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TURISTRUTTER I FINLAND
I det följande framläggas 14 förslag till

rundturer i Finland, närmast avsedda för se-
mesterfirande landsmän. Vid uppgörandet av
dessa förslag har Turistföreningen strävat att
förena resenärernas krav och förhoppningar
med avseende å sevärdheter, historiska minnes-
märken, naturskönhet etc. med de berättigade
fordringar betr. omväxling, kommunikationer
och logimöjligheter, som man har rätt att
ställa på en nutida turistrutt. Endel av de
här upptagna turerna äro s. k. standardrutter,
men därjämte ha vi velat fästa uppmärksam-
heten vid några mindre vanliga turistleder.

»Provkör» rutterna och insänd förslag och an-
märkningar rörande demtill Turistföreningen!
Delgiv oss edra erfarenheter och önskemål!

Såsom utgångspunkt för turerna har i all-
mänhet valts landets huvudstad. Naturligtvis
kan man begagna sig av resplanerna även om
resan påbörjas på någon annan ort. Dessutom
kunna turerna givetvis sammanställas på olika
sätt.

Med angivandet av dagsprogrammet för de
olika resorna har avsikten varit att visa huru
de olika trafikförbindelserna kombinera och
var man lämpligast kan övernatta. I allmän-
het representera dessa »tidtabeller» den minimi-
tid, på vilken resp. resor kunna göras. Upp-
gifterna rörande kommunikationerna gälla tiden
1/6—31/8. Eventuella avvikelser i detta hän-
jseende noteras i texten.

Detaljerade tidtabeller i majnumret av »Fin-
lands Kommunikationer».

Efter beskrivningen över de olika turerna
äro resekostnaderna angivna. Priset inkluderar
dock endast de egentliga resekostnaderna (ex-
klusive mat, logi, plats- och sovvagnsbiljetter).
Pris A gäller vid resor med II kl. på tåg och I
kl. på båt, pris B vid resor med 111 kl. på tåg
och II kl. på båt.
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR.
Järnvägstrafiken. Passagerartrafiken förmedlas av snälltåg

och passagerartåg. I snälltågen finnas i allmänhet I, II
och 111 kl. vagnar (platsbiljett I kl. 20: —, II kl. 10: — och
111 kl. 5: —), passagerartågen ha endast II och 111 kl. vag-
nar. För rökare och ickerökare äro särskilda vagnar eller
vagnsavdelningar reserverade. Vid användning av sovvagn
bör man utom vanlig biljett tillösa sig sovplatsbiljett (I kl.
120: —, II kl. 60: — och 111 kl. 30: —). Sovplatsbiljett kan
beställas högst 14 dagar tidigare än sovplatsen behöves.
Beställningen kan göras såväl på sovvagnens avgångsstation
som på alla övriga stationer (i sistnämnda fall 5 marks be-
ställningsavgift). Restaurangvagn medföljer snälltågen på
sträckorna Helsingfors—Viborg, Helsingfors—Åbo och Hel-
singfors—Tammerfors.

Enkel biljett gäller vid högst 50 km:s resa endast avstämplings-
dagen, vid resa på mer än 50 km fem dagar, avstämplings-
dagen oberäknad. Resan kan avbrytas en gång, men bil-
jetten bör då stämplas på den station, där uppehållet göres.

Kupongbiljetter, avsedda för längre rundturer, säljas på reseby-
råerna, på stationerna i många städer samt på en del andra
större stationer. Priset för hela kupongbiljetten är detsamma
som sammanlagda priset för samtliga i densamma ingående
järnvägs-, båt- o. a. kuponger, med tillägg av 8: — för I kl.,
4: — för II kl. och 2: — för 111 kl. biljett. Resan kan av-
brytas på vilken järnvägsstation som helst, varvid biljet-
ten bör stämplas om avbrottet sker annorstädes än på ku-
pongens ändstation. — Deltagarna i rundturer, somanordnas
av föreningar eller sällskap, erhålla genom s. k. sällskaps-
biljett 25 % nedsättning i biljettpriset, om deltagarna vid
resa i 111 kl. äro minst 20, vid resa i II kl. minst 15. (Vid
studieresor erhålla skolelever i grupper om minst 10 perso-
ner 50 % nedsättning.)

S. k. ringbiljetter, som säljas till nedsatt pris, äro lämpliga vid
de flesta i denna broschyr beskrivna rundturer och ned-
bringa resekostnaderna i avsevärd grad.

Nyslott med Olofsborg.
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Saimen. Foto: H. Iffland.

Resgods transporteras i bagagevagn enligt särskild taxa. På
varje station kan resgods inlämnas till förvaring (avgift
1: — per kolli i dygnet). På stationerna kunna resgodsför-
säkringar erhållas i Europeiska Varv- och Resgodsförsäk-
rings Ab. (försäkringspremie 2: — för ett försäkringsbelopp
av 1.000 mk).

Fartygstrafik upprätthålles både på kust- och insjövattnen.
Alla båtar på de viktigare turistrutterna ha hyttplatser och
och egna restaurationer. — De främsta rederierna på insjö-
vattnen bevilja Turistföreningens medlemmar 10 % ned-
sättning i biljettprisen vid uppvisande av medlemskort för
innevarande år. Dylik nedsättning gäller bl. a. på alla i denna
broschyr nämnda ångare på Saimen, Päijänne och Näsijärvi.

Biltrafiken. På de flesta linjer finnas numera moderna auto-
bussar, dels tillhörande poststyrelsen, dels privata trafikan-
ter. Många busslinjer äro i samtrafik med statsjärnvägarna,
varför plats i dessa bussar kan beställas å järnvägsstatio-
nerna. Taxan är för närvarande 30—60 penni per person
och kilometer.

Flygtrafiken. Aero Oy. upprätthåller regelbundna turer på
linjen Helsingfors—Åbo.

Tidtabeller. »Finlands Kommunikationer» (utgivare: Turist-
föreningen i Finland) utkommer den 1/1, 15/5 och 1/10 och
utgör en sammanställning av järnvägarnas, ångbåtarnas,
buss- och flyglinjernas tidtabeller. Denna för turisterna
oumbärliga publikation kan erhållas å alla resebyråer och
järnvägsstationer samt i boklådorna till ett pris av 7: —.

Hotell. Noggranna uppgifter rörande hotell och hotellpris kunna
inhämtas ur Turistföreningens broschyr »Hotell i Finland»
(erhålles gratis). Därjämte torde turisterna ha användning
för broschyren »Pensionat, vilohem och kurorter i Finland»
(pris 3: —), ävensom »Turistföreningens turiststationer och
trafikleder» (gratis).

Under turistsäsongen bör man om möjligt beställa rum
på förhand.
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Afton i
skärgärden.

På flere viktiga turistorter — t. ex. på Koli, Punka-
harju och i Vaala, ävensom flerstädes i Lappland —

upprätthåller Turistföreningen turiststationer, där Turist-
föreningens medlemmar åtnjuta 10 % rabatt å gällande pris.

På deflesta större järnvägsstationer finnas restauranger.
Upplysningsbyråer. Helsingfors: Turistföreningen i Finland,

Alexandersg. 7a, tel. 26 752. Åbo: Egentliga Finlands
Turistförening, Nylandsg. 1. Tammerfors: Resebyrån
Sampo, Kauppatori 1. Viborg: Järnvägsstationen (Turist-
föreningens lokalavdelning). Vasa: Syd-Österbottens Tu-
ristförening, Vasaesplanaden 13. Kuopio: Vuorik. 23 (Tu-
ristföreningens lokalavdelning). Kotka: Nya Pappers-
handeln, Kyrkog. 9 (Turistföreningens lokalavdelning).
Uleåborg: Torik. 4 (fröken Ester Nikkinen). Sordavala:
Sordavala Bokhandel (Turistföreningens lokalavdelning).
Nyslott: Nälkälinna (Turistföreningen); därjämte meddelas
upplysningar åt turister i hamnkiosken. Mariehamn:
Ålands Turistförening.

Resebyråer. Helsingfors: Finlands Resebyrå, N. Esplanadg. 19
(filial i Stockmanns varuhus, Alexandersg. 52); Matkatoi-
misto Kaleva, Henriksg. 9. — Skolresebyrån, Bång. 2,
anordnar skol -och sällskapsresor. Åbo: Aero Oy:s byrå,
Salutorget.

Resehandböcker och kartor. Turistföreningen har utgivit ett
antal resehandböcker behandlande skilda delar av landet,
ävensom en serie broschyrer av olika slag. De erhållas hos
utgivaren och i boklådorna. — De av lantmäteristyrel-
sen utgivna kartböckerna Karta över Finland (skala
1: 400.000, pris 100: —) och Miniatyrkarta över Finland
(skala 1: 1.750.000, pris 25: —) rekommenderas för turister.

Korta uppgifter över landets viktigaste turistorter i slutet av
broschyren.
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Tur 1. En sommarresa till de tusen öarna.

Helsingfors — Hangö - Åbo—Mariehamn—Åbo—Hel-
singfors.

Ångbåtsresorna i den nylandska och
åboländska skärgården äro ägnade
att bringa turisten till insikt om,
att de tusen sjöars land även är ett
de tusen öars land. Från fastlandets
städer och idoga kulturbygd reser
han förbi den inre skärgårdens lum-
miga holmar och ljusa sommarvillor
ut till havsbandet. Småningom gles-
na de gröna lundarna, sunden och
vikarna vidgas till fjärdar och hol-
marna följas av martallskobbar och
stormslitna utskär.

1. dagen. Avfärd på f. m. (sond. eller tisd.) med ångbåt (s/s
Oihonna eller s/s Nordstjärnan) från Helsingfors. Ankomst
till Hangö på e. m.

2. dagen. Morgontåget Hangö —Ekenäs— Åbo. På kvällen
med ångbåt (flere båtar, icke sond.) till Mariehamn.

3. dagen. Ankomst på morgonen (event. på natten) till Marie-
hamn. Retur till Åbo på kvällen.

4. dagen. Ankomst till Åbo på morgonen. Tåg Åbo—Helsing-
fors (event. flyg eller båt).

Pris: A 336 — 426:— (båtarna ha olika pris), B 265 —

335: —.

Anm. Flyg Åbo— Helsingfors 320: —. Ångbåt Åbo—Helsing-
fors (lord. och onsd.) 65: — och 50: ;—.

Mariehamns djuphavsseglare. Foto : Luftstridskrafterna.
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Tur 2 n fard ut till ön i havets famn och en
blixtturné genom nyländsk landsbygd.

Helsingfors—Högland—Kotka—Lovisa—Borga—Hel-
singfors.

Det är en omväxlande resa turisten
har framför sig, då han embarkerar
Hoglandsbåten i Helsingfors och
följer ovanangivna rutt. Han får
se den stormpiskade utön med klipp-
stup och fiskarbyar. Han upplever
det hektiska arbetstempot i träva-
rustaden vid Kymmenes mynning,
där sågarnas Ginungagap massa-
krera inlandets skogar. Och några
timmar därefter ilar han fram över
den nylandska bygden, förbi idyl-
liska småstäder, herrgårdar, vajande
fält och röda stugor!

1. dagen. Avfärd på e. m. från Helsingfors med s/s Suomi
eller s/s Lovisa till Högland. Ankomst sent på kvällen.

2. dagen. Avfärd på e. m. med s/s Suursaari eller s/s Oiva till
Kotka.

3. dagen. Med morgonbussen till Helsingfors (ankomst påf.m.).
Pris: A 165:—, B 150:—.
Anm. Helsingfors—Högland, s/s Suomi lord. (13/6—31/8),

s/s Lovisa tisd. och fred. (16/6—12/8); Högland—Kotka,
s/s Suursaari sond. (13/6—23/8), onsd. och lord., s/s Oiva
tisd., fred. och lord.

Höglands
klippor.

Foto:
J. V. Mattila.



Tur 3 Jämför Finlands »Manchester» och Fin-
lands kulturvagga.

Helsingfors—Tavastehus—Kangasala—Tammerfors
— Abo—Helsingfors.

Resan Helsingfors —Tammerfors gi-
ver resenären en god bild av skillna-
derna mellan det finska kust- och
insjölandskapet och visar samtidigt
att den gamla stambanan varit den
axel kring vilken handel och vandel
roterat under senaste decennier. —

Vacker är inlandsnaturen mellan
Tavastehus och Tammerfors och
slående kontrasten mellan den lugna
tavastländska bygden och den stora
fabriksstaden vid Näsijärvi. Å andra
sidan giver åter jämförandet av
Tammerfors, landets nya industriella
centrum, med bildningshärden vid
Aura å turisten åtskillig behållning.

1. dagen. Från Helsingfors med dagtåget till Tavastehus.
Besök på Karlberg.

2. dagen. Från Tavastehus på kvällen med buss till Tammerfors.
3. dagen. Avfärd på e. m. från Tammerfors med tåg till Åbo.

Ankomst på kvällen
4. dagen Snälltåget Åbo—Helsingfors. *

Pris: A 200: —, B 141:—.
Anm. Se anm. till tur. l!

Aulanko-
Karlberg.

Foto:
Aho & Soldan.



Tur 4. En rundresa i sydvästra och mellersta
Finland.

Helsingfors—Tavastehus—Kangasala—Tammerfors
—Kumo — Raumo — Nystad Nådendal—Åbo—Helsing-
fors.

Även under denna tur må turisten
anlita busslinjen Tavastehus—Tam-
merfors och via Hattulas medeltida

der, där sältan viner in i krokiga
gränder. Det är ett långt kapitel ur
Finlands kulturhistoria, som rullas

helgedom och Kangasalas glittrande
vyer resa in till Tammerfors. Sedan
går färden längs Kumo älvdal,
den gamla Birkarlakulturens puls-
åder, ned till Bottenhavets kuststä-

upp för turisten vid resan från
Raumo via Nådendal till Åbo.

1. dagen. Dagtåget Helsingfors—Tavastehus. På kvällen
med buss till Vehoniemi i Kangasala.

2. dagen. Bussresa Vehoniemi—Tammerfors.
3. dagen. Morgontåget till Kumo. Efter kort uppehåll fort-

sattes resan med tåg till Raumo.
4. dagen. På morgonen eller f. m. bussresa Raumo—Nystad.

Därefter tåg till Nådendal, som nås på e. m. På kvällen
med tåg eller buss till Åbo.

5. dagen. Snälltåget Åbo—Helsingfors.
Pris: A 237: —, B 170: 50.
Anm. Se anm. till tur 1!

Åbovy. - Foto: Aho & Soldan.



Tur 5. / sommar »gör» vi Päijänne!

Foto: P. Pukkala.Päijänne.

Lahtis—Jyväskylä—Vlrdob —Tammerfors.
I ett enda famntag fångar turisten
Tavastlands fagraste vyer, då han
avverkar ovanangivna omväg från
Lahtis till Tammerfors. Städer och
landsbygd, skogar, åsar, sjöar glida
förbi i ett fängslande virrvarr. Mel-
lan branta stup och djupa skogar,
mellan leende dälder och ljusa glän-
tor slingrar sig Päijänne likt en sil-
verorm från Vesijärvi till Jyväs-
järvi. Och raden av sjöar från Vir-
dois till Tammerfors: Visuvesi, Tar-
jannevesi, det kända Ruovesi och
det svarta Näsijärvi, bildar en insjö-
farled, som i senaste tid kommit
mycket i ropet.

1. dagen. Från Lahtis på dagen med tåg till Vesijärvi, varpå
omedelbart med båt (s/s Suomi eller s/s Jyväskylä) till Jy-
väskylä.

2. dagen. Ankomst kl. 3 på morgonen. Övernattas ombord
på båten. Med morgontåget till Haapamäki. Samma dag
Haapamäki—Virdois med buss.

3. dagen. Avfärd tidigt på morgonen (sond. på e. m.) med
ångbåt (s/s Tarjanne eller s/s Pohjola) till Tammerfors.

Pris: A 196:—, B 140: —.

Anm. Från Lahtis kan man göra en avstickare till Heinola,
en liten badortsstad med vackra omgivningar.
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Tur 6 timmar på Finlands vackraste insjö-
vatten!

Helsingfors — Lahtis —Jyväskylä —Kuopio—Nyslott—
Punkaharju—Nyslott— lmatra—Viborg—Helsingfors.

Denna rutt tangerar idealet för en
semesterresa. Tåg- och ångbåts-
resor växla i behaglig följd och giva
turisten en allsidig inblick i den
finska sjöplatåns fascinerande lands-
skapsmosaik. Och det förefinnes skäl
att påpeka, att denna insjönatur med
dess vindlande stråtar och vinglande
åsar, smala sund och vida fjärdar,
i och för sig representerar en tu-
ristsevärdhet, som inte har sin mot-
svarighet i något annat land i Eu-
ropa. Så sönderstyckat och splitt-
rat är Saimens vattengebit att man
de facto mer än en gång frågar sig
huruvida man befinner sig på en ö,
på en udde eller möjligen på fast-
landet!

1. dagen. Från Helsingfors med dagtåget till Lahtis och Vesi-
järvi. Omedelbar embarkering å Jyväskyläbåten (s/s Suomi
eller s/s Jyväskylä). Ankomst till Jyväskylä

2. dagen kl. 3 på morgonen. Övernattas ombord på båten.
Med tidigt morgontåg till Kuopio. Efter några timmars
uppehåll fortsattes resan med ångbåt till Nyslott, antingen
via Leppävirta (s/s Leppävirta I eller s/s Leppävirta II)
eller via Heinävesi (s/s Heinävesi I eller s/s Heinävesi II).
Ankomst till Nyslott tidigt på morgonen

3. dagen. På dagen från Nyslott med båt (s/s Punkaharju II)
till Punkaharju.

4. dagen. Morgontåg Punkaharju—Nyslott, varpå båt (s/s
Savonlinna eller s/s Imatra II) till Vuoksenniska (icke lord.).
Ankomst till Vuoksenniska sent på kvällen och omedelbart
därpå tåg till Imatra.

5. dagen. Dagtåg Imatra—Viborg. Nattåg Viborg—Helsing-
fors (sovvagnar).

Pris: A 541:—, B 374:—.

Obs.! Detaljerade tidtabeller i majnum-
ret av "Finlands Kommunikationer" .
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Tur 7. En »standardrutt»!

Viborg — Imatra — Nyslott— Punkaharju — Nyslott—
Joensuu —Koli —Joensuu — Sordavala — Valamo —

Sordavala—Viborg.

En standardrutt kan man med skäl
benämna denna tur, varunder samt-
liga mera kända turistorter i östra
Finland besökas. — Namnen här
ovan äro alltför kända för att erfordra
en närmare presentation. Det under-
liga är emellertid att de aldrig synas
förlora sin dragningskraft. Valamos
klostermystik, det mäktiga Olofs-
borg, Viborgs minnen, Kolis barr-
skogsklädda hjässor och Punkaharjus
ozonmättade åsar utgöra alltjämt
ett mål för tusen sinom tusen turisters
vallfärder.

1. dagen. Morgontåget Viborg—Imatra. På e. m. tågresa
Imatra—Vuoksenniska, varefter båtresa (s/s Savonlinna
eller s/s Imatra II) till Nyslott.

2. dagen. Ankomst till Nyslott på morgonen. Avfärd vid
middagstiden med båt (s/s Punkaharju II) till Punkaharju.

3. dagen. Morgontåget Punkaharju—Nyslott. På dagen med
båt (s/s Orivesi I eller s/s Orivesi II) till Joensuu.

4. dagen. Ankomst till Joensuu på morgonen. Omedelbart
därpå med tåg till Vuonislahti och från Vuonislahti med
m/v Ukko-Koli till Koli.

5. dagen. På morgonen Koli—Joensuu med buss. Senare på
dagen Joensuu—Sordavala med tåg. Övernattas i Sordavala.

6. dagen. Båtresa Sordavala—Valamo (s/s Valamon Luostari och
s/s Otava, värd. vid middagstid, sond. på f. m. och e. m.).

7. dagen. Retur till Sordavala på f. m. Dagtåget till Viborg.
Pris: A 466:—, B 345: —.
Anm. Med Sordavala såsom utgångspunkt kan man göra en

längre rundresa i Granskarelen. Alldeles särskilt äro de natur-
sköna Tolvajärvihsama värda ett besök. Orörd vildmark
finner man där mer än nog och de små-gränsbyarna med
sina »tsasovnor» och »prasnikor» äro sevärdheter i sitt slag.

Utsikt från Koli. Foto: H. Iffland.



Tur 8. Hav och sand och sol!

Helsingfors —Kotka — Utöarna —Björkö (Koivisto) —

Terijoki—Viborg—Helsingfors.
Denna rutt är ny och oprövad, men
såvitt vi kunna förstå borde den
ha rätt stora möjligheter att utveck-
las till en uppmärksammad turistled.
Terijokis vidsträckta sandplager med
dess mondäna badliv och I'ancien
régime-atmosfär, de karga utöarna,
där fiskarfolket knogar i strävsamt
id och karelamas livliga huvudstad
äro förvisso kontraster ägnade att
fängsla även en kräsen turisthabitue.
Kommunikationerna lämna ännu öv-
rigt att önska, varför resenären
torde beakta anvisningarna här ne-
dan.

1. dagen. Helsingfors—Kotka med nattåg (sovvagnar).

* Via sand och sol och hav till ryska
gränsen! Tur 9.

Viborg—Björkö (Koivisto)—Muurila—Terijoki—Raja-
joki—Viborg.

Denna korta tripp till Karelska nä-
set och ryska gränsen går genom
trakter, vilkas natur och kultur i hög
grad avviker från det övriga Finlands.
Förutom sand och sol och hav finner
besökaren därstädes gränstraktens
egenartade atmosfär. Likasom på
Valamo kommer turisten även här
i beröring med en annan kulturkrets
och beträder med behörig andakt
det diffusa övergångs- och kampbäl-
tet mellan väster- och österlandet.
Redan sensationen av att stå på grän-
sen mellan Finland ochRyssland moti-
verar besiktigandet av denna turist-
led, för att inte tala om den lockelse

2. dagen. Ankomst till Kotka på morgonen. Avfärd på f. m.
till utöarna och Björkö med s/s Suursaari. Obs.! endast
på månd. och torsd.

3. dagen. Avresa med tåg (event. buss) till Terijoki.
4. dagen. Kvällståget Terijoki—Viborg.
5. dagen. Dagtåget Viborg—Helsingfors.
Pris: A 312: —, B 221:50.
Anm. Rekommenderas vistelse på Högland.

Badstrand ute i Finska viken.

havskustens vida sandplager utöva.
/ 1. dagen. Bussresa Viborg—Björkö på morgonen. Efter

/ uppehåll i Björkö fortsattes resan till Muurila och efter
■ uppehåll å sistnämnda ort vidare med buss till Terijoki.

! 2. dagen. Uppehåll i Terijoki.
\ 3. dagen. Med buss till Rajajoki och efter kort uppehåll där-

städes återfärd till Viborg via Nykyrka.
Pris: A 55:— (hela resan med buss i form av en s. k. ring-

resa; biljetter erhållas t. ex. å Viborgs busstation).
Anm. Resenären bör innehava gränspass. Detta gäller även

resenär, som endast besöker Terijoki. Gränspass utfärdas
av myndigheterna på den ort, där vederbörande är bosatt.

Foto : C. Wolter Stenbäck.



Tur 10. Våra främsta turistattraktioner i ett
notvarp.

Helsingfors—lmatra—Nyslott—Punkaharju—Sorda-
vala —Valamo—Sordavala —Joensuu —Koli—Vaala
-Uleåborg—Tammerfors—Kangasala—Tavastehus.

Denna ringresa, som även den är en
s. k. standardrutt, möjliggör avver-
kandet av landets förnämsta turist-
sevärdheter på ca 10 dagar. Men
denna rutt giver dock mera — den
ger en ypperlig lektion i hemlandets
geografi. Låt vara att resan går
snabbt och att vyerna glida hastigt
förbi — intrycken från Ladoga, från
den stora sjöplatån, från Ule älv,
Limingo ändlösa ängder och Kan-
gasala åsar sammanvävas dock så
småningom vid resans slut till ett
harmoniskt helt, vilket å sin sida
är liktydigt med levande kunskap
om vårt land.

1. dagen. Nattåg Helsingfors—lmatra (sovvagnar direkt via
Villmanstrand).

2. dagen. Ankomst till Imatra på morgonen. På e. m. tåg
Imatra—Vuoksenniska och båt (s/s Savonlinna eller s/s
Imatra II) till Nyslott.

3. dagen. Ankomst till Nyslott på morgonen. Vid middags-
tiden med båt (s/s Punkaharju II) eller tåg till Punkaharju.

4. dagen. Tåg Punkaharju—Sordavala på morgonen. På e. m.
med båt (s/s Valamon luostari och s/s Otava, värd. vid
middagstid, sond. f. m. och e. m.).

5. dagen. Retur till Sordavala. Tågresa Sordavala—Joensuu.
Från Joensuu med buss tillKoli. Ankomst till Koli på kväl-
len.

6. dagen. Uppehåll å Koli.
7. dagen. På morgonen med m/s Ukko-Koli till Vuonislahti

och därifrån med tåg till Vaala. Ankomst till Vaala på
kvällen.

S. dagen. På dagen med forsbåt Vaala—Muhos. Från Muhos
på kvällen med tåg till Uleåborg och vidare med nattåget
till Tammerfors.

9. dagen. Ankomst till Tammerfors på e. m. På kvällen med
buss till Vehoniemi i Kangasala.

10. dagen. Vehoniemi— Tavastehus med morgonbussen. Med
kvällståget till Helsingfors.

Pris: A 845: 50, B 646: —.

Anm. Forsbåtar Vaala—Muhos 10/6—31/8.

Det lönar sig att bli medlem i Turistföre-
ningen; se förteckningen över medlemmar-
nas förmåner på sid. 241



Tur II a Saimavattnen och Ule forsar till Öster-
bottens slagfält och Tavastlands stråtar.

Helsingfors—Punkaharju—Nyslott—Kuopio—Kajana
—Vaala—Uleåborg—Gamlakarleby—Vasa—Virdois
—Tammerfors—Helsingfors.

Denna rundtur har intagits s. a. s.
på prov i denna broschyr. Vi ha
strävat att få Österbotten anslutet
till landets nät av turistleder på ett
intimare sätt än hittills varit fallet.
De minnesrika slagfälten från 1808
—1809 års krig, de vida slätterna
och Kvarkens skärgård äro sevärd-
heter av rang.

1. dagen. Helsingfors—Viborg med nattåg (sovvagnar). Efter
kort uppehåll i Viborg dagtåg till Punkaharju.

2. dagen. Från Punkaharju tmed båt (s/s Punkaharju II) till
Nyslott. På e. m. båt till Kuopio antingen via Leppävirta
(s/s Leppävirta I eller s/s Leppävirta II) eller via Heinä-
vesi (s/s Heinävesi I eller s/s Heinävesi II).

3. dagen. Ankomst på morgonen till Kuopio. Med dagtåget
till Vaala.

4. dagen. Från Vaala på dagen med forsbåt till Muhos, vari-
från resan fortsattes med tåg till Uleåborg. Nattåget sö-
derut (sovvagn till Seinäjoki).

5. dagen. Tågombyte på morgonen i Seinäjoki och ankomst
till Vasa tidigt på f. m. Med buss på e. m. via Kuortane
och Alavus till Virdois. Ankomst på kvällen.

6. dagen. På morgonen (sond. på e. m.) med båt (s/s Tarjanne
eller s/s Pohjola) till Tammerfors. På värd. kan man ome-
delbart efter båtens ankomst till Tammerfors fortsätta med
e. m. tåget till Helsingfors.

Pris: A 797: 50, B 590: —.

Anm. Forsbåtar Vaala—Muhos 10/6—31/8. Rekommenderas
uppehåll i Kajana och båtfärd (s/s Salo) över Ule träsk från
Kajana via Kaivanto till Vaala (pris: I kl. 50: —, II kl.
37: 50, dock endast, tisd.).— Från Uleåborg kan man taga
tåg till Gamlakarleby och därifrån buss till Vasa, vilket väl
passar in i »tidtabellen» härovan.

Foto : O. Sundström.Österbottens flackland.



Tur 12. Kuusamo kallar!

Uleåborg Kuusamo Paana järvi Kuusamo Salla
—Kemijärvi—Uleåborg.

Denna rutt för oss ut i obygden, till
frostnätternas och de magra tegamas
nejder, men även till en storslagen
natur, till fjäll och skogar. »Finlands
Schweiz» har man kallat Kuusamo,
men det är föga träffande — Kuusa-
mo är Kuusamo, ett alldeles säreget
landskap, vartill motstycke åtmin-
stone inte finnes i Mellan-Europa.
Där storälvarna brusa genom dys-
terskogar och där fjällen skaka trä-
den från skuldrorna, där möter oss
Kuusamo och där öppnas portarna
till sagolandet i norr.

1. dagen. Morgonbussen Uleåborg—Kuusamo.
2. dagen. Kuusamo—Paanajärvi med buss (tisd.,torsd. ochlörd.).
3. dagen. Exkursioner i Paanajärvitrakten.
4. dagen. På f. m. med buss till Kuusamo (tisd., torsd. och

lord.). På e. m. buss till Salla via Märkäjärvi.
å. dagen. Besök på Sallatunturi.
6. dagen. På morgonen med buss till Kemijärvi och på e. m.

tåg till Uleåborg.
Pris: (A 297: —, B 262: —.

Anm. Rekommenderas en vandringstur från Kemijärvi till
Pyhätunturi. Resenären bör inneha gränspass, vilket utfär-
das av myndigheterna på den ort, därvederbörande är bosatt.

Klippvägg vid
Paanajärvi.



Kemi Torneå — Muonio— (Enontekis)— Pallastunturi
—Kittilä—Rovaniemi—Kemi.

I Kuusamo och Salla äro vi på trös-
keln till Lappland; då vi bestiga
Pallastunturi äro vi redan långt inne
i midnattssolens land. Vi lämna ord-
och stämningsmålningar därhän —

de te sig mer än vanligt fadda då det
gäller en beskrivning av markerna
norr om polcirkeln. Vi konstatera
helt sakligt att resan ger en god bild
av slättlandets övergång i kuperat
lågland och låglandets övergång i
bergland med allt större och större
höjddifferenser, tills resenären slut-
ligen befinner sig uppe i fjällandet,
där solen glömmer att gå ner i ca en
månads tid.

1. dagen. Tåg Kemi—Torneå—Kauliranta, varifrån buss av-
går genast efter tågets ankomst till Muonio (icke månd.).

2. dagen. På morgonen med buss till Särkijärvi och därifrån
fotvandring (ca 17 km) till Pallasjärvi.

3. dagen. Bestigning av Pallastunturi.
4. dagen. Fotvandring (ca 15 km) från Pallasjärvi till Rauhala

gård invid Muonio—Kittilä-landsväg.
5. dagen. På morgonen med buss till Rovaniemi via Kittilä

(icke månd.).
Pris: A 203: —, B 175: —.

Anm. För vana exkurrenter rekommenderas en tur till Enon-
tekis kyrkby (Hetta) och därifrån en 2—3 dagars fotvand-
ring över fjällkedjan Ounas- och Pallastunturi till Pallas-
järvi och Rauhala. Bussförbindelse Muonio—Hetta
alla dagar utom onsd. — Betr. resor ij västra Lappland se
Turistföreningens broschyr »Till fjälls!».

Lommottunturi vid Pallasjärvi. Foto: A. Helkiö.



Tur 14. Tvärs genom Lappland till Ishavets kust.

Kemi —Rovaniemi — Liinahamari —Kirkenes — Boris-
Gleb (Kolttaköngäs) Kuivalahti Rovaniemi Kemi.

Vägen från Rovaniemi till Petsamo
är lång, mycket lång — 531 km!
Den snör över öde moar, myrar och
fjäll bort till den arktiska kusten.
Ca 200 km från Rovaniemi, i trakten
av Vuotso gränsvaktstation, börjar
landskapet småningom antaga ka-
raktären av ett fjälland med toppar
blånande här och var. Efter ytter-
ligare några mil kör bussen upp i
den alpina regionen på ett av Saari-
selkäs fjäll. Så rullar man nedåt,
norrut, förbi Ivalo älvdal och Enare
sjö, längs Pasvikälvens storslagna
dalgång och vidare ned till kusten
av Ishavet, där björkarna kvida i
dälderna och fjällfloran vandrar ned
till stranden. Petsamo är en guld-
gruva för turisten. Han får se ebb
och flod, valar och andra oceandjur
av varierande form och snitt och han
får uppleva midnattssolen ca 60
nätter per sommar!

1. dagen. Morgontåget Kemi —Rovaniemi. På e. m. med buss
till Ivalo.

2. dagen. Bussresa Ivalo—Liinahamari.
3. dagen. Avresa med m/s Jäämeri (månd. och fred.) via

Henöarna till Vaitolahti på Fiskarhalvön. Efter kort uppe-
håll (varvid man bl. a. besiktigar ryska gränsen!) återfärd
till Liinahamari.

4. dagen. Vistelse i Liinahamari. Event. besök på Yläluostari.
å. dagen. Avfärd med m/s Jäämeri på f. m. (endast onsd.) till

Kirkenes i Norge. Från Kirkenes med motorbåt till Kolt-
taköngäs.

6. dagen. Från Kolttaköngäs på dagen med postmotorbåt
till Kuivalahti. Buss från Kuivalahti till Ivalo, som nås på
kvällen.

7. dagen. På morgonen med buss till Rovaniemi, varifrån tåg
till Kemi.

Pris: A 688:—, B 595:—.
Anm. Gränspass och nordiskt resekort (8: —) erfordras. Resan

äntrades från Kemi lämpligast om lord. Se specialbeskriv-
ningen över »Ishavsvägen»!

En resa till Petsamo kan utomordentligt väl kombi-
neras med en tur runt Nord-Norge. Från Kirkenes avgår
ångbåt («hurtigrutten») sex gånger i veckan via Vadsö,
Vardö, Hammerfest och Tromsö till Finsnes. Från Finsnes
med bil till Narvik och därifrån med tåg via Kiruna, Boden
och Haparanda till Torneå och Kemi. Resekostnaderna:
A ca 1.200:—, B (111 kl. tåg, I kl. båt) ca 1.000:—.
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KORTA UPPGIFTER OM VIKTIGARE TURIST-
ORTER.

Aulanko-Karlberg. Känt turistcentrum i närheten av Ta-
vastehus. Härliga parkanläggningar med svandamm och
konstskatter. Uppe på höjden Aulanko finnes ett 32 m
högt granittorn och nedanför berget den s. k. Björngrottan
med Stigells björnskulptur. Vackert insjölandskap. Tu-
risthotell.

Björkö. Köping. Havsbad med casino och weekendstugor.
Borgå. Stad med anor. Viktig handelsplats redan på 1300-

talet. »Gamla Borgås» medeltida gränder, Runebergs hem,
domkyrkan (1414—18), Borgbacken, rådhuset och diktar-
hemmet äro stadens förnämsta sevärdheter.

Ekenäs. Urgammal handelsplats, som år 1546 fick stadsprivi-
legier. Den vackra gråstenskyrkan (1650) och naturparken
»Hagen» äro stadens främsta sevärdheter. Badort.

Enontekis kyrkby (Hetta) är huvudort för det glest befolkade
fjällandet i nordvästra Lappland. I närheten (9 km) det
kända Ounastunturi, vars nordligaste topp, Pyhäkero
(ca 730 m ö. h.), är lätt tillgänglig. Turistföreningen upp-
rätthåller ett härbärge i byn.

Hangö. Staden på Finlands sydligaste udde. En av landets för-
nämsta vinterhamnar. Framförallt — mondän badort.

Helsingfors, »Nordens vita stad», är republiken Finlands huvud-
stad och samtidigt landets största stad (273.000 invånare).
Ur arkitektonisk synpunkt är i synnerhet Stortorget värt
uppmärksamhet. De offentliga byggnaderna omkring och
i närheten av detta torg, Statsrådsborgen, Storkyrkan,
Helsingfors universitet och Universitetsbiblioteket, äro
uppförda i början av 1800-taleti en enhetlig nyklassisk stil
enligt ritningar av C. L. Engel. Av stadens övriga bygg-
nader äro bl. a. Eliel Saarinens stationshus, den därinvid
belägna Finska nationalteatern, det mäktiga Riksdagshuset
vid Åbovägen, det i gammal slottsstil uppförda National-
museet, den gotiska Johanneskyrkan och Berghälls granit-
kyrka i norra delen av staden anmärkningsvärda. Vid
Ålexandersgatan, stadens »pulsåder», höja sig en mängd stora
affärspalats, i vilka — liksom i bostadsbyggena i Tölö
stadsdel — moderna stilriktningar sökt sig uttryck.

Bland museerna och konstsamlingarna äro de viktigaste:
Nationalmuseet, som omfattar en förhistorisk, en historisk
och en etnografisk avdelning, Ateneums samlingar av så-
väl inhemsk som utländsk målar- och bildhuggarkonst,
samt de Sinebrychoffska konstsamlingarna.

Av sevärdheterna i Helsingfors omgivning böra främst
nämnas Fölisöns friluftsmuseum, som ger en bild av Fin-
lands allmogekultur, Sveaborgs fästning, belägen på sju
öar utanför staden och uppförd av Augustin Ehrensvärd i
senare hälften av 1700-talet, samt Högholmens djurgård.

Heinola. Idyllisk badortsstad vid Kymmene älv i utomordent-
ligt naturskön omgivning.

Högland. En ca 12 km lång och I—3 km bred klippö ute i
Finska viken. Öns högsta topp 158 m ö. h. Badort. Om-
växlande natur. Turistföreningens restaurang. Logi i går-
darna.

Imatra, den världsberömda forsen, kastar mellan branta klipp-
väggar Saimens vatten ut i Vuoksen. Bäst framträder denna
sevärdhet från parken kring Statshotellet på forsens västra
strand. — Vid Imatra har under åren 1921—1929 uppförts
ett mäktigt kraftverk (110.000 hkr)., som levererar elek-
trisk kraft åt hela södra Finland. I närheten av Imatra
finnes Vallinkoski, en av Finlands vackraste forsar.

19



Ishavsvägen. »Världens enda landsväg till Ishavet» tager sin
början i Rovaniemi, ca 5 km söder om polcirkeln. Genom
karga och glest bebyggda trakter går vägen åt nordost till
Sodankylä (131 km) och fortsätter genom ödemarken till
Vuotso gränsvaktsstation (i närheten en lappby) och över
Kaunispää fjäll till Ivalo (Kyrö) by vid Ivalo älv (295 km).
I Ivalo har Turistföreningen tvenne turiststationer, där
Petsamoturisterna övernatta. Från Ivalo går en biväg till
Enare kyrkby. Där Ishavsvägen tangerar Pasvik älv vid
älvens utflöde ur Enare träsk ligger Virtaniemi turiststation
med ypperliga tillfällen till sportfiske.J

Följande Pasvik älvs lopp fortsätter landsvägen till
Salmijärvi (452 km), varifrån en biväg leder till Kuivalahti
vid Töllevijärvi, samt vidare åt öster genom fjällandskap
till Petsamo älvdal, där växtligheten blir frodigare.

Från Kuivalahti färdas man med båt längs den till
Pasvik älv hörande vackra, av fjäll omgivna Töllevijärvi
norrut. Förbi den ståtliga Jäniskoski forsen, som börjar i
norra ändan av sjön, dras motorbåten längs en utmed for-
sen byggd bana. Nedanför Jäniskoski fortsattes färden
nedför floden till Pasvik älvs sista mäktiga fors, Kolttä-
köngäs, ovanför vilken man stiger i land. Härifrån är 1
km:s promenad till Kolttaköngäs lappby, där Turistför-
eningen har en turiststation. — Kolttaköngäs by benämnes
även Boris-Gleb efter den där belägna gamla kyrkan,
uppförd på 1500-talet till minne av två omkring år 800
mördade kristna furstar Boris och Gleb.

Följande viktiga »hållplats» är Yläluostari, varest Turist-
föreningen har en turiststation. Även härges tillfälle till sport-
fiske (Lohilinna fiskarstuga). I närheten ett känt grekiskt-ka-
tolskt kloster med »Frälsarberget». Alaluostari by är admini-
strativt centrum för Petsamo-området; därefter följer Nä-
sykkä bondby och så Parkkina by, som ligger i bottnen av
den 15 km långa Petsamo-fjorden och är Petsamos främsta
bosättningscentrum. Från Parkkina fortsätter landsvägen
till Liinahamari djuphamn, (531 km), där Turistföreningen
har en turiststation. Liinahamari har en gång i veckan far-
tygsförbindelse med Kirkenes köping på norska sidan vid
Pasvik älvs mynning samt två gånger i veckan med Hen-
öarna (Heinäsaaret) och Fiskarhalvön (Kalastajasaarento).

Midnattssolen ses i Petsamo 22/5—23/7.
Joensuu. Norra Karelens enda stad och en knutpunkt för

landskapets trafiknät. Skol och trävarustad. I närheten
Pärnävaara (235 m ö. h.) En bibana leder till Outokumpu
koppargruva.

Jyväskylä. Känd bildningshärd i mellersta Finland. Vackert
läge vid Jyväsjärvi. Många parker. Sommaruniversitet.

Interiör från Virtaniemi turiststation. Foto: C. Wolter Stenbäck.



Ekenäs kyrka. Foto: G. Welin.

Kajana. Invid staden det mäktiga Ämmäkoski. På en holme
i forsen ruinerna av det gamla Kajaneborg.

Kangasala. Ett för sin naturskönhet berömt ås- och insjö-
landskap i Tavastland. Vehoniemenharju har turisthär-
bärge och utsiktstorn.

Kemi. Betydande trävarustad vid Bottniska viken. Sevärd-
het: forsarna i Kemi älv.

Kemijärvi. Stor kyrkby invid Kemi träsk i Lappland. I när-
heten det kända fjället Pyhätunturi (540 m ö. h.), som utgör
ett lämpligt mål för fot vandrare.

Koli. Vid stranden av det örika Pielinen höjer sig Ukko-Koli
347 m ö. h. På en terrass alldeles invid toppen är Turist-
föreningens nya turiststation belägen. Vackra promenad-
vägar.

Kotka. Vår största exporthamn. Sevärdheter: vattentornet
med utsikt över Finska viken, kyrkan (1795) och Langin-
koski med kejserlig »fiskarstuga». I närheten Svensksund,
känt från Gustaf III:s krig.

Kuopio. Viktigt administrativt och kulturellt centrum i mel-
lersta Finland. Sevärdheter: Väinölänniemi park, kyrkan
och stadsmuseet. I närheten Puijo (232 m ö. h.), från vars
torn man har en storslagen utsikt över det vackra Kalla-
vesi. Turisthärbärge.

Kuusamo är ödemarksbeundrarnas och sportfiskarnas förlo-
vade land. I Kuusamo kyrkby står folkhögskolans härbärge
till turisternas förfogande. Från Kuusamo kan man bege sig
med bil till Paanajärvi. Sportfiskare och ödemarksfarare
begagna sig av Kitkajoki och Oulankajoki älvar som färd-
led tillPaanajärvi. I Käylänkoski finnes Käylä fiskarhydda,
i Juuma tager man in på Yli-Juuma gård. Vid Kiuta-
köngäs i Oulankajoki finnes en ödemarkshydda. I Paana-
järvi kan man taga in i Röda Korsets sjukhus, därifrån
motorbåtsfärder kunna företagas på Paanajärvi sjö.
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Lahtis. Finlands yngsta stad, stadd i livlig utveckling. Indu-
striellt betonad. Sevärdheter: Salpausselkäs åsar, rund-
radiostationen. Utgångspunkt för Päijänneturister.

Lovisa. Grundlagd 1745. Badorts- och sjöfartsstad. I när-
heten Svartholms fästningsanläggningar.

Mariehamn. Landskapet Ålands huvudstad. »Lindarnas stad».
Sevärdheter: fågeldammen och västra hamnens djup-
havsseglare. I närheten Möckelö havsbad.

Nyslott. Viktigt turistcentrum i östra Finland. Badort. Främsta
sevärdhet: fästet Olofsborg, en av Nordens vackraste och
märkligaste medeltida borgar (1475). Naturskön omgivning.

Nystad. Över 300 år gammal sjöfartsstad. Nystads gamla
gråstenskyrka (1623 —29) inrymmer numera ett kultur-
historiskt museum.

Nådendal är Finlands minsta stad, men har i trots därav 500
års anor. Berömt birgittinerkloster. Flere medeltida min-
nen. Numera är Nådendal framförallt en badortsstad.

Pallastunturi. Näst fjällen i nordvästra Enontekis vårt högsta
fjäll (816 m ö. h.). Reser sig brant ur det vida Pallasjärvi,
vid vars strand Turistföreningen har ett härbärge. Natio-
nalpark.

Punkaharju är en 7 km lång, smal rullstensås, som tack vare
sin vackra natur och sina härliga utsikter är en av Finlands
mest berömda turistorter. — Två turisthotell.

Raumo. Gammal sjöstad, som omnämnes redan på 1400-talet.
Medeltida prägel. Sevärdheter: ruinerna av Trefaldighets-
kyrkan (från 1300-talet); Heliga Korsets kyrka (från 1400-
talet, tidigare fransiskanerbrödernas klosterkyrka).

Rovaniemi. »Lapplands huvudstad». Centrum för Lapplands-
trafiken. Invid köpingen Ounasvaara (204 m ö. h.), vari-
från man ser midnattssolen vid midsommartiden.

Salla kyrkby är en centralort i sydöstra Lappland. I närhe-
ten fjällen Sallatunturi och Rohmoiva (656 m ö. h.). Logi-
möjligheter i byn. Lämplig utgångspunkt för ödemarks-
vandringar i östra Lappland.

Sordavala. Vacker stad vid en vik av Ladoga. Invid staden
Kuhavuori med anslående utsikt över den klippiga Ladoga-
skärgården.

Tammerfors. Typisk industristad, vars fabriksanläggningar få
sin drivkraft från den genom staden strömmande Tam-
merkoski-forsen. 250 fabriker. Sevärdheter: domkyrkan,
konstmuseet, Pyynikki ås med strandbad och utsiktstorn,
Tavastbron med Aaltonens konstverk och stadsparken vid
Näsijärvi. I närheten Messukylä med kyrka från 1400-talet.

Tavastehus. Stadsprivilegier 1639. Främsta sevärdhet: Tavas-
tehus slott (Kronoborg) uppfört under Birger Jarls korståg i
13:deårhundradet. I närheten Hattelmalas höjder med vacker
utsikt över staden, ävensom Aulanko-Karlberg (se ovan).

Terijoki. »Finlands Riviera». Fashionabelt havsbad vid Finska
viken. Hotell och pensionat.

Tolvajärvi åsar tävla i naturskönhet med Punkaharjus. Orörd
ödemark. Suomen Rajaseutuyhdistys upprätthåller tvenne
härbärgen i Tolvajärvi.

Torneå. Gränsstad på västra (!) sidan av Torne älv. Främsta
sevärdhet: den gamla träkyrkan (1686) med träskulpturer
och målningar.

Uleåborg är norra Finlands största stad. Norr om staden dånar
Merikoski, Uleälvs sista mäktiga fors före dess utflöde i
Bottniska viken; mitt i forsen ligger den vackra ögrup-
pen Hupisaaret med parkanläggning.

Vaala ligger vid västra ändan av Ule träsk, vid Uleälvs utflöde.
Utgångspunkt för Turistföreningens forsbåtsturer längs
Uleälv. Turisthotell (hållplats »Vaalan hotelli» alldeles
invid hotellet.)
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Valamointeriör. Foto: H. Iffland.

Icke långt från Vaala passera forsbåtarna den första
stora forsen, Niskakoski. Därefter följa lugnvatten och
mindre forsar, förbi vilka man färdas med tåg från Nuojua
till Ojalanoja hållplats. Där stiger man åter i forsbåten,
och forsfärdens intressantaste avsnitt, nedfarten för Pyhä-
koski, börjar. Pyhäkoski är Finlands starkaste fors (200,000
hkr.), där båten kastas på höga skummande vågor. I Leppi-
niemi vika forsbåtarna in till Turistföreningens restaurang.
I Muhos kyrkby nedanför Pyhäkoski slutar forsfärden.

Valamo. Denna ögrupp ligger i norra delen av Ladoga, Europas
största insjö. Huvudön mäter i största längd 9 km och i bredd
7 km. Stränderna branta, terrängen bergig och skogklädd.

På huvudön ligger Valamo berömda kloster, som upp-
gives ha blivit grundlagt 992. Sin glanstid hade klostret i
slutet av 1800-talet, då stora pilgrimsskaror vallfärdade dit.
Huvudklostrets främsta sevärdhet är Förklaringskyrkan, be-
stående av två kyrkobyggnader på varandra. Invid huvud-
klostret har ett hotell uppförts för turister och pilgrimer.

Vasa. Grundlagd 1606. Österbottens största stad. Ångbåts-
förbindelse med Umeå och Sundsvall i Sverige. Sevärd-
heter: Hovrättens tavelsamlingar, Brages friluftsmuseum,
Österbottens historiska museum. I närheten Gamla Vasa
med ruiner av en korskyrka från 1300-talet och Korsholms
vallar, även de från 1300-talet.

Viborg, som ligger inne vid den från Finska viken utskjutande
Viborgska viken, är en av Finlands äldsta och minnes-
rikaste städer. Dess intressantaste sevärdheter äro det
i slutet av 1200-talet uppförda slottet, det på Salutor-
get belägna, nu till restaurang inredda Runda tornet, som
är en kvarleva av de gamla murar som omgivit staden, det
av Eliel Saarinen ritade Stationshuset samt Konstmuseets
stilfulla hus på Pantsarlax-vallarna i södra delen av staden.
— 1 !/2 km norrut från staden ligger den för sin skönhet
kända Monrepos park.

Virdois. Ändpunkt för ångbåtslinjen Tammerfors—Virdois.
Natursköna vattendrag, av vilka i främsta rummet må näm-
nas de kända Toriseva-sjöarna.

Abo är Finlands äldsta stad och forna huvudstad. Dess främsta
sevärdheter äro domkyrkan och slottet. Åbo domkyrka,
som första gången namnes år 1229, är i sitt nuvarande skick
ett verk av många århundraden; dess senaste grundliga
restaurering slutfördes år 1929. Med sina talrika sidokapell,



sina gravmonument och sina fresko- och fönstermålningar
är kyrkan ett av Finlands och hela Nordens anmärknings-
värdaste historiska minnesmärken. Åbo slott vid Aura-ås
mynning är det äldsta av Finlands medeltidsslott (slutet
av 1200-talet). I slottet är Åbo historiska museum inrymt.
Också Åbo Konstmuseum förtjänar nämnas. I närheten
Runsalas eklundar.

TURISTFÖRENINGENS I FINLAND MEDLEMMAR
ÅTNJUTA FÖLJANDE FÖRMANER:

1) 10 % rabatt på föreningens turiststationer, hotell och restau-
ranger på följande orter: Högland, Punkaharju, Olofsborg
och Nälkälinna, Koli, Vaala, Leppiniemi, Rovaniemi, Ivalo,
Virtaniemi,Yläluostari och Lohilinna,Liinahamari,Vaitolahti,
Kolttaköngäs (Boris-Gleb), Pallasjärvi och Enontekis.

2) 10 % rabatt på biljettprisen till forsfärderna nedför Ule älv
och motorbåtsfärderna mellan Vuonislahti och Koli.

3) 10 % rabatt å färder med insjöbåtar tillhörande nedanangivna
ångbåtsrederier :

Saimen och angränsande vattendrag: Saimaan Höyrylaiva
Oy., Mikkelin Höyrylaiva Oy., Höyryvenhe Oy. Kerttu,
Heinäveden Höyrylaiva Oy., Leppävirran Höyrylaiva Oy.,
Maaningan—Pielaveden Höyryvenhe Oy., Riistaveden—
Tuusniemen Höyryvenhe Oy., Pohjois-Kallaveden Höyry-
laiva Oy., Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy., Kosken Höyry-
venhe Oy., Vehmersalmen Laiva Oy., Savitaipale kommun,
Taipalsaaren Höyryvene Osuuskunta i. 1.

Päijänne och angränsande vattendrag: Jyväskylä—Päijän-
teen Laiva Oy., Oy. Vellamo, Viitasaaren Höyrylaiva Oy.

Näsijärvi: Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. 1., Kurun
Höyrylaiva Oy., Tampereen Höyrylaiva Oy., Laiva Oy. Alho.

Samma rabatt på följande busslinjer : Kuopio—Varkaus
(Eemil Halonen), Kuopio—Riistavesi—Tuusniemi (Lauri
Karttunen), Kuopio—Koli, Kuopio—Luikonlahti—Joensuu,
Kuopio—Luikonlahti—Nurmes (A. P. Hietala). Gamla-
karleby—Terjärv (Axel Sandvik).

4) 10 % rabatt å all av föreningen publicerad litteratur vid
inköp direkt från föreningens byrå eller ombud.

5) Varje medlem erhåller gratis den rikt illustrerade, till sitt
innehåll värdefulla och i djuptryck tryckta tidskriften
«Turistliv i Finland», som utkommer med 5 nummer i året.
Det femte numret, som endast innehåller bilder, är ett för-
nämt bildverk inbundet i hårda pärmar.

6) På anhållan lämnar föreningens byrå gratis upplysningar
och uppgör planer och kostnadsförslag för resor i Finland.

7) Bland medlemmar, vilka före den 30 april inbetalt sin med-
lemsavgift, utlottas följande 12 gratisresor

1 resa värd 1.000 mk
1 „ „ 800 „

1 „ „ 700 „

1 „ „ 600 „

2 resor värda å 500 ~

3 „ „ „ 400 „

3 „ „ „ 200 „

12 resor 5.900 mk

Resan kan vinnaren efter eget val och egen plan företaga
inom juni, juli eller augusti månad.

Turistföreningen i Finland.
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= järnväg
= automobillinje
= ångbåtsrutt

Utgiven av
TURISTFÖRENINGEN I FINLAND

Alexandersgatan 7 a, Helsingfors. Tel. 26 752.

Närmare upplysningar genom:

N:o 398


