
Sotka, postileiman päivänä.

%

Arvoisa seura

Viime vuosikymmenellä on retkeilyhalu maassamme suuresti kohonnut. Sen kautta
ovat kansalaiset pyrkineet lähemmin tutustumaan maansa nähtävyyksiin. Mutta siinä
esiintyy usein sellainen virhe käytännössä, että retkeilyt uloitetaan suoraan oman maa-
kunnan ulkopuolelle, huolimatta siitä onko oman maakunnan nähtävyydet jo nähty.
Silloin voipi käydä niin, että ihastutaan toisen maakunnan mainostettuun nähtävyyteen,
joka ei ole niinkään huomattava kuin oman maakunnan näkemätön nähtävyys. Mutta
tämä on tullut retkeilylle enemmän maksamaan pitkän matkustuksen takia, sitäpaitsi
maksupuoli viepi retkeilyhalun varsinkin pientuloisilta kansalaisilta.

Meidän maakuntamme huomattavin nähtävyys on Pyhänkoski, sen ovat tunnusta-
neet ulkolaiset matkailijat oman maakunnan samoin kuin muiden maakuntien asukkaat-
kin, jotka ovat olleet tilaisuudessa sen mahtavuuden näkemään. Syy siihen, että heik-
kotuloisilla kansalaisilla maakunnassamme ei ole ollut tilaisuutta osallistua Pyhänkosken
laskuun on näihin vuosiin asti ollut se, että ne, jotka matkailijoita ovat Pyhänkoskella
laskeneet, ovat pitäneet sillä työllä liian korkeaa hintaa, siis tahtoneet kerralla rikastua.
Tämä haitta on nyt poistettu sillä allekirjoittanut on ottanut tämän tehtävän hoitaak-
seen suuren yleisön tyydytykseksi puolella hinnalla kuin entiset ja nyt rinnalla kilpaile-
vat liikkeet.

Toivoen, että seuranne jäsenissä on halua retkeilyyn oman maakunnan
vimman nähtävyyden näkemiseen, rohkenen allaolevalla esittää ne hinnat millä kosken
lasku voidaan suorittaa, että seuranne jäsenet voivat edeltäpäin laskea siitä johtuvat menot:

Veneen vuokra 150 mk. Veneeseen mahtuu 18 henkeä. Siis täydellä henkilöluvulla
8:50 p. hengeltä. Maksu on sama veneeltä vaikka 1 henkilö olisi kuletettavana,

Kun rautatie kulkee koskelle, lähtöpaikan Ja maihin nousupaikan vierestä, niin voi
rautatiematkan kustannukset laskea myös edeltäpäin. Lähtöpaikan asema on Sotka,
nousupaikan Muhos. <

Retkeilijät ovat viime vuosina paljon käyttäneet täällä käydessään omnibussia, ehkä
se teillekin sopii. Myöskin ovat nuoremmat retkeilijät tehneet maamatkan polkupyö-
rillä, silloin mahtuu veneisiin 10 henkeä pyörineen ja tulee näin ollen koskenlasku
maksamaan 15 markkaa hengeltä.

Tuloajasta, yhteensattumisen välttämiseksi, olisi parasta ilmoittaa kirjeellisesti 3
päivää aikaisemmin, osoitteella Y. K est i, S o t k a. Puhelimella K e s t i M v h o s. Sa-
moin olisi kirjeellä tilattaessa ilmoitettava tilaajan lähin puhelin yhteensattumisen
tiedoituksen varalta.

Toivoen että seuranne jäsenet tahtovat nähdä maakuntamme suurimman nähtä-
vyyden piirrämme

Kunnioittaen
TDefjeßset Kesti.




