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Matkailuneuvottelukun nan kokoon panossa 
tapahtui v. 1969 seuraavat muutokset: jäsen-
ten fil.maist. Valter Lähdeojan, siht. Voitto 
Järvenkylän sekä Suomen Matkailuliiton ni-
meämän edustajan fil.maist. Eero Koroman 
tilalle tulivat tied.pääll. Bengt Broms, val-
tuutettu Salme Katajavuori, ylietsivä Jaakko 
Linna, toimujoht. Pentti Sulonen sekä Suo-
men Matkailuliiton nimeämä edustaja toim. 
joht. Heikki Mäki. Muut jäsenet olivat edel-
leen samat kuin v. 1968. 

Neuvottelukunta piti vuoden aikana viisi 
kokousta, joissa käsiteltiin 38 asiaa. 

Matkailuneuvottelukunnan käsittelemät 
asiat koskivat mm. seuraavia asioita: Hel-
sinki- kuvateoksen sijoittamista Helsinki-
New York -lentolinjan reittikoneisiin (19.2. 
5 |); matkailutoimiston osuuden suoritta-
mista ulkomailla yhteistyössä Suomen Mat-
kailuliiton kanssa suoritettavista ilmoitus-
kampanjoista (19.2. 6 §); muovisten esite-
koteloiden hankkimista matkailutoimiston 
käyttöön (19.2. 8 §); ravintoloiden useampi-
kielisten hinnastojen esillä pitämistä (19.2. 
9 §); Helsingin eräiden yleisökäymälöiden 
sijaintia selvittävien karttojen hankkimista 
matkailutoimistolle (25.3. 13 §); lisäpainok-
sen ottamista Helsinki — Itämeren tytär 
-esitteestä, Helsingin värikuvallisesta seinä-
julisteesta ja kaupunkiesitesarjan Helsinki-
esitteestä (25.3. 14, 20 §, 16.10. 30 §); Helsin-
gin kaupungin, valtion, seurakuntien ja yksi-
tyisen tahon hallinnassa olevien rakennusten, 
yleisöpalvelulaitosten sekä historiallisten ym. 

kohteiden yhtenäistä merkitsemistä (25.3. 
16 §); yhteisen opasmerkin aikaansaamista 
kaikille Helsinki -oppaille'(16.10. 31 §) sekä 
Helsingin leirintäalueita (20.11. 36 §). Lau-
sunnot koskivat seuraavia asioita: erityisen 
liikennelaitoksen matkalipun käyttöönotta-
mista huomattavien urheilukisojen, kongres-
sien ja kokousten osanottajia varten (25.3. 
11 §); Helsingin Matkailuyhdistyksen ja Hel-
singin Opaskerhojen Yhdistyksen avustus-
anomuksia (25.3. 18, 19 §) sekä Suomen etelä-
rannikkoa käsittelevän matkailuesitteen pai-
nattamista (20.11. 35 §). 

Matkailutoimiston henkilökunta oh kerto-
musvuoden aikana muuten sama kuin edelli-
senä vuonna, paitsi että matkailuneuvoj a 
Ritva Luoma oh palveluksessa 31.10. saakka 
ja matkailuneuvoj a Katri Rautiainen 1.11. 
alkaen. Matkailuneuvoj a Feodoroffin äitiys-
loman ja matkailuneuvoja Ketosen palkatto-
man-virkavapauden ajaksi palkattiin sijaiset. 
Kesäkuukausien aikana matkailutoimiston 
palveluksessa oli yhteensä yhdeksän matkai-
luneuvojaa, joista kaksi toimi matkustaja-
satamissa ja seitsemän matkailutoimistossa 
ja lentotoimistossa. 

Matkailutoimisto osallistui omalla näyt-
telyosastollaan neljään näyttelyyn ja mes-
suihin. 

Toimistossa palveltiin kertomusvuoden ai-
kana lukuisampia matkailij oita kuin edellis-
vuonna eli yht. 17 764 henkilöä, joista koti-
maisia oli 6 905 ja ulkomaalaisia 10 859. 
Tästä puuttuvat kesäkuukausien aikana sa-
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tamaemäntien vastaanottamat vieraat ja 
lentotoimistossa suoritettu neuvontapalvelu, 
joka toistaiseksi lopetettiin 31.10., sekä var-
sin monipuolinen puhelinpalvelu. Myöskään 
messuilla ja erilaisten näyttelyiden yhteydes-
sä palveltujen henkilöiden määristä ei ole 
yksityiskohtaisia lukuja. Mainittakoon kui-
tenkin, että messuilla leimattiin yht. 24 171 
valtionrautateiden ja Finnairin messualen-
nuslippua. Erilaisia toimeksiantoja oli 403. 
Toimiston järjestämiin tilauskiertoajeluihin 
osallistui yht. 15 508 henkilöä, joista koti-
maisia oh 3 061 ja ulkomaalaisia 12 447. Mat-
kailutoimiston välityksellä tilattiin 259 linja-
autoa ja 434 opasta. Helsinki tänään -puhe-
linohjelmaa kuunneltiin yht. 38 654 kertaa 
eli keskimäärin 105.9 kertaa päivässä. Edellä 
mainituista toimeksiannoista kertyi mat-
kailutoimistolle tuloja 1 993 mk. Matkailu-
toimistossa tapahtuneesta karttojen ym. 
painotuotteiden myynnistä kertyi tuloja 
664 mk. 

Kertomusvuoden aikana matkailutoimisto 
painatti seuraavat esittelylehtiset: Ulko-
maille suuntautuva yhteisesite, ruotsin-, 
englannin-, saksan- ja ranskankielisinä, yht. 
299 490 kpl; Helsinki - Itämeren tytär, lisä-
painoksia ruotsin-, englannin-, saksan-, ve-
näjän- ja vironkielisinä, yht. 60 000 kpl; 
Helsinki-Turku-Tampere -autoesite, suo-
men-, ruotsin-, englannin- ja saksankielisinä, 
yht. 50 000 kpl (kokonaispainos 150 000 kpl); 
Tapahtumaiuettelo, suomen-, ruotsin- ja 
englaiminkielisinä, yht. 11 000 kpl; Helsingin 
museoita ja näyttelyitä (aukioloaikaluettelo), 
erikseen kesäkuukausiksi ja muuksi ajaksi, 
yht. 22 500 kpl ja Tietoja matkailijoille, yht. 
12 000 kpl, molemmat suomen-, ruotsin-, 
englannin-, saksan-, ranskan- ja venäjänkie-
lisinä; Helsingin veistoksia ja muistomerk-
kejä, suomen- ja ruotsinkielisenä, yht. 
1 500 kpl sekä värikuvallinen seinä juliste 
englanninkielisenä, yht. 1 800 kpl. 

Erilaisia monisteita ja muita luetteloita 
julkaisi matkailutoimisto seuraavasti: Luet-
telo lomaristeilijöistä, suomen- ja ruotsinkie-

lisenä sekä Kulttuuriluettelo (viikoittain) 
suomen- ja englanninkielisenä. 

Näiden lisäksi toimitettiin erilaista tiedo-
tusaineistoa Helsingin matkailupalvelusta ja 
muista matkailumme yksityiskohdista leh-
distölle, radiolle ja televisiolle kuukausit-
tain. 

Helsingissä pidettyjen SALT-keskustelujen 
johdosta matkailutoimisto neuvotteli tilai-
suuden järjestäjien kanssa Helsinkiä koske-
vien tietojen välittämisestä vieraille ja toi-
mitti painattamaansa materiaalia kaupungin-
kanslian kautta lähinnä lehtimies vieraiden 
käyttöön. Hotelli Marskissa sijainnut leh-
distökeskus sai myös viikoittain aineistoa 
suoraan matkailutoimistosta. Tästä aineistos-
ta on mainittava kaupungin nähtävyyksiä, 
teatteri-, näyttely- ym. ohjelmia selvitellyt 
englannin- ja suomenkielinen seloste. Ulko-
asiainministeriön sanomalehtiasiaintoimisto, 
suuret keskustassa sijaitsevat matkatoimis-
tot ja vieraiden kannalta tärkeät hotellit sai-
vat myös erikoiserät erikielistä, Helsinkiä 
käsittelevää esittelyaineistoa. 

Matkailutoimistosta lähetettiin vuoden ai-
kana yht. 5 232 erilaista postilähetystä vas-
tauksina sekä koti- että ulkomaisten matkai-
lualan toimistojen tiedusteluihin. Lisäksi 
matkailutoimisto toimitti erityislähetyksenä 
kaikille Helsingissä toimiville matkatoimis-
toille, liikenneyhtiöille ja hotelleille Helsinki 
-materiaalia useamman kerran vuoden aika-
na. 

Matkailupäällikkö ja -sihteeri tekivät vir-
kamatkan Saksan liittotasavaltaan 13. — 
23.1. välisenä aikana tutustuen Hampurin, 
Essenin, Kölnin, Münchenin, Mainzin ja 
Frankfurt am Mainin matkailupalvelutoimin-
taan. Matkan aikana oli mahdollisuus tavata 
henkilökohtaisesti po. matkailutoimistojen ja 
-yhdistysten johtajia samoin kuin nähdä, mi-
ten erilaiset matkailupalveluun ja kongressi-
toimintaan liittyvät järjestelyt oli kullakin 
paikkakunnalla ratkaistu. Yksinomaan kun-
nallisella pohjalla toimivista matkailutoimis-
toista oli Kölnin toimisto merkittävin ja mo-
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