
9. Matkailutoimisto 

Matkailuneuvottelukunnan kokoonpanossa 
tapahtu i v. 1971 seuraavat muutokset: jä-
senten tied.pääll. Bengt Bromsin, toim.joht. 
Salme Katajavuoren ja matkatoim.virk. 
Reijo Martikaisen tilalle tulivat os.pääll. 
Harri Sormanen, toim.joht. Jaakko Leppä-
luoto ja matkatoim.virk. Ilpo Eerola. Muut 
jäsenet olivat edelleen samat kuin v. 1970. 

Neuvottelukunta piti vuoden aikana kolme 
kokousta, joissa käsiteltiin 17 asiaa. 

Matkailuneuvottelukunnan käsittelemät 
asiat koskivat mm.: Helsingin Matkailu-
yhdistyksen alaista Hotellikeskusta ja Hel-
singin Viikko -nimistä julkaisua koskevaa 
valvontaa v:lta 1970 (22.4. 10 §); kaupungin 
matkailutoimiston v:n 1972 toimintasuunni-
telmaa ja retkeilymajatalon aikaansaamista 
Helsinkiin (27.5. 15, 16 §) sekä lausuntoja, 
jotka koskivat Helsingin Matkailuyhdistyk-
sen avustusanomusta (22.4. 11 §), Pohjois-
maiden pääkaupunkiesitteen valmistumista 
(22.4. 13 §) ja Helsingin opasvälitystä koske-
vaa kir jet tä (22.4. 12 §). 

Matkailutoimiston henkilökunta oli kerto-
musvuonna muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi e t tä matkailuneuvojien Anja 
Feodoroffin, Katr i Rautiaisen ja Kirsti Keto-
sen, joka oli palveluksessa 13.6. saakka, tilalle 
tulivat matkailuneuvojiksi Iiris Malmivuori 
ajaksi 11.1.-12.12. Eva-Stina Fagerström 1.5., 
Eeva Vartiainen 1.10. ja Anna-Maija Keto 
19.11. alkaen. Kesäkuukausien aikana mat -
kailutoimiston palveluksessa oli eri aikoina 
yhteensä kahdeksan matkailuneuvojaa, joista 

kaksi toimi matkailuneuvonta-autossa ja 
kuusi matkailutoimistossa. Lisäksi toimistos-
sa oli lähetti-harjoittelija huhti-heinäkuun 
ajan. 

Matkailutoimisto osallistui yhteensä kol-
meen näyttelyyn ja messuihin. Toimistolla 
oli oma neuvontapalvelunsa Yleisurheilun 
EM-kilpailujen ajan 10.-15.8. Osuuskunta 
Suomen Messujen toimitiloissa. Lisäksi toi-
miston henkilökuntaa oli mukana toisen 
suomalais-neuvostoliittolaisen ystäväkau-
punkikokouksen järjestelyissä. 

Toimistossa palveltiin kertomusvuoden ai-
kana lukuisampia kiertoajeluasiakkaita kuin 
edellisvuonna eli yht . 26 571 henkilöä, joista 
kotimaasta oli 7 161 ja ulkomaalaisia 19 410 
henkilöä. Lisäksi oli toimistossa palveltujen 
matkailijoiden määrä varsin suuri, vaikka 
numerollisesti onkin vaikeaa ilmoittaa ko. 
henkilömäärää. Mainituista luvuista puut tu-
vat kesäkuukausien aikana satamissa vas-
taanotetut matkaili jat ja matkailuneuvonta-
autossa Kauppatorilla, Rastilan ja Tullisaa-
ren leirintäalueilla sekä EM-kisojen aikana 
palvellut kymmenet tuhannet asiakkaat. Päi-
vittäisen puhelinneuvonnan ja -palvelun tun-
tuvaan lisääntymiseen kiinnitettiin erityistä 
huomiota. Matkailutoimiston messuosastossa 
leimattiin 4 672 matka-alennuslippua ja pal-
veltiin kymmeniä tuhansia mui ta messuvie-
raita. Toimiston välityksellä tilattiin 332 
linja-autoa ja 729 opasta. Automaat t is ta pu-
helinpalveluohjelmaa Helsinki tänään kuun-
teli yht . n. 53 700 henkilöä, mikä jakautui 
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siten, e t t ä suomenkielistä ohjelmaa kuuntel i 

28 531 henkilöä, ruotsinkielistä 9 294 henki-

löä ja englanninkielistä yht . n. 15 873 henki-

löä. Erilaisista toimeksiannoista kertyi mat -

kailutoimistolle tuloja 2 901 mk sekä toimis-

tossa t apah tunees ta ka r t to jen ym. painotuot-

teiden myynnis tä 1 579 mk. 

Matkailutoimistosta lähetet t i in vuoden ai-

kana runsaast i erilaisia postilähetyksiä, kir-

jeitä ja vastauksia koti- ja ulkomaisiin tiedus-

teluihin. Kaikkiin toimistossa f rankkeerat-

tuihin postilähetyksiin merki t t i in neljää mat -

kailu vuodenaikaa selventävä erikoisleima. 

Toimisto toimit t i matkatoimistoil le, liikenne-

yhtiöille, hotelleille ja muille informaatiotoi-

mistoille Helsinki-materiaalia useamman ker-

ran ker tomusvuoden aikana. Erikoistoimen-

piteenä voidaan maini ta matkai lutoimiston 

post i t taneen Suomen Lions -liiton kanssa te-

kemänsä sopimuksen mukaisest i yht . n. 

30 000 suomen- ja ruotsinkielistä pohjois-

mais ta pääkaupunkies i te t tä kaikille n. 550 

Lions-klubille Suomessa. 

Ker tomusvuoden aikana matkai lutoimisto 

pa ina t t i seuraavat esittelylehtiset: Helsinki -

I tämeren ty tä r , lisäpainoksia ruotsin-, eng-

lannin-, saksan-, ranskan-, venä jän- ja espan-

jankielisenä, yh t . 68 000 kpl; Matkailul inja 

3 T:n esite yhdessä liikennelaitoksen kanssa; 

Tapahtumaluet te lo , suomen-, ruotsin- ja 

englanninkielisenä, yht . n. 13 500 kpl; Hel-

singin museoita ja näy t t e ly i t ä (aukioloaika-

luettelo), yh t . 41 000 kpl ja Tie toja matkail i-

joille, erikseen kesäkuukausiksi ja muiksi 

kuukausiksi, yh t . 45 000 kpl, kumpikin suo-

men-, ruotsin-, englannin-, saksan-, ranskan-

j a venäj änkielisenä; Yhteispoh j oismainen 

pääkaupunkiesi te , suomen-, ruotsin-, nor-

jan- ja tanskankielisenä, yh t . 400 000 kpl, 

Helsinkiin to imi te t tu suomenkielinen ja osa 

ruotsinkielistä painosta oli 120 000 kpl; Hel-

singin kul t tuur iohje lmia puol ikuukausi t ta in 

suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä; Luet-

telo lomaristeilijöistä suomen- ja ruotsin-

kielisenä sekä Luettelo Helsingin veistoksista 

ja muistomerkeistä , yht . 2 000 kpl, samoin 

suomen- ja ruotsinkielisenä. 

Helsingissä jo ko lmat ta ker taa pidet tyjen 

SALT-neuvot te lujen johdosta matkailutoi-

misto keräsi t i laisuuden jär jes tä j ien käyt töön 

viikoit tain monipuoliset t iedot Helsingin eri-

laisista ohjelmista. Muita matkailulliselta 

merki tyksel tä tä rke i tä suurtilaisuuksia olivat 

mm. IP I :n (Internat ional Press Inst i tute) 

kongressi 7.-9.6., Lightning-luokan MM-kil-

pailut 22.-31.7., ESOMAR-kongressi 24.-

29.8., loppukesään siir tyneet Helsingin Juhla-

viikot 26.8.-12.9. sekä Pohjoismaiset raken-

nuspäivät . W A T A (World Association of 

Travel Agencies) pi t i maailmankongressinsa 

Aulangolla ja Helsingin kaupunki jär jest i 

8.10. vas taanoton vieraille kaupungintalossa. 

Suomen Kaupunkil i i ton ja Suomen Mat-

kailuliiton yhte is työnä jär jestet t i in Tuusulan 

kunnallisopistossa matkailuaiheinen semi-

naar i 18.-20.1., johon toimistosta osallistui 

toimistonhoitaja . Matkailupääll ikkö ja -sih-

teeri osallistuivat Oslossa 31.3.-1.4. jär jes te t -

t yyn pohjoismaisen yhteisesit teen julkista-

misti laisuuteen ja matkai lupääl l ikkö osallis-

tui lisäksi Lyypekissä 23.-25.9. I tämeren 

matka i lua käsi t te levään seminaariin. Mat-

kai luneuvoston as iantunt i ja jäsenen ominai-

suudessa matkai lupääl l ikkö oli 1.11. Tukhol-

massa, kun uusi toimisto Finska Tur is tbyrå 

avat t i in . Edelleen matkai lupääl l ikkö ja -sih-

teeri selvit tel ivät kauppa- ja teollisuusminis-

teriön alaisen matkai luneuvoston jäsenille 

Helsingin matka i lu to imen hoitoon li i t tyviä 

kysymyksiä ja suunnitelmia 27.4. kaupungin-

talossa. Neuvoston toimesta jär jes te t t i in 

Aulangolla 24.-25.5. workshop-tyyppinen 

myynti t i la isuus, johon matkai lu toimis tos ta 

osallistui eräs matkai luneuvoja . Keskus-

kauppakamar i ja Helsingin kauppakamar i 

j ä r jes t ivä t Kalas ta ja torpa l la 24.-25.3. va l ta-

kunnallisen h y v ä n kongressin jä r jes tämis tä 

koskevan seminaarin, johon matkai lupääl l ik-

kö ja eräs matka i luneuvoja osallistuivat. Li-

säksi matkai lupääl l ikkö ja -sihteeri esitelmöi-
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vä t Helsingin matkai lus ta lukuisissa eri tilai-
suuksissa. Helsingin t iedotus- ja matkai lu-
viranomais ten toimesta jär jestet t i in 17.11. 
t iedotus- ja neuvot te lupäivät , johon osallis-
tu iva t Tampereen sekä Turun tiedotus- ja 
matkai luviranomaiset . 

Helsinkiin saapui kesän aikana kaikkiaan 
39 kansainväl is tä lomaristeili jää ja kolme 
laivastovierailua. Finnair avasi uuden lento-

toimiston Töölönkatu 21:ssä marraskuussa. 
Rast i lan uusi leirintäalue poisti kauan ja t -
kuneen puu t t een pääkaupungin leirintäpal-
velussa. Tullisaaren leirintäalueella tehti in 
monia uudis tuksia ja parannuksia. Finlandia-
talon avau tuminen 2.12. paransi ratkaise-
vast i Helsingin mahdollisuuksia toimia myös 
kansainvälisenä kokous- ja kongressikau-
punk ina k a u t t a vuoden. 
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