
8. Matkailutoimisto 

Matkailuneuvottelukunnan puheenj ohtaj a-
na toimi v. 1965 kaup.joht. Lauri Aho sekä 
jäseninä kaup.siht. Sulo Hellevaara, tied. 
pääll. Bengt Broms, vt t Victor Procope, Sal-
me Katajavuori, E. J . Paavola ja Pauli Bur-
man, liittopuh.joht. Ossi Sjöman sekä Suo-
men Matkailuliiton (ent. Suomen Matkailija-
yhdistys) nimeämänä edustajana fil.maist. 
Eero Koroma. Neuvottelukunnan sihteerinä 
toimi matk.pääll. Mikko Nupponen. 

Matkailuneuvottelukunta piti kertomus-
vuoden aikana 7 kokousta, joissa käsiteltiin 
45 asiaa. 

Neuvottelukunnan tekemistä tärkeimmistä 
esityksistä mainittakoon: Helsinki-aiheisten 
ikkunanäyttelyjen valmistaminen ja kasku-
kokoelman kartuttaminen (17.2. 8, 11 §), 
Korkeasaaren lauttamaksun sisällyttäminen 
liikennelaitoksen matkailijalippuun (16.3. 
15 §), seuraavien esitteiden painattaminen: 
Helsinkiä esittelevä uusi matkailuesite, Hel-
singin neljä matkailusaarta ja Helsingin mu-
seoita ja näyttelyjä sekä neljän pääkaupun-
gin yhteisesite (8.9. 32—35 §) ja lisäpainok-
sen ottaminen Helsingin, Tampereen ja Tu-
run yhteisesitteestä (13.12. 44 §) sekä vesillä 
tapahtuvan kiertoajelujen organisoinnin jär-
jestäminen. v. 1966 (8.9. 378). 

Lausuntoja annettiin mm. seuraavista asi-
oista: kaupungin osakkuudesta Matkailun 
Kehitysrahasto Oy:ssä ja Helsingin Yleisen 
Matkailij ayhdistyksen avustusanomuksesta 
(16.3. 13, 17 §) sekä ammattinimikkeen vah-
vistamisesta matkailualan peruskurssin käy-
neille (10.11. 39 §). 

Matkailutoimiston henkilökuntaan kuului 
kertomusvuonna matkailupäällikkö, mat-
kailusihteeri, yleiskonttoristi sekä kaksi mat-
kailuneuvojaa. Matkailuneuvoja Feodoroffin 
oltua Helsinki-näyttelyn emäntänä Itäval-
lassa ja Länsi-Saksassa hoiti hänen tehtä-
viään sijainen 22.3.—16.10. välisenä aikana. 
Kesäkuukausien aikana matkailutoimiston 
palveluksessa oli yhteensä 9 matkailuneuvo-
jaa, joista kaksi toimi matkustajasatamassa, 
kaksi lentotoimistossa ja viisi matkailutoi-
mistossa. Lisäksi oli matkailutoimistossa yksi 
harjoittelija matkailualan peruskurssilta. 

Matkailutoimistossa palveltiin kertomus-
vuoden aikana yhteensä 13 106 henkilöä, 
joista kotimaisia oli 6 673 ja ulkomaalaisia 
6 433. Erilaisia toimeksiantoja oli 287 kpl. 
Matkailutoimiston järjestämiin, tilattuihin 
kiertoajeluihin osallistui yhteensä 12 045 
henkilöä, joista kotimaisia oli 3 650 ja ulko-
maalaisia 8 395. Matkailutoimiston kautta 
tilattiin 183 linja-autoa, 325 opasta, 12 tulk-
kia ja yksi vesibussi. Edellä mainituista toi-
meksiannoista kertyi matkailutoimistolle tu-
loja 917 mk. Matkailutoimistossa tapahtu-
neesta karttojen ym. painotuotteiden myyn-
nistä kertyi matkailutoimistolle tuloja 976 
mk. 

Kertomusvuoden aikana matkailutoimisto 
painatti seuraavat esittelylehtiset: 70 000 
kpl:n lisäpainos saksankielisestä esittelylehti-
sestä: Helsinki - Itämeren tytär; kolmen kau-
pungin (Helsinki, Tampere ja Turku) yhteis-
esite suomen-, ruotsin-, englannin-, saksan-, 
ranskan- ja venäjänkielisenä yht. 200 000 
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kpl; Helsingin liikennekartta 10 000 kpl; 
liikennelaitoksen raitiolinjaa n:o 3 eli matkai-
lulinjaa koskeva esite suomen-, ruotsin-, eng-
lannin· ja saksankielisenä yht. 20 000 kpl 
sekä nähtävyysluettelo suomen-, ruotsin-, 
englannin- ja saksankielisenä, yht. 25 000 kpl. 

Erilaisia monisteita ja muita luetteloita 
julkaisi matkailutoimisto seuraavasti: »Ta-
pahtumia sekä ohjelmaa Helsingissä» suo-
men- ja ruotsinkielisenä viisi kertaa vuoden 
aikana; »Vesitse Helsingissä» suomenkielise-
nä; venevuokraus, ruotsin-, englannin-, sak-
san- ja ranskankielisenä sekä »Lomailu Hel-
singissä», suomen-, ruotsin- ja englanninkie-
lisenä. 

Näiden lisäksi toimitettiin erilaisia tiedo-
tusmonisteita Helsingin matkailupalvelusta 
ja muista matkailua sivuavista yksityiskoh-
dista lehdistölle, radiolle ja televisiolle kuu-
kausittain. 

Matkailutoimisto oli lisäksi mukana val-
mistelemassa uusia eri kaupunkien kanssa 
painatettavia yhteisesitteitä, jo tka eivät kui-
tenkaan valmistuneet kertomusvuoden lop-
puun mennessä. 

Matkailutoimistosta lähetettiin vuoden ai-
kana yhteensä 3 258 erilaista postilähetystä 
vastauksina tiedusteluihin sekä koti- e t tä 
ulkomaisille matkailualan toimistoille. 
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