
Turistföreningens i Finland

väglappar
(utgivas på svenska, finska, engelska och tyska)

utgöra en ny praktisk form av resehandledning. Syste-
met omfattar tillsvidare ca äOO skilda vaglappar
(1 —200) på svenska och dessutom skola särskilda orts-

blad utgivas. De kunna förenas till häften, som giva
en detaljerad beskrivning av den rutt, som valts.

Lämpliga även för busspassagerare.

Förklaringar till kartan:

en en vä g!aPP beskrivna sträckan.

© ort, för vars sevärdheter redogöres på särskilt s. k.
ortsblad.

BestÄll vaglappar över den önskade rutten genom att

utmärka denna rutt på kartan, som därefter insändes
till Turistföreningens centralbyrå, Helsingfors, Alexan-
dersg. 7 a.

Varje vaglapp, sträckan beskriven i vardera riktningen,
kostar 75 p:i, minimiavgiften för ett väglappshäfte är

dock 6 mk. Turistföreningens medlemmar erhålla 10 %

rabatt. Om avgift icke medföljer beställningen sändas
lapparna per postförskott.

Obs.! Turistföreningens nya Lapplandsbok. »Berömvärt
saklig»! 30: — inbunden.

TURISTFÖRENINGEN I FINLAND
HELSINGFORS, ALEXANDERSGATAN 7 A



Utdrag
ur förordning gällande allmän trafik.

1 kap. 1 5.
Denna förordning gäller all trafik å allmän väg, gata och annan allmän plats, så ock å is och

enskild väg, som allmänt befares.

2 kap. 2 §.

Varje vägfarande skall iakttaga den omsorg och varsamhet, som till förekommande av olycksfall
är av nöden. Han skall taga hänsyn till annan vägfarandes och dens trygghet, som bor eller
uppehållersig vid vägen, så ock beakta vid väg uppställda trafikmärken samt efterkomma polis-
mans anvisningar till trafikens ordnande och stanna, så snart polisman därtill giver tecken.

3 kap. 3 §.

Det åligger vägfarande att vid möte med annan vägfarande hålla till höger och tillika i nödig
mån sakta farten.

Där körbanans bredd och beskaffenhet det tillåta, skall högra delen av vägen användas.

4 §.

Är vägen så smal, att någondera av de mötande är tvungen att vika av från vägen, vike
ridande för åkdon, cykel för annat fordon, kärra för vagn, mindre vagn för större, tomt fordon
och fordon med färdande för lass och mindre lass för större.

5 §.

Vill vid färd i samma riktning den bakom färdande företaga omkörning, give det medelst
ljud- eller ljussignal eller på annat lämpligt sätt till känna, varvid den framförvarande bör på
lämpligt sätt låta förstå, att signalen uppfattats, samt vika till höger och sakta farten, så att den
omkörande utan olägenhet kan passera.

Den omkörande skall iakttaga särskild försiktighet vid omkörningen.

6 §■
Stannas fordon å allmän trafikled, skall det placeras så nära högra kanten av vägen som

möjligt. Under mörker skall fordon som lämnas stående å väg, vara försett med belysnings-
eller reflexanordningar, som utsända eller reflektera ljus såväl framåt som bakåt.

t §.

Förkörsrätt i trafikledskorsning tillkommer den, som färdas å väg eller gata, som av minis-
teriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena eller, i fråga om stadsområde, på
stadsstyrelsens framställning av magistraten förklarats för huvudled. Å väg, som leder till
huvudled, skall på lämpligt avstånd från korsningen finnas anbragt ett korsningen angivande
varningsmärke.

Där polisman leder trafiken, skall hans teckengivning åtlydas.

8 §.

Vid ändring av färdriktning skall förare med användning av riktnings visare eller, där sådan
ej finnes, genom utsträckning av högra eller vänstra handen i god tid angiva, vilken kurs han
ämnar taga.

9 §.

Vägfarande bör ovillkorligen stanna sitt fordon och lämna passage för automobil, varmed sjuk
transporteras, och polisautomobil, som användes vid färd i brådskande tjänsteärende, så ock
för automobil, som för brandväsendets räkning användes vid färd till brandplats. Härvid må å
nämnda fordon signalapparat med gäll ton användas.

Vägfarande skall ock lämna likprocession och marscherande militäravdelning fri plats att
passera.

4 kap. 10 §.

Å cykel skall föras ringklocka eller annan lämplig signalapparat, och åtminstone nedre delen
av bakhjulets stänkskärm bör vara vitmålad.

Vid cykelåkning under mörker skall cykeln vara framtill försedd med lykta, som utsänder
vitt sken, och baktill med reflexanordning, som vid belysning återkastar rött sken.

Bländande ljus må icke å cykel begagnas å väg, där tillfredsställande belysning är anordnad,
eller vid möte med annan vägfarande än gående.

II §.

Två eller flere personer må icke färdas a cykel, som är avseddför en person. Dock må, där
särskilda anordningar härför å cykeln vidtagits, person, som fyllt sexton år, medföra ett högst
tio år gammalt barn.

Det åligger cyklande att hålla båda fötterna på pedalerna samt åtminstone ena handen på styr-
stången.

12 §.

Cyklande må ej å körbana färdas i bredd, där körbanan är smal eller trafiken livlig eller ut-
sikten skymd eller då annat fordon nalkas.

Cyklande skall, där cykelbana finnes, använda denna.
Cyklande må ej i trafiken fatta tag i annat fordon eller eljest låta sig dragas.



Turistföreningens i Finland medlemmar
åtnjuta följande förmåner:

10 % rabatt å logi och mat på föreningens turiststationer, hotell och restau-
ranger på följande orter: Högland, Punkaharju, Olofsborg och Nälkälinna,
Koli, Puijo, Vaala, Leppiniemi, Rovaniemi, Ivalo, Enare, Virtaniemi, Ylä-
luostari och Lohilinna, Liinahamari, Vaitolahti, Kolttaköngäs, Pallastunturi,
Pallasjärvi, Ounastunturi och Enontekiö; samma rabatt på forsbåtarnas
och m/s »Ukko-Kolis» biljettpris.

■ Varje medlem erhåller gratis den rikt illustrerade tidskriften »Turistliv i
Finland», som utkommer med 5 nummer i året. Det femte numret är
ett bildalbum.

■ 10O/o rabatt på flere busslinjer,

■ 10 % rabatt å färder med flere ångbåtar på insjöarna och längs kusten.

■ Varje medlem erhåller vid anhållan från centralbyrån i Helsingfors
Svenska Turistföreningens medlemskort, som berättigar till stora förmå-
ner vid resor i Sverige.

■ Bland medlemmar, vilka före den 30 april inbetalt sin medlemsavgift
utlottas 20 inhemska gratisresor, värda inalles 6.300 mk.

■ 10 % rabatt å all av föreningen publicerad litteratur vid inköp direkt från
föreningens byrå eller ombud.

Medlemsavgift 30 mark.

Bliv medlem!

Till medlem i Turistföreningen i Finland anmäles:

Namn:

Titel:

Postadress:

Medlemsavgift, 30: — (för i Sverige, Norge och Danmark bosatta
30: —, för i andra länder bosatta 60: —), bifogas utkräves per post-
förskott.



Härmed beställes:

st. vaglappar över rutt, som är märkt på kartan.

Om Ni icke är på det klara med Eder rutt, rådfråga Turistföreningens
upplysningsbyrå, tel. 26 752.

Namn:

Titel:

Postadress:

Ni har stor glädje

av Edra kamerabilder,
om Ni ordnar och för-
varar dem i moderna
amatöralbum från

WEILIN & GÖÖS
Erhållas hos alla bok- och pappershandlare.
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