
9. Matkailutoimisto 

Matkailuneuvottelukunnan kokoonpano v. 
1970 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että jäsenenä olleen liittopuheenjohtaja 
Ossi Sjömanin tilalle tuli matkatoimistovir-
kailija Reijo Martikainen. 

Neuvottelukunta piti vuoden aikana viisi 
kokousta, joissa käsiteltiin 36 asiaa. 

Matkailuneuvottelukunnan käsittelemät 
asiat koskivat mm. seuraavia asioita: erilai-
sia helsinkiläisille ja pääkaupunkiin saapu-
ville vieraille tarkoitettuja ohjelmia suunnit-
televien laitosten työn koordinoimista (6.2. 
6 §); matkailutoimiston osallistumista yh-
teistyössä matkailuneuvoston, Suomen Mat-
kailuliiton ja eräiden yrittäjien kanssa Hel-
sinki Welcome Package -kampanjaan (6.2. 
7 §); matkailutoimiston osuuden suoritta-
mista ulkomailla toteutettavista mainos- ja 
markkinointikampanjoista (21.3. 12 §); lisä-
painoksen ottamista Helsinki-Itämeren tytär 
-esitteestä (21.3. 13 §); kiertoajeluautojen 
pysähdyspaikkojen lisäämistä Senaatintorille 
(21.3. 18 §); Esplanaadikappelin lavan kun-
nostamista kesäksi 1971 (22.9. 26 §); kahden-
kolmen monipuolisen palvelukeskuksen ai-
kaansaamista Helsinkiin (22.9. 27 §); Helsin-
gin perustamispaikalle ja v:n 1616 maapäi-
vien muistokivelle ohjaavaa viitoitusta ja 
kohde valaistusta (24.11. 31 §); suihkukaivo-
veistos Havis Amandan kukittamista v:n 
1971 Helsinki-päivänä (24.11. 33 §); suunni-
telmaa Helsinki-esitteiden suurpainatuksen 
valmisteluista (24.11. 34 §); museoiden ja 
pysyväisten näyttelyiden aukioloaikojen pi-

dentämistä ja niitä koskevan tiedotustoimin-
nan tehostamista (24.11. 35 §) sekä toiminta-
ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 1972-1981 
(24.11. 36 §). Lisäksi annettiin lausunto, joka 
koski Helsingin Matkailuyhdistyksen avus-
tusanomusta (21.4. 17 §). 

Matkailutoimiston henkilökunta oli kerto-
musvuonna sama kuin edellisenä vuonna. 
Kesäkuukausien aikana matkailutoimiston 
palveluksessa oli eri aikoina yhteensä seitse-
män matkailuneuvojaa, joista kaksi toimi 
matkailuneuvonta-autossa ja viisi matkailu-
toimistossa. Lisäksi oli matkailutoimistossa 
tilapäistä aputyövoimaa. 

Matkailutoimisto osallistui yhteensä vii-
teen näyttelyyn ja messuihin. Toimiston 
osastolla olivat mukana myös Helsingin kau-
punginteatteri ja liikennelaitos. 

Toimistossa palveltiin kertomusvuoden ai-
kana lukuisampia matkailijoita kuin edellis-
vuonna eli yht. 18 254 henkilöä, joista koti-
maasta oli 6 163 ja ulkomaalaisia 12 091. 
Tästä puuttuvat kesäkuukausien aikana sata-
missa vastaanotetut matkailijat ja matkailu-
neuvonta-autosta Kauppatorilla, Lauttasaa-
ren ja Tullisaaren leirintäalueilla sekä Alek-
santerinkadun kävelykadun päässä päivittäin 
palvellut kymmenet tuhannet asiakkaat. Tä-
män lisäksi on mainittava päivittäinen toi-
miston varsin huomattava puhelimitse anta-
ma neuvonta ja palvelu. Matkailutoimiston 
messuosastossa leimattiin 21 873 matka-
alennuslippua ja palveltiin kymmeniä tuhan-
sia muita messuvieraita. Erilaisia toimeksi-
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antoja oli myös edellisvuotta runsaammin. 
Toimiston järjestämiin tilauskiertoajeluihin 
osallistui yht. 20 053 henkilöä, joista ulko-
maalaisia oli 15 102 ja kotimaisia 4 951. Mat-
kailutoimiston välityksellä tilattiin 295 linja-
autoa ja 593 opasta. Automaattista puhelin-
ohjelmaa Helsinki tänään kuunteli yht. n. 
50 000 henkilöä. Edellä mainituista toimeksi-
annoista kertyi matkailutoimistolle tuloja 
2 562 mk. Matkailutoimistossa tapahtuneesta 
karttojen ym. painotuotteiden myynnistä 
kertyi toimistolle tuloja 1 407 mk. 

Helsinki-päivänä 12.6. alkanut Kauppa-
torin Havis Amanda -aiheinen erikoisleimaus 
leimattiin postin toimesta 15 824 postilähe-
tykseen vuoden loppuun mennessä. Matkailu-
toimistosta lähetettiin vuoden aikana yht. 
6 940 erilaista postilähetystä vastauksina 
koti- ja ulkomaisiin tiedusteluihin. Nämä lä-
hetykset merkittiin neljää matkailuvuoden-
aikaa selventävin leimoin. Lisäksi matkailu-
toimisto toimitti erityislähetyksinä kaikille 
Helsingissä toimiville matkatoimistoille, lii-
kenneyhtiöille, hotelleille ja muille informaa-
tiotoimistoille Helsinki-materiaalia useam-
man kerran kertomusvuoden aikana. 

Kertomusvuoden aikana matkailutoimisto 
painatti seuraavat esittelylehtiset: Helsinki-
Itämeren tytär, lisäpainoksia ruotsin-, eng-
lannin- ja venäjänkielisinä, yht. 150 000 kpl; 
Matkailulinja 3 T:n esite yhdessä liikennelai-
toksen kanssa; Tapahtumaluettelo, suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielisenä, yht. 8 000 kpl; 
Helsingin museoita ja näyttelyitä (aukiolo-
aikaluettelo), yht. 37 000 kpl ja Tietoja mat-
kailijoille, yht. 45 000 kpl, kumpikin suomen-, 
ruotsin-, englannin-, saksan-, ranskan- ja 
venäjänkielisenä, erikseen kesäkuukausiksi 
ja muiksi kuukausiksi; Luettelo kongressi- ja 
kokoustiloista, suomen-, ruotsin- ja englan-
ninkielisenä, yht. 15 000 kpl; Helsingin kult-
tuuriohjelmia puolikuukausittain suomen- ja 

englanninkielisenä sekä Luettelo lomaristeili-
jöistä, suomen- ja ruotsinkielisenä. 

Helsingissä jo toista kertaa pidettyjen 
SALT-neuvottelujen johdosta matkailutoi-
misto keräsi tilaisuuden järjestäjien käyttöön 
viikottain monipuoliset tiedot Helsingin eri-
laisista ohjelmista. SALTin ohella vuoden 
toinen matkailun suurtapahtuma oli 31.8.-
6.9. järjestetty SATW (Society of American 
Travel Writers) -yhdistyksen vuosikokous, 
johon osallistui yht. n. 320 amerikkalaista ja 
kanadalaista lehtimiestä. Helsingin kaupunki 
tarjosi kokouksen osanottajille 1.9. illallisen 
ja tilaisuuden isäntänä toimi neuvottelukun-
nan puheenjohtaja, kaup.joht. Teuvo Aura 
puolisoineen. Matkailutoimisto toimi myös 
elokuussa pidettyjen Suomen XIX Kau-
punkipäivien majoitus- ja neuvontakeskuk-
sena. 

Matkailupäällikkö ja -sihteeri sekä kaksi 
matkailuneuvottelukunnan jäsentä osallistui-
vat Suomen Kaupunkiliiton Espoon Matin-
kylässä 16.-18.2. järjestämille, matkailulau-
takuntien puheenjohtajille, jäsenille ja sihtee-
reille tarkoitetulle kurssille. Tampereen kau-
pungin tiedotus- ja matkailuviranomaisten 
toimesta järjestettiin Helsingin, Tampereen 
ja Turun tiedotus- ja matkailuviranomaisten 
neuvottelupäivät Tampereella 18.-19.11., 
joille osallistuivat matkailupäällikkö ja -sih-
teeri sekä yksi neuvottelukunnan jäsenistä. 

Helsingissä vieraili kesän aikana kaikkiaan 
32 kansainvälistä lomaristeilijää, joista en-
simmäistä kertaa Helsingissä käyviä olivat 
NS. Aurelia ja MS. Achille Lauro. Jo perin-
teeksi muodostuneen tavan mukaan toivotti-
vat matkailutoimiston edustajat ensi kertaa 
tulleet alukset tervetulleiksi luovuttamalla 
laivan kapteenille ja laivayhtiölle kaupungin 
vaakunan ja kuvateoksen. 

Matkailutoimiston kertomusvuoden menot 
olivat 352 721 mk ja tulot 4 540 mk. 

56 


