
TUE MATKAILUN EDISTÄMISTYÖTÄ!
10%: N ALENNUS NÄILLÄ LAIVALINJOILLA:

Saimaan Höyrylaiva Oy:n laivoissa Savonlinna ja Imatra 11 (Savon-

linna—Vuoksenniska —Lappeenranta).

Höyryvene Oy. Kertun laivoissa sOrivesi I -: ja II (Savonlinna

Joensuu), Mikkeli ■ (Savonlinna—Mikkeli). II (Savonlinna—Punka-
harju—Punkasalmi), -Osuuskunta I- {Savonlinna — Vuorniemi). Punkaharju :
(Joensuu —Hypönniemi).

Heinäveden Höyrylaiva Oy:n laivoissa Heinävesi |» ja :»Heinävesi II
(Kuopio—Heinävesi—Savonlinna).

Leppävirran Höyrylaiva Oy:n laivoissa -Leppävirta h ja Leppävirta H

(Kuopio—Leppävirta—Savonlinna).

Riistaveden—Tuusniemen Höyryvenhe Oy:n laivassa Riistavesi (Kuo-

pio—Jännevirta—Koivulahti).
Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy:n laivoissa vPieksänkoski > (Kuopio-

Pajulahti) ja »Kalervo (Kuopio - Pehmlahti).
Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy:n laivassa »Lokki» (Kuopio—Jännevirta—Mela-

lahti).
Kosken Höyryvenhe Oy:n taivc:s_.:_ Koski v (Kuopio— jännevirta- Akonpohja)

ja Kar jalankoski; (Kuopio - j-innev.r.a - Karjalankoski).

Vehmersalmen Laiva Oy:n laivassa »Vehmersalmia (Kuopio- Vehmer-

salmi —Mustinlahti).
Savitaipaleen kunnan laivass.. Tuulikki > (Lappeenranta—Taipalsaari—Lavikan

lahti).

Jyväskylä-Päijänteen Laiva Oy &Oy.Wellamon laivoissa Suomi' ja .Jyväs-

(Jyväskylä-Vesijärvi), Vellamo (Vesijärvi-Sysmä), ..Taru;. (Vesijärvi —

Jyväskylä), .-Tiirismaa, (Vesijärvi- Tsmrr ilahti). Kaima» (Jyväskylä—Korpilahti).

Viitasaaren Höyrylaiva Oy:n Ylä-Keitele v (Suolahti—Keiielepohja).

Kurun Höyrylaiva Oy:n laivassa Kuru-. (Tampere—Kuru).

Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanteen laivoissa »Tarjanne» ja Pohjola
(Tampere—Ruovesi—Virrat).

Pohjois-Laatokan Höyrylaiva Oy:n laivoissa Janaslahti (Sortavala—Janas-
lahti) ja »Voima» (Sortavala— Läskelä).

Meritoimi Oy:n laivoissa -Ahkera :• (Helsinki— Turku —Maarianhamina). Ilma j
(Helsinki —Turku). /Vellamoa (Turku—Brändö) ja .Pohjola. l (Turku —Uusikau-
punki),

V. Keto-Seppälä: Pori—Lavia—Tampere: Pori—Kankaanpää—Seinäjoki; Tam-
pere —Lavia—Kankaanpää—Vaasa.

10%: N ALENNUS NÄILLÄ AUTOLINJOILLA :

LÄNSI-SUOMI:
Eino Harittu: Turku- Mellilä—Loimaan kauppala.

Satakunnan Liikenne Oy.: Pori —Lauttakylä—Loimaa—Forssa- Loppi - Hel-
sinki; Pori—Luvia - Eurajoki—Rauma; Rauma -Säkylä—Oripää—Loimaa —Forssa —

Helsinki.

Adrian Moisio: Tampere —Ikaalinen —Parkano —Jalasjärvi —Kurikka -Vaasa.

J. Myllymäki: Tampere—Parkano—Seinäjoki.
Oy. Tieliikenne: Vaasa—Virrat; Kuortane—Pietarsaari

M. & S. Haglund: Vaasa—Kristiinankaupunki—Pori.

Axel Sandvik: Kokkola—Teerijärvi.

ETELÄ-JA KESKI-SUOMI;

Oy. Lohjan Liikenne Ab,: Lohja—Helsinki; Hanko-Helsinki; Bromarf—Hel-
sinkt.

Kymenlaakson Liikenne O.Y_: Kotka—Lahti.
M. Vuorinen ja j. Vesanen: Heinola—Jyväskylä; Joutsa—Heinola.
O. Nojonen ja T. A. Virtanen: Heinola—Jyväskylä; Heinola —Hämeenlinna:

Heinola—Kouvola; Joutsa—Mikkeli.
Tauno Laattala: Karilanmaa—Sysmä kk--Heinola.

Jyväskylän Linja Oy.: Jyväskylä—Jämsänkoski —Vilppula; jyväskylä—Jämsän-
koski —Petäjävesi; Jyväskylä — Koske npää —Keuruu; Jämsä—Hopsu —Mänttä —Vilp-
pula; Jämsä—Jämsänkoski—Oulainen —Haapavesi — Kärsämäki—Pyhäsalmi as. —Pyhä-
järvi kk.

E. Halonen: Kuopio Varkaus: Kuopio Heinävesi.

ITÄ-SUOMI:
M. Ruponen: Viipuri —Imatra— Punkaharju -Savonlinna; Viipuri —Imatra—Pa-

rikkala —Kesälahti —Kitee —Joensuu; Viipuri —Imatra -Simpele —Lahdenpohja - Sor-
tavala; Viipuri—Antrea—Kirvu; Viipuri —Räisälä -Käkisalmi—Kurkijoki—Sorta-
vala; Imatra -Jääski —Kirvu —Räisälä —Käkisalmi; Käkisalmi —Sortanlahti —Metsä-
pirtti; Savonlinna—Punkaharju - Lahdenpohja— Sortavala; Imatra—Jääski—Antrea —

Pötläkkälä.

Karjalan Linja-auto Oy: Viipuri — Imatra- Miettilä —Hiitola— Kurkijoki —Lah -

denpohja- Sortavala: Viipuri- Imatra—Miettilä—Hiitola—Kurkijoki—Lahdenpohja;
Viipuri —Penttilä—Joutseno: Sortavala-Lahdenpohja—Uukuniemi—Punkasalmi

—

Savonlinna; Sortavala- Lahdenpohja; Lahdenpohja —Kurkijoki; Lahdenpohja—Terva-
järvi.

Matkailun taloudellisesta merkityksestä sanoo valtion
matkailukomitea:

250 MILJOONAA MARKKAA
jättivät ulkomaiset matkailijat maahamme v. 1936. Monta
vertaa suuremmaksi on arvioitava ne rahamäärät, jotka
kotimaiset matkailijat panivat liikkeelle. Mutta matkailu
voi maassamme muodostua vieläkin huomattavammaksi
taloudelliseksi tekijäksi, kun nykyistä laajemmat kansalais-
piirit saadaan oivaltamaan sen suuri merkitys, sitä omalla
esimerkillään edistämään ja tukemaan sen hyväksi tehtä-
vää työtä.

Toivo Toropainen: Sortavala — Matkaselkä —Kitee — Puhos —Kerimäki -Savon-
linna.

Antti Toivanen: joensuu—Savonranta—Savonlinna.

Ida Saarikivi: joensuu—Möhkö—Liusvaara: Ilomantsi- Hattuvaara; Ilomantsi
Naarvansalo.

Auta sinäkin osaltasi matkailun edistämistyötä maassamme»
liity Suomen Matkailijayhdistyksen jäseneksi.

Hanna Lyytikäinen: Kuopio—Varpaisjärvi —Nurmes.
j. Komulainen: lisalmi—Petäjäkoski—Sotkamo kk.

Suomen Matkailijayhdistyksen tarkoituksena on edistää matkai-
lua Suomessa sekä siten laajentaa maan luonnon ja kansan tunte-

mista.LIITY SUOMEN M ATK AI LIJ AYH DISTYKSEN JÄSEN E KSI!
Tämän saavuttamiseksi yhdistys

Allekirjoittanut ilmoittautuu täten Suomen Matkailijayhdistyksen jäseneksi ja pyytää
saada »Suomen Matkailun» v:ksi 1938. Vuosimaksu Smk. 30: — (ulkomailla asuvilta
Smk. 60: —) peritään postiennakolla.

Nimi: ~ _

Arvo:
Osoite: ...: '.

1) julkaisee matkailuohjeita sekä kuvauksia maamme nähtävyyk-
sistä;

2) avustaa matkailijoita neuvoin ja tiedonannoin;
3) koettaa saada aikaan matkailun kannalta tarpeellisia paran-

nuksia liikenneoloihin;
Täyttäkää vieressäoleva lip-
pu ja lähettäkää se Matkai-
lijayhdistyksen toimistoon
Aleksanterinkatu 7 a, H:ki.

4) toimii sopivien majapaikkojen hankkimiseksi matkailijoille;
5) edistää muutenkin kaikkea, mikä tekee matkailun ja retkeilyn

Suomessa helpoksi, miellyttäväksi ja kehittäväksi.

Jäsenmaksu on vain Smk. 30:

N:o 430. Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapainon Oy:n Syyäpaino
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TUE MATKAILUN
EDISTÄMISTYÖTÄ

Valtion matkailukomitea sanoo kotimaan matkailun mer-
kityksestä:

O Kaikille jäsenille jaetaan ilmaiseksi runsaasti kuvi-
tettu, arvokassisällyksinen, syväpainossa painettu

aikakauslehti »Suomen Matkailu», joka ilmestyy
5 numerona vuodessa. Viides numero on ainoastaan kuvia
sisältävä, hieno kuvajulkaisu.

©Niiden jäsenten kesken, jotka ovat suorittaneet jä-
senmaksunsa ennen huhtikuun 30 p:ää, arvotaan

seuraavat 20 kotimaista vapaamatkaa:

1 matka a 1.000 mk = 1.000 mk
3 matkaa ~ 500 ~

= 1.500 ~

6 ~ ~ 300 ~
= 1.800 ~

10 ~ .. 200 ~
_ 2.000 ~

20 matkaa yhteensä 6.300 mk

Matkan kukin voittaja voi tehdä oman suunnitelmansa
mukaisesti.

TUNNE KOTIMAASI!

©Pyydettäessä yhdistyksen toimisto antaa maksutta
tietoja matkoista Suomessa sekä laatii niitä koskevia

suunnitelmia ja kustannusarvioita.

Katselemalla sitä omin silmin, matkustamalla maan eri
osissa, opit sen parhaiten tuntemaan. Suomen Matkailija-
yhdistyksen jäsenenä voit matkustaa pienin kustannuksin.
Ja ellet itse voi matkustaa, tutustu maahamme ja sen mat-

kailuoloihin Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenlehden
»Suomen Matkailun» välityksellä.
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O10%:n alennus yhdistyksen kustantamien julkai-
sujen hinnoista ostettaessa niitä suoraan toimistosta

tai asiamiehiltä.

©10 %:n alennus asunnon ja ruoan hinnoista yhdis-
tyksen matkailumajoissa, hotelleissa ja ravinto-

loissa Suursaarella, Papulan paviljongissa Viipurissa, Fin-
landia-hotellissa ja Valtionhotellissa Punkaharjulla, Olavin-
linnassa ja Nälkälinnassa, Kolilla, Puijolla, Vaalassa, Leppi-
niemessä, Pohjanhovissa Rovaniemellä, Ivalossa, Inarin
kirkonkylässä, Virtaniemessä, Yläluostarilla ja Lohilin-
nassa, Liinahamarissa, Vaitolahdessa, Kolttakönkäällä,
Pallastunturilla, Pallasjärvellä ja Enontekiöllä.

Sama alennus annetaan asunnosta Imatran Valtionhotel-
lissa, Bad Grankullassa Kauniaisten kauppalassa sekä ruoan
hinnasta ravintola Elossa Porissa.

O 10 %:n alennus Oulujoen koskiveneiden ja Vuonis-
lahden—Kolin välillä liikennöivän moottoriveneen

matkalippujen hinnoista.

O Jokainen jäsen saa pyynnöstä Suomen Matkailijayh-
distyksen keskustoimistosta vaihtokorttina Ruotsin

Matkailijayhdistyksen jäsenkortin, joka oikeuttaa huomat-
taviin etuihin matkoilla Ruotsissa.

©10 %:n alennus matkustettaessa seuraavalla sivulla
luetelluilla autolinjoilla (tavallisista, vähintään 10 mk

maksavista matkalipuista).

O 10 %:n alennus matkustettaessa seuraavalla sivulla
luetelluissa laivoissa.


