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Suomen Matkailijayhdistyksen matkailumajat ja hotellit
sijaitsevat hiihtoloman viettoon ihanteellisen sopivilla paikoilla.
Aivan portaiden edessä odottaa metsä houkuttelevana tai tun-
turin auringossa kimalteleva rinne. Mutta hiihtoloman viettä-
jille on näissä paikoissa tarjona muitakin etuja kuin kaunis
talvinen luonto ja majan viihtyisät suojat. Kevättalvella
järjestetään yhdistyksen toimesta useihin matkailumajoihin
ja hotelleihin hiihdonopettajia, joten tavallisilla »turisteillakin»
on tilaisuus saada pätevää hiihtotekniikan opetusta.

Seuraavassa tehdään lyhyesti selkoa Matkailijayhdistyksen
talvella auki pidettävien matkailumajojen ja hotellien moni-
puolisista talviurheilumahdollisuuksista, hinnoista, liikenne-
yhteyksistä ym. Yhdistyksen Helsingissä oleva keskus-
toimisto antaa pyydettäessä auliisti yksityiskohtaisempia
tietoja.

Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenet saavat kaikista
alempana mainituista hinnoista 10 % alennuksen näyttämällä
kuluvan vuoden jäsenkorttinsa (väkijuomien hinnoista ei
anneta alennusta). Juomarahoja ei oteta vastaan matkailu-
majoissa, mutta sen sijaan veloitetaan palvelusmaksua 10 %

laskun määrästä (Finlandiassa ja Pohjanhovissa matkustaja-
huoneiden seinällä olevan taulukon mukaan).

Kyselyt osoitetaan Suomen Matkailijayhdistyksen keskus-
toimistoon, Helsinki, Aleksanterinkatu 7a. Huonetilaukset
lähetetään suoraan matkailumajoihin ja hotelleihin. Kaikissa
matkailumajoissa on puhelin.
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MATKAILUMAJAT
TALVELLA 1937.

PUNKAHARJU.
Vaihtelevaa harjumaastoa, hyppyrimäki, kelkkamäki, luis-

tinrata.
HOTELLI FINLANDIA. Uudistettu v. 1936, 14 yhden

hengen, 12 kahden hengen huonetta, avara ruokasali ja seurus-
teluhuone. Sähkövalaistus, keskuslämmitys, kylpyhuoneita, W.
C, sauna.

Hinnat: Yksityishuone 29: 75—42:50, kahden hengen huone
55:25—68: —, ylimääräinen vuode 15: —, lounas 17: —, päivälli-
nen 22: —, kahvi tai tee ja leipä 6: —. Täysihoito vähintään
5 päivää oleskeltaessa yhden hengen huoneissa 55:25—68: —

ja kahden hengen huoneissa 51 —63: 75 vuorokaudelta.
Posti- ja lennätinosoite: Finlandia, Punkaharju.
Liikenneyhteydet: Junassa Punkaharjun asemalle, josta

hotelliin n. 300 m; matkatavarat noudetaan asemalta.
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KUOPIO.
Korkeaa mäkimaastoa, hyppyrimäki, slalom-rata, merkit-

tyjä latuja, tilaisuus hiihtoratsastukseen, normaalikokoinen
luistinrata.

PUIJON MATKAILUMAJA (omistaa Suomen Matkailija-
yhdistyksen Kuopion paikallisosasto) sijaitsee Puijon laella, sen
korkeimmalla kohdalla (235 m) näkötornin vieressä. Uudistettu
v. 1936, 5 huonetta, 10 vuodetta, suuri pirtti sekä 2 pienem-
pää huonetta seurueita varten, keskuslämmitys uudessa osassa,
sauna.

Hinnat: Yhden hengen huone 30: —, kahden hengen 40: —,

aamiainen 15: —, päivällinen 20: —, kahvi tai tee ja leipä
4: —, täysihoito 60: —.

Posti- ja lennätinosoite: Puijon matkailumaja, Kuopio,
Puijo.

Liikenneyhteydet: Junassa Kuopioon, asemalta Puijon
majalle hyvä tie (n. 2 km). Linja-autoyhteyksiä eri suunnilta.

KOLI.
Ainutlaatuinen vaaramaasto, slalom-rata (470 m pitkä,

112 m korkea), tekniikkarinne, viitoitettuja latuja. Kolin rin-
teellä kuusipeuroja aitauksessa.

KOLIN MATKAILUMAJA sijaitsee Kolin kukkulajonon
korkeimman huipun, Ukko-Kolin vierellä 348 m merenpinnan ylä-
puolella. 12 yhden hengen, 19 kahden hengen huonetta, lisäksi
voidaan järjestää yhteismajoitusta. Suuri avotakkainen halli,
seurusteluhuone, kirjoitushuone, ruokasali. Sähkövalaistus,
keskuslämmitys, kylpyhuoneita, W. C, sauna.

Hinnat: Yksityishuone
25—40: —, kahden hen-
gen huone 30—40—50: —■,

vuode yhteismajoitushuo-
neessa 15: —, aamiainen
15: —, päivällinen 20: —,

kahvi tai tee ja leipä 5: —•,

a la carte. Täysihoito vä-
hintään 5 päivää oleskel-
taessa 55—75: — vuoro-
kaudelta. Hiihtokauden
aikana saavat yhteismajoi-
tukseen tyytyvät hiihtä-
jät asunnon ja vaatimat-
toman, mutta ravitsevan
ruoan 45 markalla vuo-
rokaudelta; täysihoitoon
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Kolin
hiihtoladut.

Helpompi latu

Vaikeampi latu

— ' Maantie
<^=> c= Näköalapaikka

LJ Rakennus

Numerot I—s tarkoittavat
latujen risteyskohtia.

PIELINEN

Latujen merkintä:
Risteysmerkin numero osoittaa
risteyksen paikan kartalla.

Latujen risteys Ladun ohjaaja
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sisältyy puuroaamiainen, eväsannos hiihtoretkeä varten, yksin-
kertainen päivällinen ja iltatee.

Postiosoite: Kolin matkailumaja, Koli.
Leimätinosoite: Kolinmaja, Joensuu.
Liikenneyhteydet: Pielisen jäädyttyä päästään Kolille

Vuonislahden asemalta reessä yli Pielisen selän. Joensuusta
kulkee linja-auto joka päivä Kolin Ylämajan parkkeeraus-
paikalle. Vuonislahden kautta kuljettaessa on varminta tilata
hevonen ennakolta majan välityksellä.
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ROVANIEMI.

Hyvä hiihtomaasto.
Lähellä Ounasvaara (209 m
korkea) jaPöyliövaara sekä
kauempana Hopeanulkki
(355 m korkea, 45 km

Rovaniemeltä kaakkoon,
linja-autoyhteys), jossa
tunturimaastoa. Suuri hyp-
pyrimäki, slalom-rata, vii-
toitettuja latuja, luistin-
rata. Tilaisuus porohiih-
toon ja porolla-ajoon. Ke-

väällä suuret talvikisat.

HOTELLI POHJANHOVI. Valmistunut kesällä 1936, 24
yhden hengen, 12 kahden hengen huonetta sekä 2 joukkomajoi-
tushuonetta yhteensä 20 henkeä varten, suuri eteisaula ja kaksi
kerrosaulaa, I luokan ravintola ja kansanravintola. Sähkö-
valo, keskuslämmitys, kylmä ja lämmin vesi sekä puhe-
limet matkustajahuoneisiin, kylpyhuoneita, W. C, hissi. Hotel-
lin vieressä poroaitaus, jossa poroja ja lappalaiskota. Ajo-
poroja vuokrataan huviajeluun.

Hinnat: Yksityishuone 40—50: — (kylpyhuoneella varus-
tettu 70: —), kahden hengen huone 60—70—80: — (kylpy-
huoneella varustettu 100: —), kahviaamiainen 12: —, lounas
20: —, päivällinen 25: —■, illallinen 30: —, kahvi tai tee
ja leipä 6: —, å la carte. Täysihoito vähintään 5 päivää oles-
keltaessa 62:50—82:50 (-(- palvelusmaksu); täysihoito yhteis-
majoituksessa 45: — (täysihoitoon kuuluu asunnon lisäksi
kahviaamiainen, lounas, päivällinen sekä kahvi tai tee, leipä
ja voi kansanravintolassa, ei palvelusrahoja); täysihoito yhteis-
majoituksessa järjestetään vähintään 5 päivää oleskeltaessa
ja kun on vähintään 5 henkeä majoitettavana. Kansanravin-
tolassa saatavina huokeita, ravitsevia annoksia.

Posti- ja lennälinosoite: Pohjanhovi, Rovaniemi.
Liikenneyhteydet: Junassa Rovaniemelle; matkatavarat

noudetaan asemalta.
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INARI JA PETSAMO.
Suuren Jäämerentien varrella olevat matkailumajat eivät

ole vielä saavuttaneet talviloman viettäjien keskuudessa riittä-
västi huomiota osakseen. Lapin ja Petsamon valoisa kevät-
talvi, hohtavat tunturilakeudet ja säihkyvät revontulet, luos-
tarin talviset juhlamenot ja Jäämeren jäätön rannikko, nämä
kaikki ovat elämyksiä, joiden takia kannattaa viettää muuta-
mia lomapäiviä Pohjolan talvisen luonnon keskellä. Kaikkien
matkailumajojen läheisyydessä on tilaisuus hiihdon lisäksi
myös porohiihtoon ja porolla-ajoon. Rovaniemen ja Petsamon
välillä kuljetaan talvella 1937 seuraavasti: linja-autossa Rova-
niemeltä Laanilaan, josta Kaunispään tunturin yli (n. 10 km)
hevosella tai lumiliitäjällä Paljakaisen majataloon; täältä edel-
leen linja-autossa Liinahamariin. Matka Rovaniemi—Liinaha-
mari maksaa talvella n. 175 markkaa.

INARIN MATKAILUMAJA. Tämä Matkailijayhdistyksen
uusin matkailumaja, joka avataan helmikuussa 1937, sijaitsee
Inarinkirkonkylän laidassa 40 km Ivalosta. Hyvä hiihtomaasto,
lähellä Otsamon tunturi (418 m korkea). Erinomaiset mahdolli-
suudet porohiihtoon ja porolla-ajoon. Majassa on 8 yhden
hengen ja 3 kahden hengen huonetta, seurusteluhuone, ruoka-
sali, avotakkainen halli. Keskuslämmitys, kylmä ja lämmin
vesi huoneisiin, kylpyhuoneita, W. C, sauna.

Hinnat: Yksityishuone 30:—, kahden hengen huone 50:—,
lisävuode 15:—, vuode yhteismajoituksessa 15:—, aamiainen
20:—, päivällinen 25:—, kahvi tai tee ja leipä 5: —. Täysi-
hoito vähintään 5 päivää oleskeltaessa 55 —75: —, yhteis-
majoituksessa 45: — vuorokaudelta.

Liikenneyhteydet: Rovaniemi—Ivalo ks. yllä. Ivalosta
hevosella Inariin (n. 40 km).

Postiosoite: Inarin matkailumaja, Inari.

VIRTANIEMEN MATKAILUMAJA, Jäämerentien varrella,
lähelläInarijärveä, 348 kmRovaniemeltä. 4 yhden hengen, 2 kah-

den hengen huonetta, ruokasali, seurusteluhuone; sauna.
Hinnat: Yksityishuone 40: —, kahden hengen huone 50: —,

vuode sivurakennuksissa 15: —, aamiainen 20: —, päivällinen
25: —, kahvi tai tee ja leipä S: —. Täysihoito hiihtokauden
aikana vähintään viisi päivää oleskeltaessa 55—75: — vuoro-
kaudelta.

Postiosoite: Virtaniemen matkailumaja, Ivalo, Virtaniemi.
Lennätinosoite: Virtaniemi, Ivalo.
Linja-auto pysähtyy majan pihassa.

YLXLUOSTARIN MATKAILUMAJA, Jäämerentien var-
rella, Petsamonjoen rannalla, lähellä kreikkalaiskatolista Petsa-
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mon luostaria. Lähellä tunturimaastoa. 9 huonetta yhteensä 18
hengelle. Seurusteluhuone, ruokasali. Keskuslämmitys, sauna.

Hinnat: Yksityshuone 30: —, kahden hengen huone 40: —,

vuode kolmen hengen huoneessa 15: —, aamiainen 20: —, päi-
vällinen 25: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —. Täysihoito hiihto-

kauden aikana vähintään viisi päivää oleskeltaessa 55 —75: —

vuorokaudelta.
Postiosoite: Yläluostarin matkailumaja, Salmijärvi
Lennätinosoitc: Yläluostari, Petsamo.
Linja-auto pysähtyy majan pihassa.

LIINAHAMARIN MATKAILUMAJA, Jäämeren rannalla
531 km Rovaniemeltä. Tunturimaastoa lähellä. Tilaisuus päästä
kalastajien mukana turskan ja sillin pyyntiin. Majassa avotak-
kainen halli, seurusteluhuone ja ruokasali, 8 yhden hengen ja 6

kahden hengen huonetta sekä makuusali, jossa tilaa 12 hen-
gelle. Sähkövalaistus, keskuslämmitys, kylpyhuone, W. C, sauna.

Hinnat: Yksityishuone 40: —, kahden hengen huone 50: —,

sija makuusalissa 15: —, aamiainen 20: —, päivällinen 25: —,

kahvi tai tee ja leipä 5: —. Täysihoito hiihtokauden aikana
vähintään 5 päivää oleskeltaessa 55—75: —. Kylpy 10: —.

Postiosoite: Liinahamarin matkailumaja, Liinahamari.
Lennätinosoite: Liinahamari, Petsamo.
Linja-auto pysähtyy majan pihassa.

KOLTTAKÖNKÄÄN MATKAILUMAJA sijaitsee lähellä
sitä kohtaa, missä Paatsjoki laskee Jäämereen, samannimisen
pienen Kolttalappalaiskylän vieressä. Tunturimaastoa. Majassa
4 yhden hengen, 8 kahden hengen huonetta, 1 kolmen hengen,
1 viiden hengen ja 1 kuuden hengenhuone. Seurusteluhuone, halli,
ruokasali, sähkövalaistus, keskuslämmitys, kylpyhuone, W. C,
sauna.

Hinnat: Yksityishuone 40: —, kahden hengen huone 50:—,
ikolmen hengen huone 60: —, vuode makuusaleissa 15: —, aarn-
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ainen 20: —, päivällinen 25: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —,
Täysihoito 75—90: — vuorokaudelta. Kylpy 10: —.

Postiosoite: Kolttakönkään matkailumaja, Salmijärvi, Kolt-
taköngäs.

Lennätinosoite: Matkailija, Salmijärvi.
Liikenneyhteydet: Linja-autossa Salmijärvelle, josta hevo-

sella Kolttakönkäälle (27 km). Hevonen tilattava etukäteen
Kolttakönkään majalta.

LÄNSI-LAPPI.

Länsi-Lappi on meidän maassamme ensimmäisenä muodos-
tunut tunturihiihdon, tämän talviurheiluistamme nuorimman,
varsinaiseksi keskuspaikaksi. Tunturihiihtokursseja järjeste-
tään tänä talvenakin mm. Pallas- ja Ounastuntureilla, Kolarin
Yllästunturilla sekä Kittilän Sirkan kylän lähellä olevilla
tuntureilla. Talviloman viettäjillä on täällä tilaisuus tunturi-
hiihdon lisäksi myös porohiihtoon ja porolla-ajoon. Tarkempia
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tietoja sopivista reiteistä sekä porokyytimiehistä annetaan
Matkailijayhdistyksen keskustoimistossa Helsingissä.

HETAN MATKAILUMAJA Enontekiön kirkonkylässä
Hetassa, Ounastunturin (730 m korkea) läheisyydessä. Majassa
3 makuuhuonetta yhteensä 14 hengelle, sauna. (Lisäksi on
majapaikkoja saatavissa kirkonkylän taleista).

Tietoja poromatkasta Enontekiöltä Inariin (n. 4 päivää,
toistaiseksi puutteelliset majoitusmahdollisuudet) annetaan
matkailumajassa sekä Matkailijayhdistyksen keskustoimistossa
Helsingissä.

Hinnat: Vuode majassa 15: —, ateriat 15: —, annokset
s—B: —, puuro ja maito 3: —, kahvi annoksittain 5: —, kupeit-
tain —: 50, leipä 1:—. Täysihoito 45:—.

Postiosoite: Hetan matkailumaja, Enontekiö.
Liikenneyhteydet; Junassa Kaulirantaan, josta linja-

autossa Muonioon ja edelleen poro- tai hevoskyydissä Enon-
tekiön kirkonkylään (Hettaan).

Pallastunturi. Pallasjärven matkailumajassa Pallastunturin
(821 m korkea) juurella ei tänä talvena voida järjestää majoi-
tusta muille kuin hiihtokurssilaisille. Pallastunturin rinteelle
rakennettava suuri talvihotelli valmistuu hiihtokauden alkuun
v. 1938.

Viikon loma talvella vastaa kahta kesällä!
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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN JÄSENILLÄ
ON SEURAAVAT EDUT:

1) Kaikille jäsenille jaetaan ilmaiseksi runsaasti kuvitettu,
arvokassisältöinen, syväpainossa painettu aikakauslehti »Suomen
Matkailu», joka ilmestyy 5 numerona vuodessa. Viides numero
on ainoastaan kuvia sisältävä, koviin kansiin sidottu kuvateos.

2) Niiden jäsenten kesken, jotka ovat suorittaneet jäsen-
maksunsa ennen huhtikuun 30 p:ää, arvotaan 12 kotimaista
vapaamatkaa. Matkan kukin voittaja voi tehdä oman suun-
nitelmansa mukaisesti.

3) Pyydettäessä yhdistyksen toimisto antaa maksutta tie-
toja matkoista Suomessa sekä laatii niitä koskevia suunnitelmia
ja kustannusarvioita.

4) 10 % alennus yhdistyksen kustantamien julkaisujen hin-
noista ostettaessa niitä suoraan toimistosta tai asiamiehiltä.

5) 10 %:n alennus yhdistyksen matkailumajoissa, hotelleissa
ja ravintoloissa Suursaarella, Papulan paviljongissa Viipurissa,
Finlandia-hotellissa ja Valtionhotellissa Punkaharjulla, Ola-
vinlinnassa ja Nälkälinnassa, Kolilla, Puijolla, Vaalassa, Lep-
piniemessä, Pohjanhovissa Rovaniemellä, Ivalossa, Inarin
kirkonkylässä, Virtaniemellä, Yläluostarilla ja Lohilinnassa,
Liinahamarissa, Vaitolahdessa, Kolttakönkäällä, Pallasjärvellä
ja Enontekiöllä.

Sama alennus asunnosta Imatran Valtionhotellissa ja Bad
Grankullassa Kauniaisten kauppalassa.

6) 10 %:n alennus Oulujoen koskiveneiden ja Vuonislahden
—Kolin välillä liikennöivän moottoriveneen matkalippujen
hinnoista.

7) 10 %:n alennus matkalippujen hinnoista tärkeimmillä
laivareiteillä sisävesillä ja rannikkosaaristossa sekä useilla auto-
linjoilla.

ÅIJJLÄHKO
(Aulanko-Karlberg Oy:n hoidossa)

Talvimatkailukeskus lähellä Helsinkiä

Erinomainen hiihtomaasto

Täysihoito 60—85: — vuorokaudelta.
Yhteismajoitusta sopimuksen mukaan.

Os. Hämeenlinna, puhelin 75 & 77.

N:o 413. O* WSUN &9009, HELSINKI


