
XXIII. Urheilulautakunta. 

Urheilulautakunnan kertomus vuodelta 1924 oli seuraava: 

Urheilulautakuntaan kuului vuonna 1924 hammaslääkäri R. O. J. Sten-
berg puheenjohtajana ja verhoilijamestari V. K. Lähteinen varapuheenjoh-
tajana sekä neiti A. S. Collan, insinööri E. von Frenckell ja postiljooni K. U. 
Rinne. Sihteerinä toimi voimistelunopettaja K. K. Soinio. Lautakunta ko-
koontui toimintakautenaan kaikkiaan 15 kertaa. 

Lautakunnan toiminta jatkui pääasiassa samaan tapaan kuin edellisinä 
vuosina ja^ioudatettiin tässä työskentelyssä lautakunnan ohjesääntöjä. Lauta-
kunnan käsittelyn alaisina olevista tärkeimmistä kysymyksistä mainittakoon 
seuraavat: 

Uimahallikysymys oli useaan kertaan esillä lautakunnan kokouksissa. 
Komiteaan, jonka tehtäväksi tulisi tarkemmin laatia ja sittemmin rahatoimi-
kamarille lähettää niin hyvin ehdotuksen aijotun uimahallin paikasta kuin 
alustavat luonnospiirustukset likimääräisine kustannusarvioineen, valittiin 
jäsenet von Frenckell ja Lähteinen. Yleisten töiden hallitus valitsi niinikään 
kaksi jäsentä, minkä lisäksi komiteaan kuuluu kaupungininsinööri ja -arkkitehti. 

Hiihtourheilun edistämiseksi kouluissa oli kaupunki luovuttanut 10,000 
markkaa. Näillä rahoilla ostettiin hiihtovälineitä kansakouluihin noudatta-
malla suhteellisuutta sekä kieleen että sukupuoleen nähden. Hiihtovälineiden 
hoidon kouluissa lautakunta vanhan tavan mukaan tarkasti. 

Koululaisluistelun edistämiseksi saivat luistinradat 40,000 markan 
suuruisen avustuksen, minkä lautakunta jakoi eri luistinratojen kesken seu-
raavasti: Suomalainen luistinrata sai 17,269: 56 markkaa, Helsingfors skridsko-
klubb 8,471: 32 markkaa, Työväen luistinrata 5,760: 70 markkaa, Urheilu-
seura Sparta 5,017: 77 markkaa ja osakeyhtiö Pallokenttä 3,480: 65 markkaa. 
Kunnan luistinalennusmerkkejä käytti yhteensä 918 oppilasta. 1,968 koulu-
luokkaa kävi maksutta eri radoilla ja oli niiden yhteinen oppilasmäärä 54,548. 

Ursinin uimalaitos oli luovutettu Helsingfors simsällskap nimiselle seu-
ralle, Humallahti Helsingin uimareille, Mustikkamaa Helsingin Jyrylle ja 
Jätkäsaari Työväen uimareille. Kukin seura sai sitäpaitsi kunnallista avus-
tusta 10,000 markkaa uimakoulun ylläpitämistä varten. 

Lautakunta ajoi pontevasti kunnallisen voimistelusalin rakentamis-
kysymystä ja painosti varsinkin sen sopivaisuutta Sörnäsin työväenopiston 
yhteyteen. 

Lautakunta huolehti kelkkamäkien järjestelystä ja hoidosta. Mäkiä 
oli kaikkiaan 9 eri puolella kaupunkia ja niiden työnjohtajana toimi edelleen 
puutarhuri F. F. Blomqvist. Nyttemmin on kelkkamäkien hoito lautakunnan 
ehdotuksesta siirtynyt kaupungin rakennuskonttorille. 
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Rahatoimikamarin ehdotuksesta laati lautakunta 5-vuotisbudjetin, jossa 
esitetään ne työt mitä kaupungissa lähivuosina olisi tehtävä kunnallisen urheilu-
työn alalla. Lautakunta teki ehdotuksen leikin ja voimistelun edistämiseksi 
luovutetun 10,000 markan suuruisen apurahan jakamiseksi sekä Eläintar-
han urheilukentän vuokraamiseksi kilpailuja ja näytöksiä varten. 

Lautakunta tarkasti tavan mukaisesti keväällä yhdessä rakennuskonttorin 
edustajain kanssa kaikki kaupungin urheilukentät ja teki ehdotuksia tarpeel-
lisiksi korjauksiksi. Uimalaitoksilta ja luistinseuroilta, jotka saivat kunnan 
avustusta, pyydettiin toimintakertomus ja tiliote. 


