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HUOMAUTUKSIA.
Kaikista allamainituista hinnoista saavat yhdistyksen jäsenet, mutta eivät heidän perheenjäsenensä eivätkä muut seuralaisensa, 10 %:n alennuksen näyttämällä kuluvan vuoden

jäsenkorttia.
joissa, mutta

Juomarahoja ei oteta vastaan yhdistyksen masen sijaan veloitetaan palvelusmaksua 10 %

laskun määrästä.

Väkijuomien hinnoista ei anneta alennusta.
Kyselyt osoitetaan yhdistyksen toimistoon, Aleksanterinkatu 7a, Helsinki. Sinä aikana, jolloin majat ovat avoinna,
huonetilaukset lähetetään suoraan majoille.
Kaikissa yhdistyksen majoissa on puhelin.

MAJAT
SUURSAARI.
Ravintola avoinna kesäk. 8 p:stä elok. 20 p:ään.
Hinnat: Aamiainen 13:
päivällinen 16: —, kahvi tai tee
ja leipä 5: —, å 1a carte. Alennusliput viikoksi (aamiainen, päivällinen, aamupäiväkahvi tai iltatec) 200: — (jäseniltä 180: —).
Uimaranta: hienoa hiekkaa, kahvitarjoilu sekä uimakojuja,
joiden käytöstä suoritetaan 2:
tunnilta.
Asuntoja saadaan taloista. Huonetilaukset osoitetaan Suursaareen Osuuskunta Matkailijoille, joka varaa asuntoja lyhemmäksi tai pitemmäksi ajaksi. Yksityisen huoneen hinta 20:
seuraavilta vuorokausilta.
ensimmäiseltä vuorokaudelta, 15:
Yhteisessä huoneessa vuoteen hinta 15:
ensimmäiseltä vuorokaudelta, 10:
seuraavilta vuorokausilta.
Liikenneyhteydet: Laivayhteys kuusi kertaa viikossa Kotkasta, kaksi kertaa Koivistolta, kerran Helsingistä. Aikataulut »Suomen Kulkuneuvoissa».
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PUNKAHARJU
Valtionhotelli sijaitsee erittäin kauniilla paikalla Punkaharjun laella, mistä avautuu viehättävä näköala yli ympäröivien
vesien. Hotellissa (avoinna kesäk. 1 p:stä elok. 31 p:ään) on
tilava ravintola ja seurusteluhuone sekä 20 yhden
1 kahden hengen ja 2 kolmen hengen huonetta. Erillisessä
rakennuksessa on 7 yhden hengen ja 7 kahden hengen huonetta sekä joukko ullakkohuoneita, jotka ovat tarkoitetut
käytettäviksi seuramatkalaisten halvempaan majoittamiseen.
Sähkövalaistus,

W, C.

Sauna,

uimahuone,

ensiluokkainen

verkkopallokenttä, soutuveneitä, moottorivene.
Hinnat: Yksityishuone 25 —40:
kahden hengen huone
•10—50:
vuode ullakkohuoneissa 15:
ylimääräinen vuode
15: —, kahviaamiainen 10:—, lounas 20: —, päivällinen 20
25:
kahvi tai tee ja leipä 5: —, å 1a carte. Täysihoito vähintään kolme päivää oleskeltaessa 55—75:
vuorokaudelta.
Aikana 1/6—20 6 myönnetään 20 0 :n (Matkailijayhdistyksen
jäsenille 25 %:n) alennus täysihoidon hinnoista vähintään
viisi päivää oleskeltaessa.
Liikenneyhteydet: Junassa Punkaharjun asemalle, höyrylaivayhteys Savonlinnaan, linja-autoliikennettä eri suuntiin.
Aikataulut »Suomen Kulkuneuvoissa».
Posti- ja lennätinosoite: Valtionhotelli, Punkaharju.
—.
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SAVONLINNA
Savonlinnan kaupunki on Suomen tärkeimpiä matkailukeskuksia. Paitsi rautatietä lähtee sieltä höyrylaivareittejä
useaan suuntaan.
Matkailijoita varten Matkailijayhdistys
ylläpitää Savonlinnassa kesätoimistoa Nälkälinnassa, jossa
3

kielitaitoinen

henkilökunta

antaa

maksutta

matkatiedon-

antoja, varaa hyttipaikkoja laivoihin jne. Matkailijayhdistys
on pystyttänyt myöskin laivarantaan paviljongin, jonka hoitajana on kielitaitoinen henkilö. Matkailijat voivat jättää
tavaransa sinne säilytettäviksi; pyydettäessä toimitetaan tavarat suoraan määrättyyn laivaan tai junalle.

Posti- ja lennätinosoite: Nälkälinna, Savonlinna.
Matkailijayhdistys hoitaa myöskin Olavinlinnan kahvilaa,
joka on sijoitettu äskettäin restauroituun ns. ritarisaliin,
sekä huolehtii matkailijain opastamisesta linnassa.

KOLI.
Matkailijayhdistyksen uusi maja, Kolin Ylämaja (avoinna
koko vuoden), sijaitsee aivan Kolin kukkulajonon korkeimman
huipun, Ukko-Kolin vierellä, 336 m merenpinnan ja 242 m
Pielisen pinnan yläpuolella. Majassa on suuri avotakkainen
halli, seurusteluhuone, kirjoitushuone ja ruokasali sekä 31
nykyaikaisesti ja mukavasti varustettua makuuhuonetta, joista
ll:een tulee juokseva vesi. Yhden hengen huoneita on 12,
kahden hengen 19. Sitäpaitsi on joukkomajoitushuone ja useita
yksinkertaisempia huoneita eräässä sivurakennuksessa ja pienemmässä
alhaalla rannassa sijaitsevassa rakennuksessa,
joissa on tilaa yhteensä n. 30 hengelle. 2 kylpyhuonetta,
keskuslämmitys, . V. C, sauna.
Moottoriveneeltä Ylämajalle ja päinvastoin päästään autobussissa.
Hinnat kesäkautena 1/6—31/8: Yksityishuone 25—40:
vuode joukkomajoituskahden hengen huone 30—40—50:
päivälhuoneessa ja lisärakennuksissa 15:
aamiainen 15:
linen 20:
kahvi tai tee ja leipä 5:
å la carte. Täysihoito
vähintään viisi päivää oleskeltaessa 55—75:
vuorokaudelta.
Talvihinnoista ilmoitetaan erikseen syksyllä.
Kylpy 10:
Liikenneyhteydet: Junassa Vuonislahden asemalle, josta
Matkatavayhdistyksen moottorivene »Ukko-Koli» lähtee.
roiden kuljettamisesta asemalta moottoriveneelle suoritetaan
1:— kollilta. Autobussissa Joensuusta, 76 km, n. 2 tunnin
matka, lipun hinta 35. —. Aikataulut »Suomen Kulkuneuvoissa».
Postiosoite: Kolin maja, Vuonislahti.
Lennätinosoite: Kolinmaja, Joensuu.
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VAALA
Vaalan hotelli (avoinna kesäk. 8 p:stä elok. 31 p:ään) sijaitsee siinä kohdassa, jossa Oulujoki alkaa Oulujärvestä.
Oulujoen koskiveneliikenteen lähtöpaikka. Hotellissa on kaksi
hallia, seurusteluhuone ja ruokasali sekä 3 yhden hengen huonetta, 9 kahden hengen huonetta ja 4 kolmen-kuuden hengen
makuusalia. Eräässä sivurakennuksessa on sitäpaitsi makuusaleja n. 30 henkeä varten koulunuorisoretkikuntien yms.
seurueiden käytettäviksi. Sauna.
Hinnat: Yksityishuone 45 —50:
kahden hengen huone
sija makuusalissa 15—25:
50—60:
kahviaamiainen 10—
—,

—,

—,
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15: —, lounas 20: —, päivällinen 20—25:
kahvi tai tee ja
å 1a carte. Täysihoito vähintään kolme päivää
oleskeltaessa 60 —70: — vuorokaudelta.
—,

leipä 5:

—,

Liikenneyhteydet: Junassa »Vaalan hotelli»-nimiselle seisakkeelle.
Posti- ja lennätinosoite: Vaalan Hotelli, Vaala.
(Koskimatkasta sivulla 8).

IVALO
Ivalon kylä sijaitsee Ivalojoen rannalla, 295 km Rovaniemeltä pohjoiseen, maailman ainoan Jäämerelle johtavan maantien
varrella. Sekä etelästä että pohjoisesta tulevien matkustajien
yöpymispaikka. Ivalosta voidaan poiketa Inarin kirkonkylään
(luonnonkaunis autotie, 40 km; lappalaiset kokoontuvat kirkolle suuriksi juhlapäiviksi sekä määrätyiksi sunnuntaiksi heinäja syyskuussa) sekä tehdä moottoriveneretkiä Inarijärvelle
(moottorivenettä vuokrataan Matkailijayhdistyksen vanhalta
majalta; taksa 10:
km:ltä, edestakaisin matka Inarin kirkonkylään 500: —) ja pitempiä eräretkiä Länsi-Lappiin.
Ivalossa Matkailijayhdistyksellä on kaksi majaa:
Ivalon uusi maja (avoinna kesäkuun puolivälistä syyskuun
puoliväliin) sijaitsee Ivalojoen rannalla, n. 900 m etelään Ivalon
kylästä, maantien länsipuolella. Maja on nykyaikaisesti ja
mukavasti sisustettu ja sisältää hallin, seurusteluhuoneen ja
ruokasalin sekä 10 kahden hengen ja 4 kolmen hengen huonetta.
Kylpyhuone, sauna, keskuslämmitys, W. C.
Postiauto ajaa majan pihaan, jos sitä pyydetään kuljettajalta.
Hinnat: Kahden hengen huone 50:
vuode kolmen hengen
ylimääräinen vuode 15:
huoneessa 20:
aamiainen 20: —,
päivällinen 25: —, illallinen 20: —, kahvi tai tee ja leipä 5:
—

—,

—,

—,
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Kylpy 10:—.

Postiosoite: Ivalon uusi maja, Ivalo.
Lennätinosoite: Uusimaja, Ivalo.
Ivalon vanha maja (avoinna koko vuoden) on Ivalon kylässä,
Inarin ja Petsamon teiden haarautumiskohdassa. Talvikuukausina maja on valtion majatalona. Päärakennuksessa on paitsi
ruokasalia ja pienempää seurusteluhuonetta 3 talvikäyttöä varten varustettua makuuhuonetta ja 6 kesähuonetta. 2 huonetta
on sisustettu kolmea, muut kahta henkeä varten. Sitäpaitsi
on 7 erillistä tupaa, joissa on kaksi vakituista ja yksi varavuode kussakin. Maja voi ottaa vastaan 42 vierasta. Sähkövalaistus. Sauna.
Postiauto ajaa pihaan.
aamiainen, päivällinen, illallinen
Hinnat: Vuode 15:
18:
kahvi tai tee ja leipä 5: —.
Postiosoite: Ivalon vanha maja, Ivalo.
Lennätinosoite: Matkailija, Ivalo.
—,

—,

VIRTANIEMI.
Maja sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Paatsjoen rannalla,
lähellä sitä kohtaa, jossa joki saa alkunsa Inarijärvestä, 53 km
Ivalosta ja 348 km Rovaniemeltä. Avoinna koko vuoden, talvi5

kuukausina valtion majatalona. Päärakennuksessa on ruokasali ja seurusteluhuone sekä 4 yhden hengen ja 2 kahden hengen
huonetta. Sitäpaitsi on kaksi pienempää rakennusta, joissa
kummassakin on 2 huonetta ja tilaa yhteensä 11 hengelle sekä
4 pientä yksihuoneista tupaa, joissa jokaisessa on tilaa kolmelle hengelle. Sauna.
Moottorivene
Hyvä urheilukalastuspaikka.
retkeilemistä varten.
Postiauto pysähtyy majan kohdalla.

Inarijärvellä

Hinnat: Yksityishuone 40:—, kahden hengen huone 50:—,
vuode sivurakennuksissa 15:
aamiainen 20:—, päivällinen
25: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —. Täysihoito vähintään viisi
päivää oleskeltaessa 75 —90: — vuorokaudelta.
Postiosoite: Virtaniemen maja, Ivalo, Virtaniemi.
Lennätinosoite: Virtaniemi, Ivalo.
—,

YLÄLUOSTARI.
Maja sijaitsee Petsamonjoen rannalla, lähellä kreikkalaiskatolista Petsamon luostaria, 505 km Rovaniemeltä. Avoinna
koko vuoden, talvikuukausina valtion majatalona. Majassa
on ruokasali ja seurusteluhuone sekä 9 makuuhuonetta (tilaa
18 vieraalle). Sauna.
Tilaisuus urheilukalastukseen.
Postiauto pysähtyy majan pihassa.
Yläluostarilta voidaan sopivasti tehdä lyhempiä tai pitempiä retkeilyjä Petsamon tuntureille. Alakönkään erätuvan
avainta säilytetään Yläluostarin majalla, jonne myöskin suohengeltä vuorokaudessa.
ritetaan majoittumismaksu 15:
Hinnat: Yksityishuone 30:—, kahden hengen huone 40:—,
vuode kolmen hengen huoneessa 15:—, aamiainen 20:
päiTäysihoito vähinvällinen 25:
kahvi tai tee ja leipä 5:
tään viisi päivää oleskeltaessa 75—90:
vuorokaudelta.
Postiosoite: Yläluostarin maja, Salmijärvi.
Lennätinosoite: Yläluostari, Petsamo.
—

—.

—

—,

.
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LIINAHAMARI.
Maja sijaitsee suuren Jäämerentien päätekohdassa Liinahamarin syväsataman vieressä lähellä Petsamonvuonon suuta,
531 km Rovaniemeltä. Avoinna koko vuoden. Majassa on

halli, seurusteluhuone ja ruokasali, 8 yhden hengen ja 6 kahden
hengen huonetta sekä makuusali, jossa on tilaa 12 hengelle.
Kylpyhuone, AV. C, sähkövalaistus, keskuslämmitys. Sauna.
Liinahamari on postiautoliikenteen sekä Kirkkoniemen,
Heinäsaarten ja Kalastajasaarennon satamien laivaliikenteen
päätekohta.
Hinnat: Yksityishuone 40:—, kahden hengen huone 50
sija makuusalissa 15::
päivällinen 25
aamiainen 20:
kahvi tai tee ja leipä 5: —. Kylpy 10: —.
Postiosoite: Liinahamarin maja, Liinahamari.
Sähköosoite: Liinahamari. Petsamo.
—,

—,
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KOLTTAKÖNGÄS.
Maja, joka on avoinna koko vuoden, sijaitsee lähellä sitä
kohtaa, missä Paatsjoki laskee Jäämereen, samannimisen pienen
kolttalappalaiskylän vieressä, erittäin luonnonkauniilla paikalla. Päärakennuksessa on suuri ruokasali, seurusteluhuone,
halli, 4 yhden hengen ja 8 kahden hengen huonetta sekä 1
kolmen hengen, 1 viiden hengen ja 1 kuuden hengen huone.
Kahdessa erillisessä rakennuksessa on yhteensä 4 kahden hengen
huonetta, eräässä toisessa sivurakennuksessa 1 kahden hengen
huone. Kylpyhuone, W. C, sähkövalaistus, keskuslämmitys
uudessa osassa. Sauna.

Tilaisuus urheilukalastukseen.
Hinnat: Yksityishuone 40:
kahden hengen huone 50:
kolmen hengen huone 60:
vuode makuusaleissa 15:
aamipäivällinen 25:
ainen 20:
kahvi tai tee ja leipä 5: —.
Täysihoito 75—90:
vuorokaudelta. Kylpy 10: —, matka—,

—,

—,

—,

—,

—,

—

tavaroiden
2—5:

—

kuljettaminen

maihinlaskupaikalta

postiveneen

kollilta.

Liikenneyhteydet: a) Kuivalahdesta postiauton tultua
moottoriveneessä pitkin Paatsjokea. Suurenmoisen Jäniskosken
ohi vene kuljetetaan vetorataa pitkin. Maihinlasku tapahtuu
Kolttakönkään kosken niskassa, josta on 1 km:n kävelymatka majalle. Matkatavarat kuljetetaan hevosella, b) Petsamon Liinahamarista kerran viikossa laivassa Kirkkoniemeen
(Kirkenesiin), josta edelleen majan moottoriveneessä (Kirkkoniemi—Kolttaköngäs 25: —). c) Tilauksesta noutaa majan
moottorivene matkustajia Kirkkoniemestä (Kirkenesistä) tai
Jokiniemestä

(Elvenesistä) (Kirkkoniemi —Kolttaköngäs I—21—2

kultakin seuraavalta 25:
Aikataulut »Suomen Kulkuneuvoissa».

hengeltä 50:

—,

—).

Postiosoite: Kolttakönkään maja, Salmijärvi, Kolttaköngäs.
Lennätinosoite: Matkailija, Salmijärvi.

VAITOLAHTI.
Maja (avoinna kesäkuun alusta syyskuuhun) on Vaitolahden
kylässä Kalastajasaarennolla. Paitsi ruokasalia majassa on
5 vierashuonetta (tilaa 12 vieraalle).
aamiainen 20: —, päivällinen 25:
Hinnat: Vuode 15:
—,

kahvi tai tee ja leipä 5:

—,

—.

Liikenneyhteydet: Laivayhteys kaksi kertaa viikossa Liinahamarista.

Posti- ja lennätinosoite: Vaitolahden maja, Petsamo, Vaitolahti.

PALLASJÄRVI.
Maja (avoinna koko vuoden) sijaitsee Pallasjärven rannalla,
820 m korkean Pallastunturin juurella. Rakennuksessa on
suurehko, avotakalla ja keittoliedellä varustettu tupa sekä
avotakkainen pienempi huone. Maja on varustettu keittokalustolla ja ruoka-astiastolla niitä varten, jotka itse haluavat
valmistaa ateriansa. Suuremmassa huoneessa on kolme makuuhyttiä, joissa kussakin on kaksi makuusijaa, pienemmässä

huoneessa neljä makuusijaa. Majan avainta säilytetään viereisessä metsänvartijanasunnossa, jossa yhdistyksen käytettävissä on kaksi talvikäyttöä varten varustettua huonetta
yhteersä 7 hengelle sekä kaksi 3 hengen kesähuonetta.
Hinnat: Vuode majassa 10:—, metsänvartijanasunnossa
15: —.
Metsänvartijanasunnosta saatavat ateriat 15:
puuro ja maito 3:
annokset s—B:5—8:
kahvi annoksittain
s:—, kupittain
50, leipä 1: —. Saunan lämmitys 20:—,
5:
hengeltä, jos kysymyksessä on enemmän kuin 4 henkilöä.
Moottorivene kuljettajineen on saatavissa.
Liikenneyhteydet: Postiautossa Rovaniemeltä tai Muoniosta
Särkijärven talolle, josta on matkaa majalle 17 km. Autotie
—,

—,

—,

—:

—

rakenteilla.

Postiosoite: Pallasjärven maja, Muonio.

HETTA.
Maja (avoinna koko vuoden) sijaitsee Enontekiön kirkonkylässä Hetassa. Majassa on 3 makuuhuonetta, joissa on
tilaa yhteensä 14 vieraalle sekä 2 kesähuonetta 2 hengelle kumpikin. Sauna.
Hinnat: Vuode majassa 15:—, ateriat 15:—, annokset
kupits—B:
kahvi annoksittain 5:
puuro ja maito 3:
tain —: 50, leipä 1:—. Täysihoito 45:—.
—,

—,

—,

Liikenneyhteydet: Postiautossa Kaulirannasta kesäisin Hetasti, talvisin Muonioon, josta poro- tai hevoskyydissä
edelleen Hettaan.
Postiosoite: Hetan maja, Enontekiö.

taan

LIIKENNEREITIT
VUONISLAHTI-KOLI.
Moottorivene Ukko-Kolin aikataulu:
lähtö 1125, 2000 | Vuonislahti
tulo 1210, 2145
Koli
Matkalipun hinta: 15: —.

I

A

g

1030, 1745 tulo
9«, 1700 lähtö

OULUJOEN KOSKIVENELIIKENNE.
Koskiveneissä, jotka ovat samaa mallia kuin vanhat tervaveneet, on kussakin tilaa 18 matkustajalle. Ne lähtevät Vaalan
hotellin vieressä olevasta laiturista. Matka alas ensimmäisiä
koskia kestää n. 1 tunnin. Nuojuassa siirrytään junaan, joka
vie matkustajat suvantojen ja tyynempien virtapaikkojen ohi
Ojalanojan seisakkeelle; siellä astutaan jälleen koskiveneisiin

ja lasketaan alas Pyhäkoskea Muhokseen. Koko matka kestää
n.

5 tuntia.

Matkalippujen hinnat: Vaala —Nuojua

Ojalanoja—
50:
molemmat matkat yhteensä 100: —.
Koskiveneisiin ei oteta matkatavaraa; matkatavara kulje-

Muhos 55:

—,

—,

tetaan junassa Vaalasta Muhokseen maksuttomasti.
Aikataulu »Suomen Kulkuneuvoissa».
)
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