
8· Matkailutoimisto 

Matkailuneuvottelukuntaan valittiin v. 1964 kaup.siht. Lars Johansonin tilalle 1.2. 
lukien kaup.siht. Sulo Hellevaara. Suomen Matkailijayhdistyksen nimeämänä edus-
tajana neuvottelukunnassa oli kertomusvuonna fil.maist. Eero Koroma. Muuten oli 
neuvottelukunnan kokoonpano sama kuin edellisenä vuonna. 

Neuvottelukunnalla oli kertomusvuoden aikana 7 kokousta, joissa käsiteltiin 49 
asiaa. 

Esitykset. Neuvottelukunnan tekemistä esityksistä mainittakoon mm. seuraavat: 
kaupungissa toimivien Helsingin Opaskerhon ja Guideklubben-nimisen yhdistyksen 
järjestämien opaskurssien uudelleen järjestäminen sekä taloudellinen tukeminen 
(26.3. 3 §); kaupungin hotellitilanteen selvittämistä koskevan tutkimuksen suoritta-
minen (26.3. 4 §); Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien yhteisen esittelylehti-
sen toimittaminen (26.3. 6 §); kaupungin toimesta laaditun karttapohjan julkaise-
misoikeutta koskevan korvausperusteen tarkistaminen (7.7. 14 §); matkatoimisto-
ja matkapalvelualan koulutustoiminnan aloittaminen (29.9. 18 §); Helsinki-aiheisen 
värikuvallisen seinäjulisteen aikaansaaminen (29.9. 20 §); Pohjoismaiden pääkau-
punkien matkailuelinten kokouksen järjestäminen Helsingissä (27.10. 29 §); matkai-
lijoita varten tarkoitetun saunan aikaansaaminen kaupunkiin (27.10. 33 §) sekä 
huomion kiinnittäminen maisemallisten näkökohtien merkitykseen erityisesti eri 
nähtävyyskohteisiin johtavien teiden varsilla (22.12. 48 §). 

Lausunnot koskivat mm.: Suomenlinna-aiheisen elokuvan valmistamista (8.2. 8 §); 
uuden päätesataman järjestämistä autolauttaliikennettä varten (26.3. 7 §) sekä 
helikopterilla tapahtuvien kiertolentojen järjestämistä yleisölle (21.11. 48 §). 

Matkailutoimiston varsinaisen henkilökunnan lisäksi oli toimiston palveluksessa 
kesäkuukausien aikana 6 matkailuneuvojaa, joista yksi toimi matkustajasatamassa, 
kaksi lentotoimistossa ja kolme matkailutoimistossa. Kansainvälisten messujen 
aikana toimi yksi matkailuneuvojista Messuhallissa. 

Toiminta ym. Matkailutoimistossa palveltiin vuoden aikana 9 584 henkilöä, joista 
4 516 oli suomalaisia ja 5 068 ulkomaalaisia. Erilaisia toimeksiantoja oli 252. Toi-
miston järjestämiin, tilattuihin kiertoajeluihin osallistui yht. 11 461 henkilöä, joista 
suomalaisia oli 3 573 ja ulkomaalaisia 7 888. Toimiston kautta tilattiin 255 linja-
autoa, 319 opasta, 11 henkilöautoa ja yksi vene. 

Matkailutoimistosta lähetettiin vuoden aikana yht. 5 550 erilaista postilähetystä 
vastauksena tiedusteluihin sekä koti- että ulkomaisille matkailualan laitoksille. 
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8. Matkailutoimisto 

Helsingissä pidettiin 25.—26.11. Pohjoismaiden pääkaupunkien matkailuelinten 
yhteistyökokous, joka sai osakseen varsin suuren huomion myös julkisen sanan ta-
holla. Kokouksessa päätetyt asiat sekä suositukset alistettiin eri pääkaupunkien 
matkailupäälliköiden muodostaman työvaliokunnan edelleen kehitettäviksi. 

Esittelylehtiset ym. julkaisut. Kertomusvuoden aikana matkailutoimisto painatti 
kuudella kielellä esittelylehtistä »Helsinki — Itämeren tytär» yht. 420 000 kpl; 
liikennelaitoksen raitiolinjaa 3 eli matkailulinjaa koskevaa esitettä kolmikielisenä 
yht. 10 000 kpl sekä saksankielistä »Ein Stuck schönes Finnland» nimistä esitettä 
8:sta maamme kaupungista kaikkiaan 200 000 kpl. 

Lisäksi julkaistiin seuraavat suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset monisteet tai 
julkaisut: »Tapahtumia sekä ohjelmaa Helsingissä» kolme kertaa vuoden aikana, 
luettelo Helsingin nähtävyyskohteista kaksi kertaa vuoden aikana, »Kalastaminen 
kaupungin vesialueilla» yhteistyössä kalastuksenvalvojan kanssa sekä »Helsinkiä 
kaskujen valossa» erityisesti opaskuntaa varten. 

Erilaisia monisteita kaupungin matkailupalvelusta ja muista matkailua sivua-
vista aiheista toimitettiin lehdistölle, radiolle ja televisiolle kuukausittain. 

Matkailutoimisto oli lisäksi mukana valmistelemassa uusia, eri kaupunkien kanssa 
painatettavia yhteisesitteitä, jotka eivät vielä kertomusvuoden loppuun mennessä 
valmistuneet. 

Menot ja tulot. Menot tilinpäätöksen mukaan olivat kaikkiaan 166 144 mk. Mat-
kailutoimiston tulot olivat 2 529 mk. 
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