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HUOMAUTUKSIA.
Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenet saavat Matkailijayhdistyksen suoranaisessa hoidossa olevissa laitoksissa alempana

mainituista hinnoista 10 %:n alennuksen näyttämällä kuluvan
vuoden jäsenkorttinsa (väkijuomien hinnoista ei anneta alennusta). Juomarahoja ei oteta vastaan matkailumajoissa, mutta
sen sijaan veloitetaan palvelusmaksua 10 % laskun määrästä
(Punkaharjun Finlandia-hotellissa ja Rovaniemen Pohjanhovissa matkustajahuoneiden seinällä olevan taulukon mukaan).
Täysihoitohintojen mukaan laskutetaan yleensä vasta 5 päivän tai pitemmästä oleskelusta.
Kyselyt osoitetaan Suomen Matkailijayhdistyksen keskustoimistoon, Helsinki, Aleksanterinkatu 7a. Huonetilaukset lähetetään sinä aikana, jolloin matkailumajat ja hotellit ovat
avoinna, suoraan niihin. Kaikissa matkailumajoissa on puhelin.
Huom. Liikenneyhteyksien tarkat aikataulutiedot »Suomen Kulkuneuvoissa» (hinta 7: —), jota on saatavana
kirjakaupoista, rautatieasemilta ja Suomen Matkailijayhdistyksen keskustoimistosta.

Tunturihotellimme sisustusta.

Pallastunturi.
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MATKAILUMAJAT,
HOTELLIT
JA

RAVINTOLAT
AULANKO.
(Matkaravinto Oy:n hoidossa)
Hämeenlinnan kaupunkiin liittyy kuuluisa Aulanko, joka
on Pohjoismaiden suurimpia puistoja. Tälle alueelle on rakennettu uusi, vuoden 1939 alussa avattu suurhotelli kaikkine
nykyajan mukavuuksineen. Ravintolaan mahtuu yli 600 henkeä, jonka lisäksi ulkotasanteille ja kattoterasseille voidaan
sijoittaa yli 400 henkeä. Hotellissa on 29 yhden ja 27 kahden
Jokaiseen matkustajahuoneeseen kuuluu
hengen huonetta.
WC.
35 kylpyhuonetta.
Puhelimet matkustajahuoneisiin.
2 henkilöhissiä.
Suuri eteishalli ravintolan yhteydessä, 4
kerrosaulaa, viihtyisä seurusteluhuone, kattoterasseja. Oma
orkesteri. Tanssia.
Hotelliin kuuluu myös noin 500 m päässä oleva Katajisto,
jossa on 7 yhden ja 8 kahden hengen matkustajahuonetta.
Juokseva kylmä ja lämmin vesi, keskuslämmitys, WC ja kylpyhuone.
Pieni ravintolasali ensimmäisen aamiaisen, kahvin
ja virvokkeiden nauttimista varten. Varsinaiset ateriat hotellin ravintolassa.
Hotellilla on hiekkaranta, kaksi verkkopallokenttää. Veneitä
ja kanootteja vuokrattavana. Automatkoja lähiympäristöön
järjestetään. Niinikään voidaan hotellin välityksellä vuokrata
höyrylaiva Vanajavedelle ja Mallasvedelle tehtäviä laivamatkoja varten.
Aulangon alueella on myös halvempi II luokan ravintola
Toisela, jossa tarjoillaan kahvia, voileipiä, annoksia ja virvok-

keita.

Uudenaikaisuutta ja viihtyisyyttä.
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Aulanko.

Meren ja auringon valtakuntaa.

Suursaaren kasino.

Aulangon vuorella on näkötorni, josta avautuu laaja näköala yli Hämeen vehmaiden viljelyksien, metsien, järvien ja
historiallisten nähtävyyksien. Näkötornin vieressä kahvila.
Myös kansallispuistoon on yleisöllä vapaa pääsy.
(kylHinnat Yksityishuone 50 —55—60—70—75—130:
pyhuoneesta lisää 20: —), Katajistossa 40—50: —; kahden
hengen huone 90 —100—110—120:
(kylpyhuoneesta lisää
20: —), Katajistossa 70—80: —; kahviaamiainen 12: —; lounas
24: —; päivällinen 30 —; illallinen 35:
Täysihoito (vähintään 5 päivää) 80 —165:
huoneen hinnasta riippuen.
Liikenneyhteydet. Linja-autoyhteys Hämeenlinnaanvähintään kerran tunnissa (sesonkiaikoina ja tarvittaessa useammin)
sekä junille.
:

—

—

—.

—

Posti- jn lennätinosoite: Hotelli Aulanko, Aulanko.

SUURSAARI.
SUURSAAREN KASINO (avoinna kesäk. 5 p.stä elok.
25 p:ään), sijaitsee satamalahden pohjukassa Suurkylän ja
Kappelniemen uimarannan välissä. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa ovat ravintola- ja kahvilasalit, toisessa kerroksessa kahvilan parveke ja 2 pienempää ruokasalia. Ravintolassa on tilaa 300 hengelle ja sitäpaitsi ulkoterassilla 350

hengelle. Konserttimusiikkia ja tanssia.
Vanha maja (Suurkylässä), avoinna 5 6 —15/8, annostarjoilua.
Kasinon hinnal: Lounas 15: —, päivällinen 18:
kahvi
tai tee ja leipää 6:
å la carte.
Uimaranta: hienoa hiekkaa, kahvitarjoilu sekä uimakojuja,
joiden käytöstä suoritetaan 2:
tunnilta. Suurkylästä voidaan tehdä retki Kiiskinkylään maanteitse tai moottoriveneellä
(moottoriveneitä vuokrataan Suurkylän taloista) tai laivassa.
Asuntoja saadaan taloista. Huonetilaukset osoitetaan Suursaareen Osuuskunta Matkailijoille, joka varaa asuntoja lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi. Yksityisen huoneen hinta 20:
—,

—,

—

—

seuraavilta vuorokausilta.
Yhteisessä huoneessa vuoteen hinta 15: —
ensimmäiseltä
vuorokaudelta, 10:
seuraavilta vuorokausilta.
Liikenneyhteydet) Laivayhteys kuusi kertaa viikossa Kotkasta, neljä kertaa Helsingistä, kaksi kertaa Koivistolta.
ensimmäiseltä vuorokaudelta, 15:

—

—
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SAVONLINNA.
Savonlinnan kaupunki on Suomen tärkeimpiä matkailukeskuksia. Paitsi rautatietä lähtee sieltä höyrylaivareittejä
useaan suuntaan.
Matkailijoita varten Matkailijayhdistys
ylläpitää Savonlinnassa kesätoimistoa Nälkälinnassa, jossa
kielitaitoinen
henkilökunta antaa maksutta matkatiedonantoja, varaa hyttipaikkoja laivoihin jne. Matkailijayhdistyksen hoidossa on laivarannassa paviljonki, jonka hoitajina on
kielitaitoisia henkilöitä. Matkailijat voivat jättää tavaransa

sinne säilytettäviksi: pyydettäessä toimitetaan tavarat suoraan

laivaan tai junalle.
Posti- ja lennätinosoite: Nälkälinna. Savonlinna.
Matkailijayhdistys hoitaa myöskin Olavinlinnan kahvilaa.
joka on sijoitettu äskettäin restauroituun ns. ritarisaliin;
siellä tarjoillaan kahvi-aamiaisia, kahvia, teetä, voileipiä,
virvokkeita ym. Kielitaitoiset oppaat huolehtivat matkailijain
opastamisesta linnassa.

PUNKAHARJU.
HOTELLI FINLANDIA (avoinna koko vuoden), n. 400 m:n
päässä Punkaharjun asemalta. Hotellissa on 12 yhden hengen
ja 14 kahden hengen huonetta sekä avara ruokasali ja seurus-

teluhuone, yhteismajoitushuoneita.
Sahkovalaistus, keskusW. C. Sauna, uimahuone, soutu-

lämmitys, kylpyhuoneita,
veneitä.

Lähiympäristössä hyviä kävelyteitä ja metsäpolkuja. Tilaisuutta kalastukseen.

Posti- ja lennätinosoite: Finlandia, Punkaharju.
Hinnat: Yksityishuone 45 —60:
20:

—

—
(omasta kylpyhuoneesta
lisäys), kahden hengen huone 75 —95:
ylimääräinen
—,

päivällinen
vuode 15:
kahviaamiainen 14:
lounas 24:
ja illallinen 30: —, kahvi tai tee ja leipää 7: —. Täysihoito
ja kahden hengen huoyhden hengen huoneissa 85 —100:
neissa 75 —90: — vuorokaudelta. Makuusijasta yhteismajoi—,

—,

—,

—

tuksessa 15:

—.

Kauneutta ja vanhaa karjalaista kulttuuria.
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Tolvajärvi.

Näköala vailla vertaa.

Koli.

VALTIONHOTELLI sijaitsee erittäin kauniilla paikalla
Punkaharjun laella, mistä avautuu viehättävä näköala yli
ympäröivien vesien. Hotellissa (avoinna kesäk. 1 p:stä elok.
31 p:ään) on tilava ravintola ja seurusteluhuone sekä 20 yhden
hengen ja 2 neljän hengen huonetta. Erillisessä rakennuksessa (»huvilassa») on 6 yhden hengen ja 6 kahden hengen
huonetta sekä joukko ullakkohuoneita, jotka ovat tarkoitetut
käytettäviksi seuramatkalaisten halvempaan majoittamiseen.
Sahkovalaistus, W. C. Hyvä sauna, uimahuone, soutuveneitä.
Hinnat: Yksityishuone 30—50:
kahden hengen huone
70:
vuode ullakkohuoneissa 15: —, ylimääräinen vuode
15: —, aamiainen 12: —, lounas 18:
päivällinen 24:
kahvi tai tee ja leipää 6:
(voin ja leivän kera 7: —), ala carte.
Täysihoito vähintään kolme päivää oleskeltaessa 65 —80:
kahden hengen huoneessa 70: —. Aikana 1/6—20/6 myönnetään 15 %:n (Matkailijayhdistyksen jäsenille 25 %:n) alennus
täysihoidon hinnoista vähintään 5 päivää oleskeltaessa.
Posti- ja lennätinosoite: Valtionhotelli, Punkaharju.
Liikenneyhteydet: Junassa Punkaharjun asemalle, höyrylaivayhteys Savonlinnaan, linja-autoliikennettä eri suuntiin.
—,

—,

—,

—,

—

—,

TOLVAJÄRVI.
TOLVAJÄRVEN MATKAILUMAJA (valm. alkukesästä
1939), avoinna koko vuoden, sijaitsee Tolvajärvien harjulla
(Myllyjärven, Hirvasjärven ja Kotijärven välissä Hirvasharjun päässä) 1 1/2 km Tolvajärven kylästä. Matkailumaja
on rakennettu hirsistä ja kivestä karjalaiseen tyyliin. Yhden hengen huoneita 2, kahden hengen 7, yhteismajoitushuoneita 2,
yhteensä majoitusta n. 40 hengelle. Keskuslämmitys, juokseva
kylmä ja kuuma vesi huoneisiin, kylpyhuone ja sauna, WC.
Hinnat: Yhden hengen huone 40:—, kahden hengen huone
Kahviaamiainen 12: —,
sija yhteismajoituksessa 15:
60:
päivällinen 24:
lounas 18:
kahvi tai tee ja leipää 6:
Täysihoito 70—80: —, yhteismajoituksessa 50: —.
Liikenneyhteydet: Linja-autossa Joensuusta (3 1/2 tuntia),
Värtsilästä (2 1/2 t., Sortavalasta saakka 5 t.) tai Suojärveltä
(2 1/2 t.).
Postiosoite: Tolvajärven matkailumaja, Tolvajärvi.
—,

—.

—,

—.

—,

KOLI.
KOLIN MATKAILUMAJA (»ylämaja\ avoinna koko vuo-

den), sijaitsee aivan Kolin kukkulajonon korkeimman huipun,
Ukko-Kolin vierellä, joka kohoaa 348 m merenpinnan yläpuo6

lelle. Majassa on suuri avotakkainen halli, seurusteluhuone,
kirjoitushuone ja ruokasali sekä 31 nykyaikaisesti ja mukavasti varustettua makuuhuonetta, joista ll:een tulee juokseva
vesi. Yhden hengen huoneita on 12, kahden hengen 19. Sitäpaitsi on 3 yhteismajoitushuonetta ja useita yksinkertaisempia
huoneita pienemmässä alhaalla rannassa sijaitsevassa rakennuksessa (salamajassa»), joissa on tilaa yhteensä n. 40 hengelle.
2 kylpyhuonetta, sahkovalaistus, keskuslämmitys. W. C, sauna.
Kolin maastossa viitoitettuja kävelyteitä ja polkuja; hyvä
uimaranta Likolahdessa Pielisen rannalla. Tarkempia tietoja
ja Kolin retkeilyteiden kartta sisältyy Matkailijayhdistyksen
julkaisemaan Kolin retkeilyoppaaseen (hinta 3: —). Maanmittaushallitus julkaissut retkeilykartan »Koli», 1:10.000, hinta
20:
Kolin rinteellä kuusipeuroja aitauksessa. Soutuveneitä.
Oma postiasema.
Hinnat: Yksityishuone 30 —50: —, kahden hengen huone
—.

vuode yhteismajoitushuoneessa ja lisäraken35—50—60:
lounas 18:
päivällinuksessa 15:—, kahviaamiainen 12:
kahvi tai tee ja leipää 6:
nen ja illallinen 24:
a la carte.
Täysihoito 60 —85:
vuorokaudelta,yhteismajoituksessa 50:—.
Liikenneyhteydet: Junassa Vuonislahden asemalle, josta
yhdistyksen moottorivene »Ukko-Koli» lähtee, aikataulu s. 15.
Matkatavaroiden kuljettamisesta asemalta suoritetaan 2 —4: —
kollilta. Moottoriveneeltä ylämajalle (2 km) ja päinvastoin
päästään autobussissa tai jalan (tavarat autossa); lipun hinta
5: —. Autobussissa Joensuusta, 76 km, n. 2 tunnin matka, lipun
sekä Kuopiosta, n. 4 tunnin matka, lipun hinta
hinta 35:
—,

—,

—,

—,

—,

—

—

55:

—.

Postiosoite: Kolin matkailumaja, Yläkoli.
Lennätinosoite: Kolinmaja, Joensuu.

VAALA JA LEPPINIEMI.
VAALAN HOTELLI (avoinna kesäk. 9 p:stä elok. 31
p:ään) sijaitsee siinä kohdassa, jossa Oulujoki alkaa Oulujärvestä. Oulujoen koskiveneliikenteen (ks. aikataulua s. 15)
lähtöpaikka. Hotellin päärakennuksessa on kaksi hallia, seurusteluhuone ja ruokasali sekä 5 yhden hengen huonetta, 6 kahden
hengen huonetta, 1 kolmen hengen huone ja 3 makuusalia.
Eräässä sivurakennuksessa on 5 kahden hengen huonetta ja

Levähdyspaikka koskimatkalla.

Leppiniemi.
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Suurhotelli napapiirin rajoilla.

Pohjanhovi.

aittarakennuksessa yhteismajoitustiloja n. 15 henkeä varten
koulunuorisoretkikuntien yms. seurueiden käytettäviksi. Kylpyhuone, W. C,

sauna.
Yksityishuone 50: —, kahden hengen huone
sija yhteismajoitushuoneissa 20 —25:
60—70:
kahviaamiainen 12—18: —, lounas 24: —, päivällinen 24—30: —,
kahvi tai tee ja leipää 6:
a la carte. Täysihoito 70—85:

Hinnat:
—,

—,

—

—,

vuorokaudelta.

Liikenneyhteydet

ROVANIEMI.
Rovaniemellä, napapiirin rajoilla, on Matkailijayhdistyksen
hoidossa nykyaikainen hotelli POHJANHOVI. Hotellissa,
joka pidetään avoinna koko vuoden, on suuri eteisaula ja kaksi
kerrosaulaa, I luokan ravintola ja kansanravintola sekä m; tkustajahuoneita 36, joista 24 yhden hengen ja 12 kahden hengen huonetta.

:

»Vaalan hotelli»-nimiselle

Junassa

sei-

sakkeelle.

Posti- ja lennätinosoite: Vaalan hotelli, Vaala.
Oulujoen Pyhäkosken rannalla sijaitsevassa LEPPINIEMESSÄ Matkailijayhdistyksellä on ravintola (avoinna kesäk.
9 p:stä elok. 31 p:ään), jossa voidaan tarjoilla yhtaikaa n. 100
hengelle. Ravintola sijaitsee kosken etelärannalla aivan lähellä
Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kosken poikki rakennuttamaa tunnettua riippusiltaa. Koskiveneet poikkeavat Leppiniemeen (joen pohjoisrannalle; ravintolaan kuljetaan riippusiltaa pitkin) noin 30 minuutiksi, joten koskimatkailijoilla on
silloin tilaisuus virkistäytyä ravintolassa.
Hinnat: Kahviaamiainen 12: —, lounas 18—24:
päivällikahvi tai tee ja leipää 6: —, å Ia carte.
nen 24—30:
Posti- ja lennätinosoite: Leppiniemen ravintola, Muhos.
—,

—,

)
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(

Lisäksi

on 2 yhteismajoitushuonetta,

joihin

voidaan järjestää tilaa n. 25 hengelle. Kahteen yhden ja kahteen kahden hengen huoneeseen kuuluu oma kylpyhuone; sitäpaitsi on 4 yleistä kylpyhuonetta.
Kaikissa huoneissa on
juokseva kylmä ja lämmin vesi sekä kahden hengen huoneissa
W. C. Sahkovalaistus ja keskuslämmitys. Puhelimet matkustajahuoneisiin. Hissi.
Rovaniemeltä voidaan tehdä retkeilyjä mm. läheiselle
Ounasvaaralle (keskiyön aurinko!) sekä kauemmas Luostoja Pyhätuntureille (540 m korkea, Rovaniemeltä koilliseen),
Kaihuavaaran Hopeanulkille (355 m korkea) sekä Auttikönkään vesiputoukselle (Rovaniemeltä n. 80 km kaakkoon).
Lähistöillä olevissa koskissa ja puroissa tilaisuutta harrin
ja forellin pyyntiin. Tarkempia tietoja annetaan hotellissa.
Hinnat: Yksityishuone 45—55—65:— (kylpyhuoneella
(kylpyvarustettu 85: —), kahden hengen huone 70 —80 —90:
lounas
huoneella varustettu 110: —), kahviaamiainen 14:
—

—,

)
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(

kahvi tai tee ja
päivällinen 30:
illallinen 35:
å la carte. Kansanravintolassa saatavina huokeita
leipää 7:
annoksia. Täysihoito yhden hengen huoneessa 85 —105:
kahden hengen huoneessa 75 —85: —. Vuode hotellin yhteismajoitushuoneissa 15: —, täysihoito 50: —. 4 autovajaa, 20:
24:

—,

—,

—,

—,

—,

—

vuorokaudelta.

Liikenneyhteydet:

Junassa Rovaniemelle; matkatavarat

noudetaan asemalta.

Posti- ja lennätinosoite: Pohjanhovi, Rovaniemi.

ITÄ-LAPPI JA PETSAMO.
Itä-Lapissa

ja Petsamossa sijaitseviin matkailumajoihin
matkailijalla tulee olla henkilöllisyystodistus
(ns. rajaseutupassi), joka saadaan maksutta sen paikkakunnan
viranomaiselta, jossa asianomainen asuu. Todistukseksi kelpaa myöskin pohjoismainen matkakortti, ajokortti, aseenkantolupa tms.
Ivalon kylä sijaitsee Ivalojoen rannalla, 295 km Rovaniemeltä pohjoiseen, maailman ainoan Jäämerelle johtavan
autotien varrella. Sekä etelästä että pohjoisesta tulevien
matkustajien yöpymispaikka. Ivalosta voidaan poiketa Inarin
kirkonkylään (luonnonkaunis autotie, 40 km, matkailumaja,
ks. alempaa; lappalaiset kokoontuvat kirkolle suuriksi juhlapäiviksi sekä määrätyiksi sunnuntaiksi heinä- ja syyskuussa)
ja tehdä pitempiä eräretkiä Itä-Lapissa.
Ivalossa on kaksi matkailumajaa:
matkustaessaan

IVALON UUSI MATKAILUMAJA (avoinna koko vuoden),
sijaitsee Ivalojoen rannalla, n. 900 m etelään Ivalon kylästä
maantien länsipuolella. Maja on nykyaikaisesti ja viihtyisästä
kalustettu sisältäen hallin, seurusteluhuoneen ja ruokasalin
sekä 10 kahden hengen, 2 kolmen hengen ja 2 neljän hengen huonetta; lisäksi on 4 pientä kesämajaa, joissa on yhteensä 8 kolmen hengen huonetta. Sahkovalaistus, keskuslämmitys, W. C, kylpyhuone sekä sauna. Vastapäätä majaa

hiekkainen uimaranta.

Postiautot ajavat majan pihaan
Hinnat: Kahden hengen huone 65:
neljän hengen huoneessa 25:

—,

—,

vuode kolmen tai

ylimääräinen vuode 15:

—,

kahviaamiainen 12:
lounas 24: —, päivällinen 30: —, illallinen 24: —, kahvi tai tee ja leipää 6: —. Täysihoito 75 —80: —.
Postiosoite: Ivalon uusi matkailumaja, Ivalo.
Lennätinosoite: Uusimaja, Ivalo.
—,

IVALON VANHA MATKAILUMAJA (avoinna koko
vuoden) on Ivalon kylässä, Inarin ja Petsamon teiden haarautumiskohdassa. Talvikuukausina maja on myös valtion majatalona. Päärakennuksessa on paitsi ruokasalia ja pienempää
seurusteluhuonetta 3 talvikäyttöä varten varustettua makuuhuonetta, joista 1 kolmen hengen ja 2 kahden hengen huonetta,
ja 3 kesähuonetta yhteensä 10 henkeä varten. Sitäpaitsi on
7 erillistä tupaa, joissa on 3 vuodetta kussakin.
Maja voi
ottaa vastaan 40 vierasta. Sahkovalaistus. Sauna.
Postiauto ajaa pihaan.
Hinnat: Kahden hengen huone 36:—, vuode 18:
ylikahvimääräinen vuode tai vuode 3 hengen huoneessa 15:
lounas, päivällinen, illallinen 22:
aamiainen 12:
kahvi
tai tee ja leipää 6:
Postiosoite: Ivalon vanha matkailumaja, Ivalo.
Lennätinosoite: Matkailija, Ivalo.
—,

—,

—,

—,

—.
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INARIN MATKAILUMAJA (avoinna koko vuoden), valmistunut 1937, sijaitsee Juutuanjoen rannalla Inarin kirkonkylän laidassa 40 km Ivalosta. Majassa on halli, seurusteluhuone ja ruokasali, 8 yhden ja 3 kahden hengen huonetta
sekä

3 yhteismajoitushuonetta, joissa on tilaa 24

hengelle.

Keskuslämmitys, kylpyhuoneita, kylmä ja lämmin vesi huoneisiin, AV. C, sauna. Inarin kirkolla käyvien lappalaisten
majoittamiseksi on päärakennuksen vieressä erillinen tuparakennus. Hyvä tilaisuus urheilukalastukseen Juutuanjoessa.
Moottorivene saatavana Inarijärvellä retkeilemistä varten
(vuokra 50:

—

tunnilta).

Hinnat: Yksityishuone 50:
kahden hengen huone 65: —,
lisävuode 15:
vuode yhteismajoituksessa 15: —, kahvipäivällinen 30: —, kahvi tai
aamiainen 12: —, lounas 24:
tee ja leipää 6: —. Täysihoito 80 —95:
yhteismajoituksessa
—,

—,

—,

—,

55:

—.

Liikenneyhteydet Ivalosta postiautossa (jokapäiväinen liikenne) Inariin; auto ajaa majan pihaan.
:

Postiosoite

Inarin matkailumaja, Inari.

:

Lennätinosoite: Inarinmaja, Ivalo.

VIRTANIEMEN MATKAILUMAJA, Jäämerentien varrella, sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Paatsjoen rannalla,
I. hellä sitä kohtaa, jossa joki saa alkunsa Inarijärvestä, 53
km Ivalosta ja 348 km Rovaniemeltä. Avoinna koko vuoden,
talvikuukausina myös valtion majatalona. Päärakennuksessa
on ruokasali ja seurusteluhuone sekä 4 yhden hengen ja 2 kahden hengen huonetta. Sitäpaitsi on kesäkäytössä yksi pienempi rakennus, jossa on 2 huonetta ja tilaa yhteensä 8 hengelle sekä 2 pientä yksihuoneista tupaa, joissa jokaisessa on
tilaa kolmelle hengelle. Keskuslämmitys, W. C. Sauna.
Moottorivene

Hyvä urheilukalastuspaikka.

Inarijärvellä

tunnilta).
retkeilemistä varten (vuokra 50:
Postiauto ajaa pihaan.
Hinnat: Yksityishuone 50:—, kahden hengen huone 65:
vuode sivurakennuksissa 15:
kahviaamiainen 12:
lounas
—

—,

—,

—,

Täysi24: —, päivällinen 30:
kahvi tai tee ja leipää 6:
hoito 80—95:
vuorokaudelta.
Postiosoite: Virtaniemen matkailumaja, Ivalo, Virtaniemi.
—.

—,

—

Lennätinosoite: Virtaniemi, Ivalo.

KOLTTAKÖNKÄÄN MATKAILUMAJA (valm. keväällä
1939), joka on avoinna koko vuoden, sijaitsee Paatsjoen läntisellä rannalla Kolttakönkään kolttakylän ja kreikk.-katolisen
kirkon vieressä n. 1 km samannimisen kosken alapuolella,
lähellä Norjan rajaa. Yhden hengen huoneita on 12, kahden
hengen 10 sekä yksi kaksio, 3 neljän hengen huonetta. Seurus-

teluhuone, ruokasali, norjalaiskahvila, eteishalli ja 3 kerroshallia. Keskuslämmitys, sahkovalaistus, juokseva lämmin ja
kylmä vesi kaikkiin huoneisiin, 4 kylpyhuonetta, joista kaksi
liittyy huoneisiin, oma puhelinkeskus. Sauna. Lisäksi on
majoitukseen käytettävissä 5 kesämajaa, joissa kussakin on
2 kolmen hengen huonetta, joten tilaa on yhteensä n. 80 hengelle. Kolttaköngäs on Petsamon paras urheilukalastuspaikka.
Hinnat: Yhden hengen huone 55:—, kahden hengen huone
70:
yhteismajoitussijasta
vuoteesta kesämajassa 25:
tai lisävuoteesta 15: —. Kahviaamiainen 12: —, lounas 24:
päivällinen 30:
illallinen 24: —, kahvi tai tee ja leipää 6:
Täysihoito 80—95:
kesämajassa 70: —, yhteismajoituksessa
55: —. Omasta kylpyhuoneesta 20:
lisämaksua.
—,

—,

—,

—.

—,

—,

—

Liikenneyhteydet: Postiautossa Salmijärveltä (1/2 tuntia)
perille saakka (silta Patsjoen yli Kolttakönkäällä valm. kesäk.
1939). Matkailumajan moottorivene vie tilauksesta Norjan
Jokiniemeen (Elvenes) ja Kirkkoniemeen (Kirkenes), jonne
11

Tämän kolttakylän äärellä on
uudenaikainen hotelli.

Kolttaköngäs.

I—2 hengeltä 50: — (kun matkustajia on useita, 25:— hengeltä).
Kirkkoniemi on Norjan linja-autoyhteyksien päätepaikka,
sieltä on laivavuoro kerran viikossa Liinahamariin. Huom.

pohjoismainen

matkakortti

(8:

—)

on

hankittava

Norjan

matkaa varten asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselta.
Postiosoite: Kolttakönkään matkailumaja, Salmijärvi.
Lennätinosoite: Matkailija, Salmijärvi.
YLÄLUOSTARIX MATKAILUMAJA, Jäämerentien varrella, sijaitsee Petsamonjoen rannalla, lähellä kreikkalaiskatolista Petsamon luostaria, 505 km Rovaniemeltä. Avoinna
koko vuoden, talvikuukausina valtion majatalona. Majassa
on ruokasali ja seurusteluhuone sekä 9 makuuhuonetta (tilaa
19 vieraalle). Keskuslämmitys. Sauna. Käyntiä luostarissa
ja läheisellä »Pelastusvuorella» suositellaan. Tilaisuus urheilukalastukseen.
Yläluostarilta voidaan sopivasti tehdä lyhyempiä tai pitempiä retkeilyjä Petsamon tuntureille. Alakönkään (14 km
Yläluostarilta etelään) erätuvan avainta säilytetään Yläluostarin majalla, jonne myöskin suoritetaan majoittumismaksu
hengeltä vuorokaudessa.
15:
Postiauto ajaa pihaan.
Hinnat: Yksityishuone 40: —, kahden hengen huone 50:
päivällinen 30:
kahviaamiainen 12:
lounas 24:
kahvi
tai tee ja leipää 6: —. Täysihoito 80 —90:
vuorokaudelta.
—

—,

—,

—,

—,

—

Postiosoite: Yläluostarin matkailumaja, Salmijärvi.
Lennälinosoile: Yläluostari, Petsamo.
LOHILINNAN KALASTUSMAJA (avoinna kesäk. puolivälistä syysk. puoliväliin) sijaitsee 3,5 km:n päässä Yläluosta-

rin matkailumajalta Petsamonjoen rannalla erittäin kauniilla
paikalla siinä, missä Lammasjoki laskee Petsamonjokeen.
Kalastusmajassa on pohjakerroksessa 1 neljän hengen huone
sekä 3 kahden hengen huonetta, siis tilaa yhteensä 10 henkilölle.
Majan vieressä on erillinen rakennus, joka sisältää yhdistetyn
ruokailu- ja seurusteluhuoneen. Urheilukalastajani majapaikka.
Majalle päästään Yläluostarilta hevosella.
12

Lohilinna.

Lohenkalastajien paratiisista.

Hinnat: Yksityishuone 50:
kahden hengen huone 70:
vuode neljän hengen huoneessa 30:—, kahviaamiainen 12:—,
päivällinen 30:
lounas 24:
kahvi tai tee ja leipää 6:
—,

—,

—,

—,

täysihoito 80 —85—95:

Postiosoite:

—

—,

vuorokaudessa.

Lohilinnan kalastusmaja,

Salmijärvi, Ylä*

luostari.
LIINAHAMARIN MATKAILUMAJA sijaitsee Jäämeren

-

tien päätekohdassa Liinahamarin syväsataman vieressä lähellä
Petsamonvuonon suuta, 531 km Rovaniemeltä.
Avoinna
koko vuoden. Majassa on halli, seurusteluhuone ja ruokasali.
6 yhden hengen, 4 kahden hengen ja 2 kolmen hengen huonetta
sekä makuusali, jossa on tilaa 12 hengelle; lisäksi 6 pientä
kesämajaa sekä pirtti, joissa on tilaa yhteensä 44 hengelle.

Kylpyhuone, W. C, sahkovalaistus, keskuslämmitys. Sauna.
Liinahamari on postiautoliikenteen sekä Kirkkoniemen.
Heinäsaarten ja Kalastajasaarennon satamien laivaliikenteen
päätekohta. Postiauto ajaa pihaan.
Matkailumajalta viitoitettu lyhyempiä ja pitempiä tunturiretkeilyteitä (painettu selostuslehtinen saatavissa). Surmensätissä Jäämeren rannalla tilava turvemaja yöpymistä varten.
Soutuvene saatavissa Petsamonvuonossa kalastamista varten.
Kalastajien moottoriveneitä vuokrattavissa pitempien retkien
tekemiseen.

Hinnat: Yksityishuone 50:—, kahden hengen huone 65:—,
(vuode 25: —), sija makuusalissa
kolmen hengen huone 75:
15:
kahviaamiainen 12: —, lounas 24: —, päivällinen 30:
—

—,

—,

kahvi tai tee ja leipää 6: —. Täysihoito 75—80—95: —.
Postiosoite: Liinahamarin matkailumaja, Liinahamari.
Lennätinosoite: Liinahamari, Petsamo.

VAITOLAHDEN MATKAILUMAJA (avoinna kesäkuun
alusta syyskuuhun), joka on Suomen pohjoisin matkailumaja,
sijaitsee Jäämeren rannalla lähellä Venäjän rajaa Vaitolahden
kylässä Kalastajasaarennolla. Paitsi ruokasalia majassa on 5
vierashuonetta (tilaa 17 vieraalle).
Hinnat: Vuode 20:
kahviaamiainen 12: —, lounas 24: —.
kahvi tai tee ja leipää 6:
päivällinen 30:
Liikenneyhteydet: Laivayhteys kaksi kertaa viikossa Liina
hamarista. Laiva poikkeaa rikkaasta lintumaailmastaan tunnetuille Heinäsaarille.
—,

—.

—,

Posti- ja lennätinosoite: Vaitolahden matkailumaja, Petsamo, Vaitolahti.
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-

LÄNSI-LAPPI.
PALLASTUNTURI. Uusi, suuri matkailumaja on valmistunut v. 1938 keväällä sijaiten hiukan metsärajaa ylempänä

kansallispuiston alueella Pallastunturin etelärinteellä Vatikurussa 506 m korkeudella.
Ympärillä ovat aivan lähellä
tunturiryhmän korkeimmat laet, lännestä lukien Laukukero
777 m, Taivaskero eli Himmelriikki 821 m, Pyhäkero 787 m,
Palkaskero 718 m ja Pallaskero. Viitoitettu polku johtaa
Pallas- ja Ounastunturien kautta Hettaan (väh. 2 päivää).
Reitin varrella on kaksi autiotupaa ja Ounastunturin retkeilymaja (ks. alempaa). Kartta: »Pallastunturi» ja »Ounastunturi»
1:50.000, julk. Maanmittaushallitus a 20: —; katso Matkailijayhdistyksen taitelehtistä »Tuntureille». Yhden hengen huoneita
on 17, kahden 19, kuuden 4 ja kahdeksan 3. Halli, kaksi
Kylpyhuoneita 8,
seurusteluhuonetta, kolme ruokasalia.
suihkuhuoneita 7, 4 kuivaushuonetta vaatteita varten, 2 saunaa.
Keskuslämmitys, juokseva lämmin ja kylmä vesi, sähkövalo,
puhelin. Oma postiasema.
kahden hengen
Hinnat: Yhden hengen huone 50—60:
vuode yhteishuone 70—80—90: —, ylimääräinen vuode 15:
kahviaamiainen
majoituksessa 15—20:
15: —,
lounas
15—25: —, päivällinen 20 —30:
illallinen 25: —. Täysihoito 90—100 —105 —115: —, yhteismajoituksessa 50 —55—
75: —.
Omasta kylpyhuoneesta laskutetaan 20:
lisää.
—,

—,

—,

—,

—

—

Huom. Alennetut hinnat 20/6 saakka!
Liikenneyhteydet: Muonion kirkonkylästä 34 km uutta
autotietä tai Kittilästä 86 km. Postiauto ajaa matkailumajan
pihaan.

Postiosoite: Pallastunturin matkailumaja, Pallastunturi.
Lennätinosoite Pallastunturi, Kauliranta.
:

PALLASJARVEN RETKEILYMAJA (avoinna koko vuoden) sijaitsee Pallasjärven rannalla, n. 6 km matkailumajasta
kaakkoon selvää polkua. Rakennuksessa on suurehko, avotakalla ja keittoliedellä varustettu tupa sekä avotakkainen
pienempi huone.
Maja on varustettu keittokalustolla ja
ruoka-astiastolla niitä varten, jotka itse haluavat valmistaa
ateriansa. Suuremmassa huoneessa on kolme makuuhyttiä,
joissa kussakin on kaksi makuusijaa, pienemmässä huoneessa
neljä makuusijaa. Majan avainta säilytetään viereisessä metsänvartijanasunnossa, jossa yhdistyksen käytettävissä on kaksi
talvikäyttöä varten varustettua huonetta yhteensä 7 hengelle
sekä kaksi 3 hengen kesähuonetta.
Hinnat: Vuode 15:—. Metsänvartijanasunnosta saatavat
annokset 6—10:
ateriat 18:
kahvi leivän kera 5: —.
-Moottorivene kuljettajineen on saatavissa.
Postiautossa Rovaniemeltä (Kittilän
Liikenneyhteydet:
kautta) tai MuoniostaPallastunturin tienhaaraan, josta 3km jalan.
Postiosoite: Pallasjärven retkeilymaja, Pallastunturi.
—,

—,

OUNASTUNTURIN RETKEILYMAJA (avoinna koko
vuoden), valmistunut 1937, sijaitsee Ounastunturin (738 m korkea) Pyhäkeron laella n. 9 km Enontekiön kirkonkylästä,
Hetasta, kaakkoon. Majassa, joka on yksinkertaiseen tyyliin
hirsistä rakennettu, on 3 avotakalla varustettua huonetta,
joista yhteen voidaan majoittaa 20, toiseen 10 ja kolmanteen
Jokaisen huoneen yhteydessä on pesukomero.
6 henkeä.
Majassa on lisäksi keittiö, josta retkeilijät voivat ostaa matkailukauden aikana yksinkertaista ruokaa. Puhelin. Kartta: Ounastunturi 1:50.000, julk. Maanmittaushallitus (hinta 20: —).
Uimarantaan 150 m (Pyhäjärvi).
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Hinnat: Yösija (vuode, pielus, huopa) 12:
kuppi kahvia
tai teetä 1: —, voi ja leipää 2:
yksinkertaista ruokaa annoksittain 6 —10: —. Lisäksi saatavana virvokkeita, makeisia ja
—,

—,

tupakkaa.

Liikenneyhteydet: Hetasta veneellä Ounasjärven etelärannalle, josta jalkaisin kuivaa viitoitettua polkua pitkin
majalle, (8 km) tai Pallastunturilta, väh. 2 päivän jalkamatka.
Tilaukset osoitteella: Ounastunturin retkeilymaja, Enontekiö.
HETAN RETKEILYMAJA. Enontekiön kirkonkylässä
Hetassa (Ounasjärven pohjoisrannalla) on majoitusta saatavissa
yksinkertaista
metsänvartijan asunnosta. Yösijasta 15:
halpaa ruokaa.
—,

KILPISJÄRVEN RETKEILYMAJA sijaitsee Enontekiön
Kilpisjärvellä lähellä Suomen, Ruotsin ja Norjan rajojen
yhtymäkohtaa. Kaksi avotakalla varustettua huonetta, joista
suurempaan voidaan majoittaa 6 ja pienempään 4 henkeä.

Vuoteista 15:

—.

LIIKENNEREITIT
VUONISLAHTI—KOLI.
Moottorivene Ukko-Kolin aikataulu:

lähtö 1045, 2000 g Vuonislahti
tulo 1130, 2045 Y Koli

k 945, 1730 tulo

I 900, 1645 lähtö

Matkalipun hinta: 15: —.

OULUJOEN KOSKIVENELIIKENNE.
Koskiveneissä, jotka ovat samaa mallia kuin vanhat tervaveneet, on kussakin tilaa 18 matkustajalle. Ne lähtevät Vaalan

hotellin vieressä olevasta laiturista aikana 10/6—31/8 joka
päivä klo 12.00. Matka alas ensimmäisiä koskia kestää n. 1
tunnin. Nuojuassa siirrytään junaan, joka vie matkustajat
suvantojen ja tyynempien virtapaikkojen ohi Ojalanojan
seisakkeelle; siellä astutaan jälleen koskiveneisiin ja lasketaan alas Pyhäkoskea -Muhokseen; välillä poiketaan n. puoleksi tunniksi Leppiniemeen, jossa on ravintola (ks. s. 8).
Koko matka kestää n. 5 1/2 tuntia. Muhoksesta koskiveneiden
tultua junassa Ouluun. Veneitä voidaan tilata myös ylimääräisiä koskenlaskuja varten.
Koskiveneliikenteen aikataulu (10/6 —31/8):
g lähtö 1200i
Vaala
Nuojua
tulo
Nuojua
lähtö 135?/
Ojalanoja
tulo 1449/
Ojalanoja
lähtö 1455 j
Leppiniemi
tulo
1615
, S l«
iLeppiniemi
lahto 16451
Muhos
Y tui ° 1 7 30 J

1315/

_,„„;_;_-,;

•,_•_.._-

koskiveneessa
.

J un assa
koskiveneessa
...

Matkalippujen hinnat: Vaala—Nuojua 50:
Ojalanoja—
Muhos 55: —, molemmat matkat yhteensä 100: —; Leppi—,

niemi—Muhos 10:

—.

Koskiveneisiin ei oteta matkatavaraa; matkatavara kuljetetaan junassa Vaalasta Muhokseen maksuttomasti.
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Matkailijayhdistyksen matkailumaja

Julkaisija

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS
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