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SKIDKURSER OCH UNDERVISNING
I SKIDTEKNIK.

Undervisning i skidteknik anordnas på åtgärd av Turist-
föreningen å Koli, Enare och Pallastunturi turiststationer samt
å hotell Pohjanhovi, Rovaniemi. Kurser för längre hunna an-
ordnas under ledning av gymn. lär. T. I. Sorjonen 4—9/4 å
Pallastunturi (anmälan före 15/3 till Pallastunturituriststation,
kursavgift 90: —) samt för Turistföreningens skidinstruktörer
och sådana som ämna sig därtill 13—19/2 å Koli (anmälan före
1/2 till Turistföreningens centralbyrå, Helsingfors, Alexandersg.
7a, kursavgift, helpension inberäknad, 350: —). Undervisning
i skidteknik meddelas å

KOLI TURISTSTATION 15/I—3l/3 (för såväl nybörjare
som längre hunna, terrängskidlöpning, slalom och störtlopp).

ENARE TURISTSTATION 25/2—30/4 (terrängskidlöp-
ning och slalom, varjämte skidutfärder anordnas).

POHJANHOVI HOTELL, Rovaniemi, 24/2—9/4 under
visning i terrängskidlöpning och slalom, varjämte skidut
färder anordnas.

PALLASTUNTURI TURISTSTATION 1/3—30/4 (alpin
skidteknik av alla slag, kortare och längre skidutfärder, bl. a.
över Ounastunturi till Hetta, anordnas).

För denna undervisning erlägges 20: — per dag, för tre
dagar 50: — och för sex dagar 90: —. Skidutrustning står att
hyra å nämnda ställen, varjämte vallning, reparationer etc.
utföres. För deltagande i skidutfärd under skidinstruktörens
ledning erlägges 15: — per dag.

MAN RESER BILLIGT I AR:
Statsjärnvägarna bevilja 1/1—28/2 25% rabatt vid resa

till Rovaniemi, Kemijärvi och Kauliranta järnvägsstationer
samt till Punkaharju, Kuopio, Vuokatti och Sotkamo samt
(vid färd tillKoli) tillVuonislahti och Joensuu järnvägsstatio-
ner 1/1—31/1 och 15/3—30/4. Biljetten bör dock utlösas
för minst 200 kms resa och bör vistelsen vid målet utsträc-
kas till minst sex dygn. A returbiljetten antecknar turist-
stationens föreståndare å intyg, som erhållits från avgångs-
stationen, från och till vilken dag vistelsen å turiststatio-
nen varat. Rabattbiljetten gäller högst 14 dygn. Närmare
uppgifter å järnvägsstationerna.

Turistföreningen beviljar å sina turiststationer och hotell
på sista sidan i denna broschyr angiven rabatt.
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TURISTSTATIONER
VINTERN 1938.

HOTELL FINLANDIA. Nyrenoverat 1936, 14 rum för en
person, 12 rum för två personer. Rymlig restaurang, sällskaps-
rum. Elektrisk belysning, centralvärme, badrum, bastu.
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Omväxlande åsterräng, skidbacke.

Kommunikationer: Med tåg till Punkaharju. Från statio-
nen ca 300 m till hotellet; bagaget avhämtas från stationen

Post- och telegramadress: Finlandia, Punkaharju.

KOLI TURISTSTATION belägen på en terrass något ned-
om Kolis högsta topp Ukko-Koli (348 m ö. h.). 12 rum för
en person och 19 rum för två personer. Gruppinkvartering.
Hall, sällskapsrum, skrivrum, matsal. Elektrisk belysning,
centralvärme, badrum, bastu.

Kq]J.

Skidterrängen utomordentlig, den bästa i södra Finland.
Märkta skidspår av olika svårighetsgrad (rött, gult, grönt).
470 m lång, 112 m hög slalombana, som fortsattes ända ned
till Pielinen av en störtloppsbana (sammanlagd nivåskillnad
244 m.). Dovhjortar i inhägnad i turiststationens närhet. Un-
dervisning i skidteknik; skidutrustning uthyres.

Kommunikationer: Efter det Pielinen frusit till kommer
man med släde från Vuonislahti till Koli över Pielinen. Säk-
rast är att på förhand beställa häst från turiststationen. Från
Joensuu avgå bussar alla kvällar till parkeringsplatsen vid tu-
riststationen.

Postadress: Koli turiststation, Koli.
Telegramadress: Kolinmaja, Joensuu.

PUIJO TURISTHÄRBÄRGE (innehavare: Turistförenin-
gens lokalavdelning i Kuopio) ligger på toppen av Puijo (235
m ö. h.) invid det därstädes befintliga utsiktstornet. Nyreno-
verat 1936, 5 rum, 10 bäddar, stor stuga samt 2 mindre kabi-
nett. Gruppinkvartering. Centralvärme, bastu.

Omväxlande backterräng, skidbacke, slalombacke, märkta
skidspår, tillfälle till tolkning, skridskobana av normal längd.

Kuopio.

Kommunikationer: Med tåg till Kuopio. Från stationen
ca 2 km (god väg) till Puijo. Busstrafik i olika riktningar.

Post- och telegramadress: Puijo turisthärbärge, Kuopio.

HOTELL POHJANHOVI. Färdigblivet sommaren 1936.
24 rum för en person, 12 rum för två personer, samt 2 rum för
gruppinkvartering av inalles 20 personer. Stor hall och tvenne
våningshallar, I kl. restaurang och folkrestaurang. Elektrisk
belysning, centralvärme, i rummen varmt och kallt vatten,
telefon till resanderummen, badrum, hiss. Invid hotellet ett
rengärde med lappkåta. Korrenar och skidutrustning uthyras,
undervisning i skidteknik.
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Ut till vidder
där livet ler och
leker !

Öka semesterns
behag genom att
tillbringa den på
en turiststation.

Turistföreningens
centralbyrå,
Helsingfors,

Alexandersg. 7a.
Tel. 26 752.



Enate.

Petsamo.

Västra
Lapp-

land.

God skidterräng: I närheten Ounasvaara (209 m ö. h.), Pöy-
liövaara och Hopeanulkki (355 m ö. h.; 45 km SO från Rova-
niemi, bussförbindelse). Fjällterräng på sistnämnda höjd.
I Rovaniemi stor skidbacke, slalombana, märkta skidspår,
skridskobana. Tillfälle till tolkning med och åkning efter ren.
På vårvintern avhållas stora vinterspel.

Kommunikationer: Med tåg till Rovaniemi; bagaget av-
hämtas från stationen.

Post- och telegramadress: Pohjanhovi, Rovaniemi.
IVALO NYA TURISTSTATION. Vid Ivalo älv, 900 m från

Ivalo by, 295 km från Rovaniemi. 10 rum för en person, 4 rum
för tre personer. Hall, sällskapsrum, matsal. Elektrisk belys-
ning, badrum, centralvärme, bastu. Gruppinkvarteringanordnas.

Kommunikationer: Buss från Rovaniemi. Med buss kan
man anordna skidutfärder till Kaunispää-fjällen (ca 30 km).

Postadress: Ivalo nya turiststation, Ivalo.
Telegramadress: Uusimaja, Ivalo.
ENARE TURISTSTATION, färdig 1937, ligger invid Enare

kyrkby, ca 40 km från Ivalo. 8 rum för en person, 3 för två
personer, sällskapsrum, matsal, hall med öppen härd. Central-
värme, kallt och varmt vatten i rummen, badrum, bastu.
Skidutrustning uthyres, undervisning i skidteknik.

God skidterräng, i närheten fjället Otsamo (418 m ö. h.).
Utomordentliga tillfällen till färder med ren.

Kommunikationer: Rovaniemi —lvalo (se ovan). Från
Ivalo med häst eller ren (ca 40 km) till Enare.

Postadress: Enare turiststation, Enare.
Telegramadress: Inarinmaja, Enare.
VIRTANIEMI TURISTSTATION. Invid Petsamovägen

nära Enare träsk, 348 km från Rovaniemi. 4 rum för en per-
son, 2 rum för två personer, sällskapsrum, matsal, bastu.

Omväxlande skidterräng.
Kommunikationer: Postbussen stannar invid stationen.
Postadress: Virtaniemi turiststation, Ivalo.
Telegramadress: Virtaniemi, Ivalo.
YLÄLUOSTARI TURISTSTATION. Belägen vid Petsa-

movägen (503 km från Rovaniemi) och Petsamo älv nära ett
grekisk-katolskt kloster. 9 rum med plats för inalles 18 perso-
ner, sällskapsrum. Centralvärme, bastu.

Fjällterräng i närheten.
Kommunikationer: Postbussen stannar invid stationen.
Postadress: Yläluostari turiststation, Salmijärvi.
Telegramadress: Yläluostari, Petsamo.
LIINAHAMARI TURISTSTATION. Vid kusten av Isha-

vet, 531 km från Rovaniemi. Hall med öppen härd, sällskaps-
rum, 8 rum för en person, 6 rum för två personer. Elektrisk
belysning, centralvärme, badrum, bastu.

Fjällterräng i närheten. Tillfälle att medfölja på fiskefär-
der på Ishavet. Ved upplagd vid Nurmensätti torvkåta (8—9
km från Liinahamari).

Kommunikationer: Ändstation för postbussarna.
Postadress: Liinahamari turiststation, Liinahamari.
Telegramadress: Liinahamari, Petsamo.
PALLASTUNTURI TURISTSTATION. Färdig i mars

1938. Invid trädgränsen vid Vatikuru ravin på Pallastunturis
sydsluttning, 513 m ö. h. Omgiven av fjällmassivets högsta
toppar, räknat från väster: Laukukero 777 m, Taivaskero
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Västra
Lapp-
land.

(Himmelriiki) 821 m, Pyhäkero, 787 m och Palkaskero 718 m.
17 rum för en person, 27 för två, 1 för fyra, 4 rum för sex och
3 rum för åtta personer. Hall, två sällskapsrum, två matsalar.
8 badrum, 8 duschrum, 4 torkrum för kläder, 2 bastub. Central-
värme, rinnande varmt och kallt vatten, elektrisk belysning,
telefon.

Skidterräng av lättare slag finnes på fjällkomplexets västra
sida, svårare, ställvis nästan alplik, på östra sidan. Färd över
Pallastunturi och till Ounastunturi rekommenderas, ödestugor
på vägen. Skidutrustning uthyres, undervisning i skidteknik.

Kommunikationer: Buss till Muonio, därifrån 32 km med
specialbyggd bil („lumikiitäjä"), häst eller ren.

Postadress: Pallastunturi turiststation, Muonio.
Telegramadress: Pallastunturi, Kauliranta.
PALLASJÄRVI TURISTSTUGA. Vid Pallasjärvi nära

Pallastunturi. Två rum med öppen spis, kokgrejor för dem
som själva vilja tillreda sin mat, 10 bäddar. Nyckeln förvaras
i skogvaktarbostaden, varest även logi erhålles, 9 britsar. Logi
15: —, måltid i skogvaktarbost . 15: —. Pallastunturis slutt-
ningar i närheten.

Kommunikationer: 6 km skidlöpning från Pallastunturi
turiststation.

Postadress: Pallasjärvi turiststuga, Muonio.
HETTA TURISTSTATION i Enontekiö kyrkby. I när-

heten Ounastunturi (738 m ö. h.). 3 sovrum för inalles 14 per-
soner. Bastu. Utomordentliga tillfällen till längre färder med
ren, t. ex. från Enontekiö till Enare (ca 4 dagar, tills vidare
dåliga logimöjligheter). Närmare uppgifter giver turiststationen
i Hetta.

Kommunikationer: Med tåg till Kauliranta, vidare med
buss till Muonio, varpå färden fortsattes med ren eller häst
(ca 60 km) till Hetta.

Postadress: Hetta turiststation, Enontekiö.
OUNASTUNTURI TURISTSTUGA, färdig 1937, ligger

på Ounastunturis nordligaste topp, Pyhäkero (725 m ö. h.),
9 km från Hetta. 3 rum med öppen spis, britsar för 36 perso-
ner, tvättställ, telefon. Logi 10: —, enkel mat portionsvis,
kaffe, te etc. Utomordentlig skidterräng.

Kommunikationer: se Hetta turiststation, varifrån med ren
eller skidande.

Beställningar till Hetta turiststation eller direkt per tel
SIILASTUPA TURISTSTUGA vid Kilpisjärvi i nord

västra Enontekiö, nära treriksröset. Färdig denna vinter.
2 rum för resp. 6 och 4 personer, med öppen spis. Logi 15:—.

A U L A N K O—K A R L B E R G
Turistcentrum i närheten av Helsingfors.
Utomordentlig skidterräng.
Helpension 65—85: — per dygn.
Gruppinkvartering enligt överenskommelse.

Förfrågningar: Tavastehus, tel. 75 & 77.
Aulanko - Karlberg Ab.
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S i £ ! P-ers-g & rum
i- p rum * ! Frukost Lunch Middag

Enare turiststation 11 14 40: —

Hetta turiststation 3 14
Ivalo turiststation 14 32 40: —

Koli turiststation 31 50 j 25—40:
Liinahamari turiststation .. 12 16 40: —

Pallastunturi turiststation .. 51 120 50—60:
Puijo turisthärbärge 5 10 30: —

Punkaharju, Finlandia 26 38 35— 4.k
Rovaniemi, Pohjanhovi .... 36 48 40—80: ■Virtaniemi turiststation .... 6 8 40: —

Yläluostari turiststation .... 9 18 I 30: —

Å Turistföreningens turiststationer debiteras vintern 1938 följande pris:

Helpen-
Grupp- : sion i

Supé Helpension inkvar- grupp-
tering inkvar-

tering

50: — 10:— 20:— 25: — 20: — 75—90: — 15:— 50: —

— 10:— 15:— 15:— 15:— 15:— 50: —

40: — 10: — 20: — 25: — 20: — 75—90: — 15: — 50: —

30—50:— 10:— 15:— 20:— 20:— 60—75:— 15:— 50: —

50: — 10: — 20: — 25: — 20: — 75—90: — — 50: —

70—110:— 15:— 25:— 20-30:— 25:— 95—115:— 15:— 50: —

40: — 15:— 15:— 20:— 20:— 60: —
65—80:— 12:— 20:— 25:— 25:— 70—85: —

60 100: — 12: — 20:— 25:— 30:— 75—110: — 15: — 50: —

50: — 10: — 20: — 25: — 20: — 75—90: — 15: — 50:
40: 10: — 20: — 25: — 20: — 65—75: — 15: — 50: —

Rabatt beviljas som följer: 1/1—28/2 å samtliga turiststationer i Lappland vid minst 5
dygns vistelse antingen 25 % å logi eller 10 % å pensionsprisen.

Samma rabatt under tiden 10/1—28/2 och 20/4—31/5 å Koli och Punkaharju turiststationer
på ovannämnda villkor.


