä lomamökkejä, joista saa vuokrata vuoteen tai
huoneen, miten kukin haluaa.

Suunnitelmana on lisäksi, että erilaiset vapaat kansalais-
järjestöt, aseveliyhdistykset, teollisuus- ja liikelaitokset ja
muut yhtymät voivat varata jäsenilleen tai työntekijöilleen
lomamökkejä ja huoneita koko kesäksi. Täten voivat yhdis-
tysten jäsenet tai liikelaitoksiin kuuluvat henkilöt kohdata
tovereitaan ja viettää lomansa heidän seurassaan. Loman-
käytön Keskusliitto sitoutuu pitämään kunnossa ja valvomaan
täten varatut lomamökit niin, että ne ovat niihin lomaansa
viettämään saapuvien käytettävissä. Jokainen oman loma-
mökin haluava voi siis sen saada suorittamalla mökin hank-
kimis- ja ylläpitokustannukset.

Ravitsemispuoli, josta huolehtii yksi Suomen suurimmista
ravitsemisliikeenharjoittajista ■— Suomen Matkailijayhdistys
— järjestetään etupäässä täysihoidoksi, mutta varataan myös-
kin tilaisuus sitä haluaville ateriointiin annoksittain, yleiseen
kansanruokalan tapaan. Kun Punkaharjun lomakylän naa-
purissa on Suomen Matkailijayhdistyksen hoidossa oleva ensi-
luokkainen Finlandia hotelli, on siellä mahdollisuus saada
hotellimajoitusta suuremmin mukavuuksin.
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Kahden hengen huone lomakylän n.h. Huvilassa,

Asunto ja täysihoitohinnat:
Asunto:

Huoneessa yhdellä vuoteella 25 mk vuorok., 5 vuorok. 113 mk
„ 2—3 vuodetta 18 mk „ 5 „ 81 mk
„ 4—6 „ 15 mk „ 5 „ 67 mk

Ullakkoh. 2—4 „ 10 mk „ 5 „ 45 mk

Täysihoito: (aamu- ja iltapäiväkorvike, lounas ja päivällinen
sekä asunto)

Huoneessa yhdellä vuoteella 60 mk vuorok., 5 vuorok. 288 mk
„ 2—3 vuodetta 53 mk „ 5 „ 256 mk

4—6 „ 50 mk „ 5 „ 242 mk
Ullakkoh. 2—4 „ 45 mk „ 5 „ 220 mk

Lapsista alle 10 vuoden maksetaan 50 %

Palvelusrahoja ei peritä eikä liikevaihtoveroa, sillä ne sisäl-
tyvät hintoihin.
Oleskelua varten myydään 5 päivän täysihoitokuponkivihkoja.
Kerta-aterioita ja lämpimiäruokia annoksittain on mahdol-
lisuus saada ateria-aikoina.

Huoneisiin ei tarjoilla paitsi sairaustapauksissa.

Elintarvikekortit on jokaisen otettava mukaansa, sillä ilman
niitä ei täysihoitoon voida ottaa.

Ruokaa tarjoillaan vain lomakylän varsinaisille asukkaille.

Ruokailuajat ovat: Aamukorvike ruokasalissa klo B—lo

Lounas „ klo 11—13
Utapäiväteen korvike „ klo 15,30—16,30
Päivällinen „ klo 18—20



Lomakylän päärakennus rannalta nähtynä.

Kuka tämän järjestää ja kuka siitä hyötyy?
Punkaharjun lomakylän yhteydessä on edellä usein mai-

nittu nimi Lomankäytön Keskusliitto. Tämä liitto onkin se
"kuka", joka sääntöjensä edellyttämäin tehtävien mukaisesti
luo ensimmäisen lomakylämme ja huolehtii sen hoidosta.
Tämän vuoksi lienee syytä kaikkien lomanviettäjäin tutustua
Lomankäytön Keskusliiton perustamiseen ja tarkoitusperiin.

Talvisodan jättämien taloudellisten vaurioiden korjaaminen
ja typistetyn isänmaamme jälleenrakentaminen koko kansan
yhteiseksi kodiksi olivat vuoden 1940 jälki- ja vuoden 1941
alkupuoliskolla jokaisen kansalaisen ponnistelujen kohteena.
Mutta taloudellisen jälleenrakennustyön rinnalla heräsi maas-
samme voimakas liikehtiminen tarkoituksenmukaisen vuosi-
loman vieton tunnetuksi tekemiseksi. Vaikka tuotantokamp-
pailussa käytettiinkin melkoinen osa vuosilomista, oli kuiten-
kin todettavissa tarve valmistaa rintamilla ylirasittuneille
sotilaille ja kotirintaman kaupan, teollisuuden ja liikenteen
palveluksessa voimiaan ylikuluttaneille tilaisuus vuosilomansa
ajalla uusia ruumiinvoimansa ja henkisesti piristyä, jotta
työtarmo ja elämisenhalu säilyisivät.

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi kokoontuivat helmi-
kuun 18. p:nä 1941 Työväen Matkailuliiton ja Suomen Mat-
kailijayhdistyksen alotteesta Sosiaaliministeriön ja Kulkulai-
tosten ja yleisten töiden ministeriön sekä Suomen Retkeily-
majajärjestön edustajat yhteiseen neuvonpitoon, jonka tulok-
sena päätettiin perustaa koko maahan ja kaikkiin kansalais-
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Neljän hengen huone ullakkomajoltuksena.

piireihin toimintansa kohdistava järjestö nimellä Lomankäy-

tön Keskusliitto. Liiton sääntöjen toinen pykälä määrittelee
liiton tarkoituksen ja toiminnan laadun seuraavasti:

"Liiton tarkoituksena on levittää tietoa oikean lomankäytön
sosiaalisesta ja terveydellisestä merkityksestä sekä edistää
kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden pyrkimyksenä on loma-
kotien, kansankylpyläin, viikonloppumajojen ja muiden kan-
san laajoille piireille tarkoitettujen halpojen lomankäyttö-
paikkojen hankkiminen ja ylläpitäminen."

Lomankäytön Keskusliitto ei siis ole mikään taloudellista
voittoa tavoitteleva liikeyritys, vaan aatteellinen yhdistys,
perustettu edistämään lomanviettoa, kehittämään sitä tar-
koituksenmukaiseksi ja lomanviettäjille mahdollisimman
edulliseksi. Hyöty tästä toiminnasta lankeaa näinollen koko-
naan lomanviettäjäin hyväksi.

Lomapaikan varaaminen.
Oleskelun varaamisen on hyvä tehdä ennakolta, sillä muu-

toin ei voi olla varma majoittumisesta. Tilaukset ja tieduste-
lut on osoitettava: Lomakylä, Punkaharju. Puhelin: Punka-
harju, Lomakylä. Lomankäytön Keskusliiton toimisto: Hel-
sinki P., Paasivuorenkatu 3, puh. 74 790 ottaa myös tilauksia
vastaan.

Työväen Matkailuliitto r. y.
on työväestön valtiollisten, ammatillisten ja kasvatuksellisten
järjestöjen perustama ja ylläpitämä matkailun-, retkeilyn- ja
tarkoituksenmukaisen lomankäytön neuvonta- ja propaganda-
järjestö.

Tämän lentolehtisen on Työväen Matkailuliitto toimittanut
ja kustantanut levittääkseen siten työväenjärjestöjen kes-
kuuteen tietoa Punkaharjun Lomakylän ainutlaatuisesta
merkityksestä kansan laajojen piirien lomanviettopaikkana.
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7

KANSAN MATKATOIMISTO
tarjoaa palveluksiaan
Myymme rautatie-, pikajuna-, makuu-
vaunu-, laiva- ja lentolippuja ilman lisä-
maksua. Ryhmämatkoilie hankimme
kaikki mahdolliset alennukset. Väli-
tämme majoitusta yksityisille jaryhmille.

KANSAN MATKATOIMISTO O.Y.
Helsinki P, Paasivuorenkatu 3

Puhelimet 74 922, 74 782.

Lomakylän n.s. Huvilarakennus.

Liittykää jäseneksi
LOMANKÄYTÖN KESKUSLIITTOON

Liittymisen perusmaksu on järjestöiltä, yhdistyk-
siltä, yhtiöiltä, osuuskunnilta ja imuilta yhty-
miltä 1.000 mk. Näitä perusmaksuja voi merkitä
miten monta haluaa. Vuotuinen jäsenmaksu on
enintään 300 mk vuodessa kutakin perusmaksua
kohden. Henkilöjäseniltä 50 mk vuodessa. Kerta-
kaikkisesti maksettuna 500 mk. Sääntöjä ja liit-
tymisohjeita lähetetään auliisti.

LOMANKÄYTÖN KESKUSLIITTO r.y.
Helsinki P - Paasivuorenkatu 3 - Puhelin 74 790.

Helsinki 1942. Työväen kirjapaino.


