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Kahvi* ja Ruokaleipää
Kemin Kenkä Keskus Vastapäätä Kasarmia.



MATKAT PETSAMOON.

ENSIMMÄINEN MATKAPÄIVÄ.

Lähtö Kemistä tapahtuu Tornion aukealta aamulla tasan kello 10. Auto
hakee kuitenkin matkustajat asemalta aamujunan saavuttua. — Matkareitti
suuntautuu aluksi Kemijoen itärantaa aina Tossavan lossille, jossa lautalla
mennään joen yli. Sivuutetaan m.m. Hirvaan metsäkoulu.

Rovaniemi. 122 km. Kemistä. Kauppala ja Lapin-läänin pääkaupunki.
Tunnin ruokailutauko. — Ylitetään Ounaskosken ja Suutarinkorvan rautatie-
sillat. 8 km. päässä pohjoisen napapiirin raja.

Sodankylä, 130 km. Rovaniemeltä. Tunnin ruokailu- ja kahvitauko.

Maisema Inarista

1



/

»

Vuotso, 222 km. Tulli. 1/2 tunnin kahvitauko.
• Kaunispää, 265 km. Auto ajaa tunturin laelle. Mahtava näköala yli koko

laajan tunturiseudun.
Ivalo, 294 km. Retkeilyä Ivalojoen rannoilla. Yövytään Vanhaan Majaan.

TOINEN MATKAPÄIVÄ

Aaimuherätys kello 8. Tilataan puuro sekä kahvi. Lähtö tasan kello 9.
Virtaniemi, 350 km. Rovaniemeltä. •/•> tunnin kahvitauko.
Kaskamatunturi, 416 km. (korkeus 348 m.).

Salmijärvi, 452 km. Opas selostaa Salmijärven taistelua. Töllevin jälkeen
Yläluostarin maja, 502 km. Poiketaan Yläluostariin, kauempana olevaan

Moskovan kolttakylään, Lohilinnan kalastusmäjalle y.m. Paluu Yläluostarin
(Matkailijayhdistyksen) majaan, jossa syödään päivällinen. Illalla jatkuu mat-
ka. Parkkinaan, 518 km.

Pitkäjärven majatalo. 425 km. Aamiainen.

Liinahamari, 531 km. Yövytään Jäämeren rannalla olevaan hotelliin ja
sen moniin pieniin majoihin, joista on ihastuttava näköala Petsamonvuonolle.

KOLMAS MATKAPÄIVÄ.

Aamukahvia voidaan itsekin keittää majoissa tai käydä sitä juomassa ho-
tellissa. — Lähtö Jäämerimatkalle hl. «Jäämerellä«. Laiva poikkeaa Heinä-
saarille, jossa matkailijat käyvät moottoriveneellä. Pummangin kautta jat-
kuu matka Kervantoon. Halukkaat voivat astua maihin ja kävellä (4 km.)
maataipaleen Vaitolahteen, jonne laivakin saapuu. Retkeillään täysin puutto-,
massa tundraseudussa Venäjän ja Suomen äärimmäisellä pohjoisrajalla. — '

Kahvitauko Suomen Matkailijayhdistyksen majalla. Huom! Valokuvaaminen
on rajalla kielletty!

Paluu laivalle ja matka jatkuu suoraan Liinahamariin, jonne yövytään.

NELJÄS MATKAPÄIVÄ.

Aamukahvi ja puuro ennen matkalle lähtöä. Ajetaan takaisinpäin Park-
kinan ja Yläluostarin majan ohitse aina Nikkeliyhtiön tienhaaraan, josta poi-
ketaan mainitun yhtiön rakentamalle tielle. Maisemat mainitun tien varrella
ovat koko ajan matkan par/haat, sillä tie on tehty tunturiseutuun.
Tarkastellaan Kolosjoen kaupungin rakennustöitä ja tutustutaan yhtiön kai-
vostoimintaan. — Valtamaantielle saavuttua poiketaan Haukilammin maja-
taloon, jossa ruokaillaan.

Töllevissä käännytään Kolttakönkään tielle. Poiketaan sankarihaudoille
sekä Jäniskoskelle. Könkään niskassa mennään veneillä joen yli. Retkeillään
Kolttakönkään partailla, kolttakylässä, hautausmaalla sekä kr.-katoll. kirkos-
sa. Yövytään Matkailijayhdistyksen majaan.
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VIIDES MATKAPÄIVÄ.

Aamulla lähtö moottoriveneillä Norjan Kirkkoniemeen, jossa retkeillään
kaupungilla, käydään suomalaisten sankarihaudoilla, tehdään pikkuostokset
ja syödään. Iltapäivällä palataan Kolttakönkäälle, jossa majoitutaan toiseksi
yöksi majaan.

KUUDES MATKAPÄIVÄ.

Aamulla kahvi ja puuro majassa. Paluumatka Ivaloon alkaa. Matkalla
tehdään retki Kaskamatunturille, josta avautuu laaja näköala yli Paatsjoen
vesistöjen aina Norjan puolelle asti. — Poiketaan Virtaniemen majaan. — Ma-
joitutaan Ivalon vanhaan majaan. — ■Käydään Ivlon Uudessa majassa.

SEITSEMÄS MATKAPÄIVÄ.

Aamulla kahvi ja puuro majassa. Paluumatka alkaa.
Vuoteo, 1tunnin kahvi- ja ruokailutauko.

Sallan korkein tunturi, Rohmoiva (656 m.) keväthankiaisten aikana
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Sodankylä, kahvitauko.
Rovaniemi, 2 tunnin tauko. Käydään Pöyliövaaran näkötornissa sekäruokaillaan.
Kemiin saavutaan myöhään illalla.

«Petsamoon mennään kuin konsanaan ulkomaille. Vieläpä saavutaan sel-
laisiin paikkoihin, joita ei hevin tavoiteta monella muulla taholla. Äärim-
mäinen pohjola, Tulilappi ja Turjanranta saavutetaan ihmeineen. Napaseu-
dun laskematon aurinko, jylhä tunturimaasto, koreapukuiset lappalaiset, kors-
kuvat porot, verenhimoiset sääsket, hait, valaskalat, jättiläiski.mpelat, kaikki
nähdään, koetaan ja kärsitään verrattomalla Petsamon matkalla. Tullaan Jää-
merelle, keinutaan valtameren laineilla, pistäydytään Suomen ainoasta suuren
maailman portista. Tämä Jäämeri onkin paras nähtävyys ja maailman ainoa
Jäämerelle johtava valtamaantie. Suomalaisten kannattaa tutustua omaan
suursaavutukseensa, josta ennen pitkää tulee ulkolaisen kaukomatkailun pää-
määrä.*

(Sakari Pälsi.)

MATKAT SALLAAN.

ENSIMMÄINEN MATKAPÄIVÄ.

Auto hakee matkustajat aamujunan saavuttua asemalta. Lähtö Tornion-
aukealta kello 10. Aluksi ajetaan Kemijoen itäistä rantaa aina Tossavan los-
siin asti, jossa mennään joen poikki.

Rovaniemi, 1 tunnin kahvi- ja ruokailutauko. Kello 14 kokoonnutaan Ro-
valan edustalle ja jatketaan matkaa.

Vikajärvi, 22 km. Tie eroaa Petsamon tiestä ja kääntyy koilliseen, joka
suunta sillä on aina Sallaan asti.

Kemijärvi. 1 tunnin tauko. Tarkastellaan paikkakunnan nähtävyyksiä.
Lossi kuljettaa joukon Kemijoen ylitse.

Saläaan saavutaan illalla. Ne, jotka jaksavat, lähtevät käymään 5 km.
päässä olevalla Sallatunturilla.

TOINEN MATKAPÄIVÄ.

Aamulla ruokaillaan, juodaan kahvia ja laitetaan eväät kuntoon. Tuntu-
riretki alkaa. Aluksi noustaan Sallatunturin vieressä olevalle majalle, josta
levähdystauon jälkeen matka jatkuu ensin Sallatunturille, siitä sitten tun-
turiharjännettä pitkin Saukkotunturille ja edelleen Rohmoivalle, joka on seu-
dun korkein tunturi, korkeus 656 m. Tunturin laelta avautuu katsojan eteen
laaja koillinen tunturialueemme. Joka suunnalla on paljaslakisia tuntureja.
On laskettu, että Rohmoivalta näkee neljättäsataa tunturia. Venäjän puolei-
siakin tuntureja näkyy kymmenittäin. Väitetäänpä, että kauniilla ilmalla voi-

4



daän täältä nähdä aina Kuollan Hiipinän malmirikkaat seudut. Maisemat jät-tävät Katsojaansa unohtumattomat muistot.
Illalla palataan takaisin kirkonkylään ja yövytään majapaikkaan.

KOLMAS MATKAPÄIVÄ.

Paluumatkalle lähdetään aamulla kello 9. Matka tapahtuu tuloreittiä pit-kin. Kemijärvellä tunnin ruokailu- ja kahvitauko. Rovaniemellä 2 tunnin
tauko. Käydään Pöyliövaaran näkötornissa ja tutustutaan kauppalan nähtä-
vyyksiin.

Illalla saavutaan Kemiin ja majoitutaan.

MIKSI SALLAN TUNTUREILLE?

Matkaa Sallan tuntureille voidaan puolustaa seuraavista syistä:
1. Matka on etelästä käsin lyhyt. Kemistä pääsee helposti perille yh-

dessä päivässä ja silti ei ole vielä rasittunut.
2. Matka tulee halvaksi. Voidaan laskea, että matkan tekee Kemistä

kaikkine kuluineen 250—300 markalla.
3. Sallan matkalla näkee paljon. Sen tunturit vetävät korkeudessa ver-

toja monille Suomen tuntureille. Niinpä Petsamon paljon mainostetut tunturit
eivät ole korkeampia kuin Sallankaan. Lisäksi näköalat ovat ainutlaatuisia!

Lyhyesti: Sallan matkalla lyhyessä ajassa näkee koko rahan edestä!

MATKAT RUOTSIN JA NORJAN LAPPIIN

ENSIMMÄINEN MATKAPÄIVÄ.

Kokoontumispaikka on Tornion tulli aamujunan saavuttua. Tullimuodol-
lisuuksien jälkeen lähdetään matkaan Haaparannalta kello 10 Ruotsin aikaa.
Kellot käännettävä tunnin taaksepäin. Ensimmäinen huomattavampi paikka-
kunta on Karungin kirkonkylä (26 km.).

Ylitornio, 73 km. Haaparannalta. 1 tunnin tauko. Käynti kirkossa. Vas-
tapäätä joen toisella puolella Aavasaksa (222 m.). — Matka jatkuu Juoksengin,
Turtolan ja Pellon kautta harvempaan asutuille seuduille.

Köngäskoski, 110 km. edell. 1 tunnin ruokailu- ja kahvitauko. Käydään
katsomassa kaunista koskea.

Pajala, 6 km. Käynti Pohjolan suuren herättäjän Lars Levi Laestadiuksen
haudalla.

Tornionkoski, 52 km. Lepohetki kosken rannoilla. Matka jatkuu Juno-
suannon kautta edelleen.

Rautajoen kanjonit, 26 km. Käydään katsomassa jylhää kanjonimuodos-
tumaa, jonka pohjassa virtaa Rautajoki. — Lapin maisemat alkavat. Masuan-
byn ja Nankijärven kylän jälkeen näkyy vasemmalla edessä Nankitunturi,
korkeus 517 m.
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Narvikin Fagemestunturin huippu (1270 m.) pilvien ympäröimänä.

Vittangin, 39 km., jälkeen näkyy uusia tuntureja ja vaaroja. Kuljettaessa
Pysäjärven rantoja on vasemmalla Ärjärova (456 m.) ja lähempänä Svappa-
vaaraa Luongastunturit, korkein 662 m. Edell. ja Tuolluvaaran kylien ohitse
jatkuu matka Kiirunaan (71 km. Vittangista), jossa majoitutaan Privat Ho-
telliin.

TOINEN MATKAPÄIVÄ.

Aamulla käydään ostoksilla ja syömässä. Päivällä astutaan junaan, joka
vie joukon n. 3 tunnissa Narvikiin. Juna kulkee sähköllä. Aluksi matkataan
autiossa seudussa, jossa korkeimmat tunturit ovat vähän yli 1.000 m. Tor-
neträskin asemalta lähdettyä avautuu eteen laaja suurtunturiseutu. Se näkyy
paraiten Abiskon laaksoon. Vähän matkan päässä laaksosta juna nouseepuu-
rajan yläpuolelle. Käydään ensimmäisissä tunneleissa, joita kaikkiaan on 23
seuraavan 1 tunnin matkan aikana. Juna kulkee mitä ihanimman tunturi-
seudun halki. Vasemmalla on huimaavan korkeita tuntureja, oikealla valta-
vat rotkot ja syvät kurut, joiden pohjalla purot ja kosket vuolaina kohisevat.
Rombackenin vuonon pohjukkaan saavuttua kulkee juna n. 260 m. korkeu-
della tunturien rinteillä, alla smisenvihreä vuono. «Tuo on kuin satua«, saat-
tavat matkustajat huudahtaa nähdessään vuonon keskipäiväauringon hohtees-
sa. Taustalla kohoavat monet jylhät, osittain lumen peittämät tunturihuiput. —

Juna «laskee mäkeä« jyrkästi Narvikiin.
Kaupungissa majoitutaan hotelli Viktoriaan, joka on aivan aseman lähis-

töllä. Ruokailun ja varustautumisten jälkeen lähdetään Fagernestunturille,
jonka liepeillä kaupunki sijaitsee, korkeus 1270 m. Vanhemmat osanottajat
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Laivamatkalta Skjommenvuonolla.

voivat nousta erään kauniin tunturikahvilan vilpolaan asti, josta on suurem-
moinen näköala yli -Ofotenvuonon, Rombackenin vuonon ja Narvjkin. Nuo-
remmat osanottajat voivat kavuja puurajan yläpuolelle, josta avautuu yhä
kauniimmat näköalat ympäristöön. Edessä, alla olevan Beisvuonon toisella
puolella, näkyy lumihuippuinen Kongstbakting, korkeus 1576 m. Sen ku-
ruista hohtaa ikuinen jää. — Vähän ylempää, tunturiharjanteelta, näkyvät
jo koko Kölin mahtavat rannikkotunturijonot lumi- ja jäämassoineen. Tun-
turin huipulta vasta kaitsojan eteen avautuu koko laaja tunturia ja vuono-
maisema kaikessa loistossaan. Jokaiselle, joka' sinne jaksaa nousta, palkitsee
maisemien kauneus runsaasti vaivat. — Puoliyön jälkeen palataan kaupunkiin
ja yövytään hotelliin.

KOLMAS MATKAPÄIVÄ.

Aamulla käydään syömässä sekä ostoksilla. Puolen päivän tienoilla läh-
detään mrottoriveneinatkalle Skjömmen (lue Sjummen)-vuonolle. Aluksi
moottorivene kiertää niemen, jolla kaupunki sekä Ruotisin malmikenttien me-
risatama sijaitsee. Kun väkirikas Ankenesniemfkin on sivuutettu, puikahtaa
moottorivene Skjommenvuonolle. Heti vasemmalla on ennen mainittu komea
tunturi, Kongsbakting, joka lumihuippuisena on aikaisemmin tervehtinyt mat-
kailijoita. Tämän sivuutettua avautuu eteen varsinainen vuono. Joka puolella
kohoavat jylhät, 1000—1600 m., korkuiset tunturit. Kosket ja tunturipurot
syöksyvät niiltä kohisten alas antaen vaihtelua maisemille. Laaksoissa, ka-

7



i

Lepohetki Abiskossa, Nuolja-tunturilla (1199 m.)

peiliä, vihreillä rantakaistaleilla, on hauskoja, pieniä taloja. Ne ovat kuin tu-
litikkulaat&oita jättiläisten, ympäröivien tunturien, juurella. Mutta vuonon
pohjukassa vasta nähdään jylbimmät tunturit; Niiden juurella Skjombottenin
kylä on ikäänkuin rotkossa, josta vain kapea aukeama antaa kättä merelle.
Oikealla kohoaa tunturiseinämä, jonka yläosan muodostaa useampia kymmeniä
neliökilometrejä laaja Frostisen'in ikuinen jäätikkö. Tämä jäätikkö on vanhaa
maajään pohjaa. Frostisen'in korkein kohta kohoaa yli 1700 m. korkeuteen,
mutta näin vuonon pohjukasta nähdään vain sen valtavan paksut reunamat
1000—1400 m. korkeudessa. Siellä ylhäällä hohtavat jäätikön sinertävät reu-
namat kuin satujen linna Pohjolan kirkkaassa auringonhohteessa.

Paluumatka tapahtuu melkein samaa reittiä kuin tulokin. Matka kestää
kaikkiaan n. 5—6 tuntia. — Illalla tutustutaan lähemmin kaupunkiin, joka si-
jaitsee niin jylhässä tunturiseudussa, että sinne ei ole lainkaan omasta maasta
eikä Ruotsista käsin maantietä, rautatiekin vain Ruotsista. Kaikkinainen yh-
teys omaan maahan ja muuhun maailman käy vain meritse.

NELJÄS MATKAPÄIVÄ.

Aamulla matkustetaan junalla takaisin päin Abiskoon asti, jossa, astutaan
junasta, asetetaan tarpeettomat tavaralt matkustajahuoneisnn, ruokaillaan ja

Nuorten joukko suuntaa retkensä suur-
kyliin, sillä edessä olevan «Lapin portin*

lähdetään retkeilemään tuntureille,
tuntureille. Valinnan varaa on
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Abiskonlaaksoa. Taustalla „
Lapin portti".

oikeanpuolinen tunturi Nissontjokko on 1804 m. korkea, seuraava Pallemtjokko
1765 m., sen vieressä clleva kaksiosainen Somaslaki 1761 ja 1750 m. Viimeksi-
mainitun huippujenvälisessä rotkossa, Maiaherrajäätikön kautta, (huom. suo-
malainen nimi) voi retkeillä huipulta toiselle. Somaslaen oikealla puolella on
jylhä Kerona, korkeus 1650 m. Näiltä kaikilta suurtuntureilta on laaja näkö-
a'a yli koko Kölin pohjoisten harjanteiden. Aivankuin vieressä on Ruotsin kor-
kein tunturi Kebnekaise (2123 m.), jonka suomalaiset retkeilijät aikovat heinä-
kuussa «valloittaa«. Viimeksimainituilta Abiskon laakson tuntureilta nähdään
myös kauas Atlantille ja Lofoteillle. — Vanhemmat henkilöt voivat taivaltaa
lähimmälle helpponousuiselle Nuoljalle (1199 m.), jonka alimmilta kedoilta
avautuu mitä kaunein näköala yli koko 74 km. pitkän tunturij arven, Tornio-
järven. Myöhään illalla tai yöllä palataan majoihin nukkumaan.

Abisko on muuten Ruotsin Lapin huomattavin matkailukeskus, niinkuin
meidän Pallastunturimme v:sta 1938 lähtien. Abiskon matkailuhotelli on kau-
niilla paikalla Abiskojoen suulla lähellä Tomiojärveä. Se voi majoittaa lähes
parisataa matkailijaa yhtaikaa. Retkikuntamme majoittuu vaivaiskoivikossa
oleviin hauskoihin tunturimaiJQihin, joissa huoneessa on yleensä tilaa 4 hen-
gelle. Kussakin huoneessa on kamina keittämistä varten sekä astiasto. Ikävä
vain, että joudamme näissä majoissa niin perin vähän aikaa oleileimaam.

VIIDES MATKAPÄIVÄ.

Aamulla jatkuu matka takaisin Kiirunaan, jossa tavarat asetetaan odotta-
vaan autoon. Kiirunassa käydään aamupäivällä kirkossa, krematoriossa ja
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■»kaivoksilla. Nämä kaivokset ovat maailman rikkaimpia. Niiden kokonais-
ia tuotanto on arvioitu 1 miljaardiksi tonniksi. Kaivos tuottaa n. 70 %:sta rauta-
Ijf malmia. Tällä hetkellä on kaivantoa tehty n. 1 km. matkalta, ja koekairauk-
' silla päästy 800 m. syvyyksiin. Malmi louhitaan louhoksen reunamista ja las-

ketaan putkia pitkin maan alla kulkeviin juniin, jotka Luossajärven alitse
kuljettavat malmin asemaille vietäväksi edelleen Narvikin tai Pohjanlahden
satamien kautta maailman markkinoille.

lällä hetkellä ovat nämä kaivokset erikoisen huomion esineenä siksi, että
ne ovat perin tärkeät Saksalle. Ilman niitä ei mainittu maa voi tulla toimeen,
jos malmin saanti myös Ranskasta lakkaa. Senpä tähden Kiirunan rautamal-
mikaivokset tulevat sodan sattuessa olemaan maailmanhistorian kiistakenttiä,
joiden omistamisesta ja käyttöoikeudesta tullaan ankarasti taistelemaan.

Påivemmällä lähdetäänpaluumakalle kulkien Jällivaaran (1 tunnin kahvi-
tauko), Ylikaunuun (1 tunnin ruokailu- ja kahvitauko), Morajärven ja Ala-
kainuun (Kalixin) kautta Haaparannalle ja Suomen tulliin.

Ne, jotka ovat käyneet Petsamossa ja muualla Suomen Lapissa, eivät usein
anna edeltäpäin täyttä arvoa yllämainitulle matkareitille. He väittävät, että
se ei voi tarjota niin paljon lisää heidän Lapin kuvaansa, että se vastaisi niitä
kustannuksia, joita se vaatii. Kun mainitut henkilöt sitten ovat matkansa
Atlantin rantamille tehneet ja saaneet nähdä monet suurtunturit ja jylhät
vuonot, niin ovat he myöntäneet, että ilman tätä matkaa olisi heidän kuvansa
Lapista ollut epätäydellinen. Siksi matkan Ruotsin ja Norjan Lappiin kan-
nattaa tehdä, etenkin kun sa käy päinsä lyhyemmässä ajassa ja pienemmin
kustannuksin kuin matka Petsamoon.

10



KAIKILLE OSANOTTAJILLE.

Mukaan otettava mahdollisimman pieni matkalaukku tai reppu, lämmin
vaatekerta, villasukat, sadetakki, pieni kahvipannu sekä muut tarve-aineet.

Majoitus on joka paikassa etukäteen tilattu,
Kemissä on yhteismajoitus järjestetty työkeskus Toivolaan. Majoitus

maksaa ilman tyynyä ja vuodevaatteita Smk. 5:—.

Tuntureille aikovat ottavat mukaansa repun, tarpeellisen määrän evästä,
kahvitarpeet, 2 aluspaitaa, 3 paria villasukkia ja vedenpitävät n.k. marssiken-
gät. Matkapuvuksi sopii myös retkipuku. Välttämättömiä ovat villapaita tai
paksu pulloveri, ensiapuside, päänsärkypulverit, puukko, nuora, ehkä kom-
passi ja heinäkuussa pikiöljypullo.

Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 10 vuorokautta ennen matkalle
lähtöä. Etumaksulla varustettu paikkatilaus on vain pätevä. Paikkaliput
myydään numeroituina siinä järjestyksessä kun ne saapuvat matkatoiminnan
johtajalle. Viimeistään 5 päivää ennen matkalle lähtöä saa ilmoittautunut
osanottokortin ja -merkin. Jos tilaaja joutuu peruuttamaan matkansa, eikä
sijaista saada hankituksi, menettää hän etumaksunsa.

PETSAMON MATKAN OSANOTTAJILLE.

Majoitus maksaa kaikkialla 15—20 mk., ruoka aterialta 12—20 mk., kahvi
leivän kera 5—6 mk. Ruoka tilataan matkan aikana etukäteen puhelimitse.
Laivamatka maksaa vain 30 mk., sillä Merenkulkuhallitus on myöntänyt 50 %

alennuksen matkasta «Jäämerilaivalla«. Matkan kokonaismenot ovat 700—

800 mk.
Matkakortti sekä Petsamonpassi välttämättömiä. Ne saa poliisiviranomai-

silta. Edellinen maksaa 8:—, jälkimmäisen saa ilmaiseksi.

RUOTSIN JA NORJAN MATKOJEN OSANOTTAJILLE.

Majoitus Kiirunassa, Narvikissa ja Abiskossa maksaa yhteensä n. 90—100
mk. Telttamajoitusta tuskin voidaan käyttää muulloin kuin heinäkuussa. Sii-
tä on sovittava ilmoittauduttaessa.

Ruoka Ruotsissa ja Norjassa on kalliin puoleista. Vain sokeri, kahvi ja
suklaa y.m. vähäiset tarpeet ovat halvempia kuin meillä. Lämmintä ruokaa
on liikepaikoissa saatavissa 1—2,5 kr. aterialta. Automatkapäiviä ja tunturi-
retkiä varten on hyvä ottaa evästä mukaan.

Matkakortti on välttämätön.

Matka maksaa Tornion tullista lähtien edestakaisin kaikkiaan n. 500—600
mk. riippuen kunkin henkilökohtaisista vaatimuksista.

Matkareitti on kokonaisuudessaan Kansan Kuvalehden tunnetussa kar-
tassa.
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MATKAT JA HINNAT:

2 MATKAA PETSAMOON.

Lähtö Kemistä linja-autoilla kesäkuun 26 p. ja heinäkuun 7 p. Matkat
kestävät 7 vuorokautta. Matkan edestakainen pituus n. 1400 km. Automatka
Kemistä Liinahamariin ja takaisin kaikkine poikkeamisineen maksaa Smk.
275:—, etupaikat (8) Smk. 300:—. Etumaksua ilmoittauduttaessa Smk. 100:—.

Retkikunnilla on oma johtajansa ja Petsamossa erikoisoppaana opettaja
Samppa Luoma Petsamon Salmijärveltä.

2 MATKAA SALLAAN.

Lähtö Kemistä linja-autoilla kesäkuun 30 p. ja heinäkuun 7 p. Matkat
kestävät 3 vuorokautta. Matkan edestakainen pituus n. 600 km. Automatka
Kemistä Sallaan ja takaisin maksaa Smk. 125:—, etupaikat (8) Smk. 150:—.
Etumaksua ilmoittauduttaessa Smk. 50:—.

Retkikunnilla on oma johtajansa, joka toimii myöskin oppaana.

5 MATKAA RUOTSIN JA NORJAN LAPPIIN.

Lähtö Tornion tullista ruotsalaisilla linja-autoilla.
Lähtöpäivät: 1) kesäkuun 13 p. 2) kesäkuun 20 p. 3) kesäkuun 27 p.

4) heinäkuun 7 p. ja 5) elokuun 16p.
Kaikki matkat kestävät 5 vuorokautta. Matkojen edestakainen pituus on

n. 1200 km.
Matka autoilla Torniosta Kiirunaan ja junalla Narvikiin sekä takaisin

maksaa yhteensä Smk. 325:—, etupaikat (8) 350:—■. Etumaksua ilmoittaudut-
taessa Smk. 100:—.

Retkikunnilla on oma johtajansa, joka toimii myös oppaana.

Yleisen Raittiuskokouksen aikana (heinäkuun 3—6 p.)

Automatka Kemin Kivaloille (edestak. 80 km.). Lähtö ensimm. kokous-
päivänä kello 18.

Junamatka Tornioon ja Haaparannalle (edestak. n. 65 km.). Lähtö kol-
mantena kokouspäivänä kello 18.

Kokouksen osanottajille on rautatiehallitus myöntänyt 25 % alennuksen
valtion rautateillä lähtöasemalta Kemiin ja takaisin; Alennus on voimassa
18. 6.—21. 7. 37. Ohjeet alennuksen saamiseksi annetaan lähtöasemalta.

OPETTAJAIN RAITTIUSLIITON KESÄKURSSIT
ovat Kemissä kesäk. 29 p—heinäk. 2 p:nä. Päiväohjelman lisäksi joka ilta
automatkoja, Kemin maaseurakunnan kirkolle, Tornioon ja Haaparantaan,
Aavasaksalle y.m.
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Kun vierailetteKemissä
niin valitkaa

Ruokailupaikaksenne
kaupunkimme ravintoloista edullisin

@ Huoneistomme on täysin uudenaikainen, keittiömme
ehdottoman siisti ja hintamme lievimmin sanoen
kohtuulliset. Ruokamme laadusta taas saatte itse
selon varsin miellyttävällä tavalla

Ja jos Teidän matkavarusteistanne jotain puut*
tuu, voitte sen hyvin helposti täydentää samassa talossa
olevista monista hyvin varustetuista myymälöistämme

Kemin Osuuskauppa r.l.
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LÄPIN TAVAROITA
Luuesineitä:
Puukkoja, Kynttilänjalkoja, Haarukoita,
Faperiveitsiä y.m. Poronnahkakenkiä

LIUSKI, Kemi

Jventta

KAHVILA JA RILJAARDI

Suositellaan 1
PUHELIMET

277 ja 289

KARIHAARANIRJAKAUPPA
Arv. Matkailijat!

FILMEJÄ
myy ia AMATÖÖRI»
TYÖNNE nopeasti
valmistaaTäydellinen kirjakauppa

SUOSITELLAAN Kemin Kuvaamo
Puhelin 262 Puh. 340. Pirtin vie: essä.

O.V. LEHTO O.Y.
KEMI

Tukk us ja
Vähittäiskauppa

KEMI - YHTYNEET MIKOT O.Y. — 1937


