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Turisttrafiken till Finland.
År 1935 besöktes vårt land av 63.747 utlän-

ningar, vilka beräknas ha tillfört landet ca 250
milj. mk. Föregående år voro motsvarande värden
52.823 och2lO, varförökningen är betydande. År 1936
visar utvecklingen samma positiva tendens. In-
komsten av turisttrafiken utgör i detta nu den
tredje i ordningen av inkomstposterna i vår betal-
ningsbalans.

Betr. de inhemska turisterna saknas en lika nog-
grann statistik. Emellertid visar den ökade åt-
gången av statsjärnvägarnas ringresebiljetter även-

som den stegrade omsättningen å Turistföreningens
turiststationer att utvecklingen även i detta av-

seende är gynnsam.

Vad kan Finland bjuda turisterna?
Knappast i något annat land är en rundresa så

givande och billig som i Finland. Naturen är om-
växlande, landskapen vackra och intressanta. Vi
ha tusen sjöar, vidsträckta skogar, mäktiga älvar
och brusande forsar, berg och fjäll. Vi kunna
bjuda främlingen en sommarsol, som glömmer att

gå ned, flammande norrsken och en gnistrande
vårvinterskare. Våra obygder locka till lägerliv
och sportfiske. Utländska friluftsentusiaster ha
t. o. m. kallat vårt land ett »Campingens eldorado».
Vad naturen vidkommer har vårt land sålunda
möjligheter att i allo tillfredsställa turister från
andra länder. Men Finland har även annat att
visa främlingar. Vi ha kulturminnen såsom gamla
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borgar och kyrkor. Vi ha stora fabriker och
monumentala byggnader såsom tecken på civi-
lisationens framsteg i vårt land. Då därtill kom-
mer våra för utlänningarna gynnsamma valuta-
förhållanden inses att Finland har stora möjlig-
heter såsom turistland.

Utvecklandet av våra turistförhål
landen
har under de senaste åren uppmärksammats i
hög grad. Så tillsatte statsrådet år 1935 en kom-
mitté med uppgift att utstaka de riktlinjer enligt
vilka vår turistpolitik borde bedrivas. Dessutom
ha ett flertal städer och t. o. m. några landskom-
muner vidtagit åtgärder ägnade att utveckla de
lokala turistförhållandena.

Det huvudsakliga arbetet för utvecklandet av
turismen i vårt land utföres av turistorganisatio-
nerna. Äldst och störst av dessa är Turistförenin-
gen i Finland, som år 1937 firar sitt 50-årsjubi-
leum. Föreningen har nu 20 lokalavdelningar,
600 ombud, ca 17.000 medlemmar, en centralbyrå

i Helsingfors och 18 hotell, turiststationer och restau-

ranger i olika delar av landet. Föreningen, vars
uppgift är att utveckla turistförhållandena i landet,
anskaffar och ger upplysningar om våra turistför-
hållanden, uppgör reseförslag, utforskar nya turist-
leder samt utgiver en egen tidning, resehandböcker
och broschyrer. År 1936 har föreningen publicerat
20 broschyrer och handböcker på svenska, finska,
engelska och tyska, inalles 223.000 st. Föreningens upp-
lysningsbyrå besöktes under den livligaste säson-
gen, maj —augusti, av 2.873 personer, varjämte
2.237 brev besvarades under samma tidrymd.
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Finlandspropagandan i utlandet ombesörjes av
förbundet Finlandsresor, vari särskilda samman-
slutningar (ämbetsverk, trafikföretag, kommuner,
hotell, turistorganisationer etc.) kunna ingå såsom
medlemmar. Till förbundet hörde i början av år
1936 85 sådana medlemmar.

Försäljningen av biljetter, arrangerandet av säll-
skapsresor o. d. omhänderhas av resebyråerna
(Finlands Resebyrå, Resebyrån Kaleva och Skol-
resebyrån).

De viktigaste arbetsuppgifterna i
närmaste framtid.

Finlands möjligheter såsom turistland ha ovan
berörts. Emellertid ha dessa möjligheter icke kun-
nat utnyttjas i full utsträckning. Snabba åtgärder
äro av nöden, så mycket mer som man i andra
länder offrar betydande belopp för att utveckla
turistförhållandena.

Logiförhållandena böra främst förbättras.
I städerna finnas redan relativt goda hotell, men
— alla turistattraktioner ligga ej invid städerna.
Det är förty nödvändigt att uppföra turisthär-
bärgen i närheten av dessa sevärdheter. Turist-
föreningen har i samarbete med staten uppfört
turiststationer på platser, som turisterna gärna
besöka, men varest privata företagare icke varit
i stånd att anordna logimöjligheter. Men allt ännu
ligga en stor del av våra turistattraktioner fjärran
från orter, där ordentligt nattlogi kunde erhållas,
varjämte en del av de redan färdiga turiststatio-
nerna icke kunnat härbärgera alla dem som sökt
sig dit ut. De nödvändigaste behoven skola till-
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godoses med medel ur det av föreningen år 1935
upptagna obligationslånet.

En annan viktig uppgift i arbetet för utvecklan-
det av vår turisttrafik är åstadkommandet av
sakliga beskrivningar över vårt lands turist-
och exkursionsleder. Utgivandet av sådana tidens
krav motsvarande vägledningar står sedan länge
på föreningens program, men det torde beaktas
att härtill erfordras mera arbetskraft och medel än
föreningen härintills kunnat disponera för ända-
målet.

En tredje viktig uppgift är höjandet av intresset
för turistresor i hemlandet. Den största delen
av vårt folk, jordbrukarna och arbetarna, ha icke
i högre grad intresserat sig härför, givetvis närmast
på den grund att »turistandet» i allmänhet be-
traktas såsom ett dyrt nöje. Turistförhållandena
borde därför utvecklas därhän att jämväl mindre
bemedlade kunde lära känna sitt lands natur-

skönhet.

Turistföreningen har även i detta hänseende
utfört ett arbete av betydelse. Föreningen har
under tidigare år utgivit en populär årsbok samt
fr. o. m. år 1936 en tidning, i vilka landets
natur och sevärdheter beskrivits i ord och bild.
Med dessa och andra publikationer har föreningen
propagerat för resor i eget land. — Turistföre-
ningen har även skridit till åtgärder för att ut-

veckla exkursionsverksamheten, vilket möjliggör
företagandet av billiga resor i hemlandet.
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Turismens betydelse för vårt land.
Den ekonomiska nyttan av den utländska turist-

trafiken är uppenbar. Hemlandsturismen å sin

sida bidrager till att pengar fördelas till fattiga,
avlägsna orter. Dessutom befrämjas därigenom
logiförhållandenas utveckling till en nivå, ägnad
att tillfredsställa även de utländska turisterna.

Hemlandsturismen är emellertid av betydelse
även i annat än i ekonomiskt avseende. Den upp-
fostrar; det man med egna ögon iakttagit kvar-
hålles lättare i minnet — man lär känna sitt

land. Vårt land är så vackert, att redan blotta
åsynen av de skiftande landskapen stärker kärleken
till fosterlandet. Och riktar man sin resa till den
del av landet, som mest avviker från hemorten,
skall man erfara en liknande rekreation som under
en utlandsresa.

Turistföreningen och det lokala
arbetet för turismen.

Ofta klandras Turistföreningen för att den icke
i tillräcklig mån gör propaganda för alla de trakter,
dit en turistström kunde riktas. Detta påstående
är dock ej rättvist, då man beaktar med vilka
begränsade tillgångar föreningen arbetar. Den
har härintills varit tvungen att koncentrera sin
verksamhet till de trakter, där förbättringar va-
rit mest nödvändiga med hänsyn till hela landets
fördel. I alla sina publikationer har Turistförenin-
gen strävat att opartiskt omnämna och behandla
alla delar av landet.

Turistföreningens medlemmar ha på många orter

bildat lokalavdelningar, vilka med framgång arbetat
för utvecklandet av turistförhållandenapå resp. orter.
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Arbete för turismen är arbete för
landet.

Ju flere utlänningar som resa i vårt land, dess
förmånligare blir vår betalningsbalans och dess mer
bekant blir vårt land i utlandet. Turistföreningen
har skridit till vittbärande initiativ i syfte att öka
turisternas antal genom att höja våra turist-
förhållanden till en tidsenlig nivå. Förverkligandet
av dessa initiativ kräver likväl stöd av ett större
antal medlemmar än föreningen nu har.

Föreningens medlemsantal är alltför litet i för-
hållande till landets invånarantal, endast 5 med-
lemmar per tusen invånare. Såsom jämförelse
kan nämnas att motsvarande förening i Sverige
hade 143.000 medlemmar år 1935, vilket utgör 22
medlemmar per tusen invånare. — Ett stort med-
lemsantal ger ökat stöd åt föreningens verksamhet,
som tack vare medlemsavgifterna kan utvidgas och
göras effektivare.

Men å andra sidan försöker Turistföreningen
gottgöra medlemmarna för deras utgift i form av
medlemsavgiften genom att bevilja dem prisned-
sättning å föreningens turiststationer och an-
skaffa dem rabatter å särskilda båt- och bussrutter,
varjämte föreningen strävar att hålla sin tidskrift,
som gratis distribueras till alla medlemmar, på en
möjligast hög nivå. — Föreningens ombud klargöra
gärna närmare dessa förmåner. Förfråga eder
därom hos den som givit eder denna broschyr och
anmäl eder på samma gång till medlem i före-
ningen !

Medlemsavgiften är 25 mk per år.
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