
Till Koli
även om vintern!



väl för skidutflykter. Turistföreningen i Finland anordnar
dessutom pä Koli turiststation undervisning i skidteknik.
särskilt under tiden för skidsemestrarna.

Kolin Yiämaja,

En veckas vinterledighet motsvarar tvenne veckors
sommarledighet.

om ni tillbringar den på Koli i vilans och skidlöpningens
tecken. Koli befinner sig inom den snörikaste delen i landet,
så att man där finner full vinter även då andra trakter i
vårt land lida brist på snö. Terrängen vid Koli erbjuder
alldeles speciellt gynnsamma förhållanden för idkande av
skidsport. Toppen av Ukko-Koli befinner sig 347 m över
havet och 253 m över Pielinens yta. I fråga om höjddiffe-
renser är terrängen således jämförbar med fjällandskapen.
Under ledning av skidmästaren Martti Lappalainen har man
på Koli upprödjat och utmärkt lätta och ofarliga spår, där
även de ovanaste skidåkare kunna färdas. I närheten av Tu-
ristföreningens i Finland turiststation har dessutom rödjats
en mindre sluttning, där man har möjlighet till träning i
skidteknik och på östra sluttningen av Koli har reserverats
ett område för slalomåkning. De många vägar och stigar,
som slingra sig på Koli och i omgivningarna lämpa sig också

Turistföreningens nya turiststation, är nu, efter det omfattande
moderniseringsarbeten slutförts, ett turisthotell, som fyller
även höga anspråk och det hålles öppet året om. Ylämaja
är beläget strax nedanom Kolihöjdernas högsta topp. Statio-
nen inrymmer förutom en stor hall med öppen spis, säll-
skapsrum, skrivrum och matsal 31 modernt och bekvämt
inredda sovrum, av vilka 12 äro försedda med rinnande vatten.
12 rum äro avsedda för en person och 19 för två personer.

Elektrisk belysning och centralvärme är installerad i hela
huset. Badrum, bastu, W. C.

Pris: Enskilt rum 25—40: —, två pers. rum 30—10—50: —,

logi i sovsalen 15: —, frukost 15: —, middag 20: —, kaffe
eller te med bröd 5: —, å la carte. Helpension vid minst fem
dagars vistelse 55—75: — per dygn. Under skidsäsongen
erhålla skidare som nöja sig med gruppinkvartering bostad
och enkel men närande mat för 45 mark per dygn: i helpensio-
nen ingår grötfrukost, vägkost för skidfärderna, en enkel
middag samt kvällste.

Kommunikationer: Efter det Pielinen frusit till kommer
man med släde från Vuonislahti till Koli över Pielinen. Från
Joensuu avgå bussar alla dagar till Ahmovaara (63 km, bil-
jettpris 25: —). Från Ahmovaara fortsattes färden med släde
till Koli (12,5 km).

Säkrast är det att till Vuonislahti eller Ahmovaara beställa
häst på förhand genom turiststationen. (Bägge slädfärderna
kosta ungefär 40: —). Tisdagar, torsdagar och lördagar avgår
post från Ahmovaara till Koli och kan reseffekter samtidigt
transporteras mot en liten avgift. Genvägen från Ahmovaara
(10,5 km) rekommenderas för skidlöpare.

Postadress: Koli turiststation, Ahmovaara.
Telegramadress: Kolinmaja, Joensuu.
Rumbeställningar adresseras direkt till turiststationen.

På förfrågningar svarar Turistföreningen i Finland, Helsingfors,
Alexandersg. 7 a.
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Upprödjade och
utmärkta spår
på Koli.

PIELINEN

Korsningstecken Spårledare

Förfrågningar torde adresseras till

Turistföreningen i Finland

N:o 895.

Helsingfors, Alexandersgatan 7 a, tel. 26 752,
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