
9« Matkailutoimisto 

Matkailuneuvottelukunnan kokoonpano v. 
1967 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että jäseneksi filmaisi. Victor Pro-
copen tilalle valittiin lainop.kand. Kaj 
Schichmann. 

Neuvottelukunta piti vuoden aikana kolme 
kokousta, joissa käsiteltiin 30 asiaa. 

Mat kailuneu vo tt elukunnan käsittelemät 
asiat koskivat mm.: matkailutoimiston oi-
keuttamista ottamaan lisäpainos Helsinki-
Itämeren tytär ym. esitteistä (21.3. 8, 9, 
11, 12 §, 28.8. 21 §, 28.11. 28 §) sekä espe-
ranton ja unkarinkielinen painos mainitusta 
esitteestä (21.3. 10 §, 28.11. 30 §) ja painatta-
maan koti- ja ulkomaisille matka-, lento- ja 
laivatoimistoille suunniteltu neljän matkailu-
kauden esittelymateriaali (21.3. 13 §). Lisäksi 
neuvottelukunta oikeutti matkailutoimiston 
hankkimaan Tori-nimisen lyhytelokuvan ko-
pioita toimiston ja eräiden Suomen Matkailu-
Hiton ulkomaantoimistojen käyttöön (28.11. 
27 §). 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esitys kuk-
kien myynnin järjestämisestä kesäiselle 
Kauppatorille sunnuntaiaamupäivisin touko-
syyskuun aikana (28.11. 29 §). 

Kaupunginhallitukselle antamissaan lau-
sunnoissa neuvottelukunta puolsi mm.: kau-
pungin liittymistä jäseneksi Matkailuyritys-
ten palvelukeskukseen (21.3. 14 §); avustuk-
sen myöntämistä Helsingin Yleisen Matkai-
lijayhdistyksen Hotellikeskuksen harjoitta-
man matkailijoiden huonevälitys- ja neuvon-
tatoiminnan ylläpitämiseen, Helsingin Viikko 
-tiedotuslehden julkaisemiseen ja jakeluun 

(21.3. 16 §) sekä valtuustoaloitetta Helsingin 
matkailuolojen kehittämiseksi (28.8. 20 §). 

Taloussuunnittelutoimikunnalle päätettiin 
lähettää sen pyytämä arvio Helsinkiin suun-
tautuvasta matkailuliikenteestä ja matkailu-
palvelusta v:ina 1968—1977 (21.3. 15 §). 

Matkailutoimiston henkilökunta oli sama 
kuin edellisenäkin vuonna. Erikoistehtävissä 
olivat lisäksi oppaat Satu Postpischl ja Päivi 
Harvola. Matkailuneuvoja Ritva Luoman ol-
lessa Helsinki-näyttelyn emäntänä Yhdys-
valloissa oli hänen sijaisenaan nti Eila Rättö. 
Kesäkuukausien aikana matkailutoimiston 
palveluksessa oli eri aikoina yhteensä kuusi 
matkailuneuvojaa, joista kaksi' toimi mat-
kustajasatamissa ja neljä matkailutoimistos-
sa. Lisäksi toimistossa oli yksi harjoittelija 
matkailualan peruskurssilta. Matkailutoimis-
tolla oli kertomusvuoden aikana myös ym-
pärivuotinen lentomatkustajien vastaanotto-
palvelu lentotoimistossa. Lisäksi matkailutoi-
misto osallistui omalla näyttelyosastolla kol-
meen näyttelyyn ja messuille. 

Toimistossa palveltiin kertomusvuoden ai-
kana yht. 12 773 henkilöä, joista kotimaisia 
oli 5 217 ja ulkomaalaisia 7 556. Tästä puut-
tuvat kesäkuukausien aikana satamaemän-
tien vastaanottamat vieraat ja lentotoimis-
tossa suoritettu neuvontapalvelu sekä varsin 
monipuolinen puhelinpalvelu. Myöskään mes-
suilla ja erilaisten näyttelyiden yhteydessä 
palveltujen vieraiden määristä ei ole yksityis-
kohtaisia lukuja. Erilaisia toimeksiantoja oli 
318. Toimiston järjestämiin, tilattuihin kier-
toajeluihin osallistui yht. 11 341 henkilöä, 
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joista kotimaisia oli 3 983 ja 
7 358. Matkailutoimiston kautta 

ja 333 opasta. Em, 
. kertyi matkailutoimistolle tuloja 1 080 

mk. Matkailutoimistossa tapahtuneesta kart-
tojen ym. painotuotteiden myynnistä kertyi 

: tuloja 661 mk. 
oli jatkuvasti kiinteässä 

Kööpenhaminan, Oslon ja Tuk-
Nel-

neuvottelutila!-
sallistui 15.9. 

Suomalainen löytöretki 1967 
päättymisen johdosta jäljestet-

tyyn neuvottelutilaisuuteen sekä 10.—11.11. 

pidettiin matkailutoimistosta jatkuvasti yh-
teyttä valtakunnallisiin ja eri kaupunkien 

aikana matkailutoimisto 
painatti seuraavat esittelylehtiset: Helsinki-
Itämeren tytär, ruotsin-, englannin-, saksan-, 

tanskan-, espanjan-, hol-
ja unkarinkielisenä, 

yht. 340 000 kpl; Helsingin neljä matkailu-

Helsingin museot ja näyttelyt, yht. 45 000 
kpl» sekä Nähtävyysluettelo, yht. 31 000 kpl» 

ja venäjänkielisenä; Raitio-
linja n:o 3 eli 

20 000 kpl, Patsas-
yht. 8 000 kpl, sekä Neljän matkai-

;oa kokoa 

40 000 kpl» pientä kokoa 4 000 kpl, posti-
kortteja 20 000 kpl ja pöytätelineitä 2 000 

ja 

veiyreitit: Eläintarha ja Töölö, Kaivopuisto, 
Vuosaari ja Kruununhaka, kaikki 

-ja saksankielisinä; Te 
-ja 

kokoustiloja Helsingissä» kumpikin suomen-
ja englanninkielisenä, ja lisäksi Luettelo 

toimitettiin erilaista tiedo-
matkailupaivelusta ja 

matkailumme yksityiskohdista leh-
distölle, radiolle ja televisiolle 
tain. 

Matkailutoimiston ympärivuotisen 
kailukampanjan julisteita oli 
katu-yhdistyksen j äsenliikkeiden näyteikku-
noissa kolmen viikon ajan lokakuussa. Myös 

liikkeet pitivät samaa juliste-
isillä kiitettävästi. Suuret koti- ja 

ulkomaiset laiva- ja lentoyhtiöt sekä eräät 
yksityiset toiminimet sijoittivat myös tätä 

ulkomailla oleviin näyte-

tollaan Messuhallissa Vene- ja retkeilynäyt-
telyssa» Konttoritekniikan näyttelyssä ja 

rautatie- ja 
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