
XXII. Urheilulautakunta. 

Urheilulautakunnan kertomus vuodelta 1925 oli seuraava: 

Helsingin kaupungin urheilulautakuntaan kuului vuonna 1925 puheen-
johtajana hammaslääkäri R. O. J . Stenberg, varapuheenjohtajana verhoilija-
mestari K. V. Lähteinen sekä muina jäseninä kansakouluopettaja J . U. Autonen, 
insinööri E .von Frenckell ja faktori A. Grönroos. Sihteerinä toimi voimistelun-
opettaja K. Soinio. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna kaikkiaan 16 kertaa. 
Toiminta jatkui pääasiassa samaan tapaan kuin edellisinä vuosina. Lauta-
kunnan käsittelyn alaisina olleista tärkeimmistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

Lautakunta teki ehdotuksen luistinpaikkojen luovuttamisesta eri yhdis-
tyksille samoinkuin 40,000 markan suuruisen menosääntöön otetun avustus-
määrärahan jaosta niille. Vuoden 1925 talvi oli luistinradoille erittäin epä-
edullinen sikäli, että ne eivät voineet olla auki kuin lyhyen ajan. Tästä huoli-
matta jaettiin koko määräraha siten, että Helsingin luistelijat, Helsingfors 
Skridskoklubb, Työväen Luistinrata ja Sparta saivat kukin 9,000 ja O. Y. 
Pallokenttä 4,000 markkaa. 

Hiihtourheilun edistämiseksi kouluissa oli kaupunki luovuttanut 15,000 
markkaa. Näillä rahoilla on kansakouluihin ostettu 163 paria suksia sauvoi-
neen, kumeineen ja remmeineen, jotka jaettiin suhteellisesti molempien kieli-
ryhmien sekä poikien ja tyttöjen kesken. Hiihtovälineiden hoitoa kouluissa 
tarkasti lautakunta vanhan tavan mukaan. 

Lautakunnan ehdotuksesta teetettiin katselijaparveke Eläintarhan urheilu-
kentälle sekä pukuhuoneet Kallion ja Haapaniemen urheilukentille. Samoin 
teki lautakunta ehdotuksen Eläintarhan urheilukentän vuokraamisesta eri 
yhdistyksille 50—150 markan maksusta kilpailulta, jolloin maksun suuruus 
riippuisi kilpailun laadusta. 

Kaupungin uimalaitoksista luovutettiin Ursinin uimalaitos yhdistykselle 
Helsingfors Simsällskapet, Humallahden uimalaitos Helsingin Uimareille, 
Mustikkamaan uimalaitos Helsingin Jyrylle ja Jätkäsaaren uimalaitos Työ-
väen Uimareille. Viimemainittu yhdistys ei kuitenkaan ollut tyytyväinen 
saamaansa uimalaitokseen, vaan luopui siitä, jolloin se vuokrattiin yksityiselle 
henkilölle. Menosääntöön otettu 40,000 markan suuruinen avustusraha uima-
kouluille jaettiin tasan kolmen ensimainitun yhdistyksen kesken. Lautakunta 
tarkasti muutamien asiantuntijain kanssa yhdessä n. s. vapaauintipaikat ja 
teki niitä koskevan ehdotuksen rahatoimikamarille. Samalla ehdotti lauta-
kunta että Jätkäsaaren, Korkeasaaren ja Seurasaaren uimalaitoksia suuren-
nettaisiin, varsinkin mitä maa-alueeseen tulee. 
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Kelkkamäkien hoito on nyttemmin siirtynyt rakennuskonttorille, mutta 
on lautakunta antanut lausuntonsa niiden sijoittamisesta ja käytöstä. 

Lautakunta on tavanmukaisesti keväällä yhdessä rakennuskonttorin 
edustajain kanssa tarkastanut kaikki kaupungin urheilukentät ja teki ehdo-
tuksia tarpeellisiksi korjauksiksi. Kunnan varoilla avustetut uimalaitokset ja 
luistinradat velvoitettiin antamaan lautakunnalle kertomuksen toiminnastaan 
ja tiliotteen. 


