
XXIII. Urheilulautakunta. 

Urheilulautakunnan kertomus vuodelta 1926 oli seuraava: 

Urheilulautakuntaan kuului vuonna 1926 hammaslääkäri R. Stenberg 
puheenjohtajana ja verhoilijamestari V. K. Lähteinen varapuheenjohtajana 
sekä kansakoulunopettaja J. U. Autonen, toimittaja Y. Enne ja insinööri 
E. von Frenckell. Toimittaja Enne erosi paikkakunnalta muuton takia elo-
kuussa ja hänen tilalleen tuli faktori A. Grönroos. Sihteerinä toimi voimistelun-
opettaja K. Soinio. Lautakunta kokoontui toimintakautenaan kaikkiaan 
16 kertaa. Sen käsittelemistä tärkeimmistä kysymyksistä mainittakoon seu-
raavat: 

Lautakunta laati ehdotuksen voimisteluseurojen työn tukemiseksi myön-
netyn 40,000 markan, sekä lasten leikkityön tukemiseksi myönnetyn 20,000 
markan suuruisen määrärahan jakamiseksi. Koulujen talviurheiluvälineiden 
ostoon myönnetty 20,000 markan suuruinen apuraha käytettiin siten, että 
10,000 markkaa varattiin uusien suksien ostoon, 5,000 markkaa hiihtoväli-
neiden korjaamiseen ja 4,000 markkaa kelkkojen ostamiseen. Kelkat mak-
soivat 50 markkaa kappale ja jaettiin täten saadut 80 kelkkaa yhdeksän eri 
koulun kesken. 

Ursinin uimalaitos oli luovutettu Helsingfors simsällskap nimiselle seu-
ralle, Humallahti Helsingin uimareille ja Mustikkamaa Helsingin Jyrylle. 
Kyläsaaren uimalaitosta tarjottiin Työväen uimareille, mutta kun seura hyl-
käsi tarjouksen, vuokrattiin se 5,000 markan vuokrasta yksityiselle henkilölle. 

Keväällä tarkasti lautakunta tavan mukaisesti kaikki kaupungin urheilu-
kentät ja teki ehdotuksen Eläintarhan urheilukentän vuokraamisesta eri 
yhdistysten järjestämiä kilpailuja varten. Rahatoimikamari kantoi vuokraa 
tästä urheilukentästä 50, 100 tai 150 markkaa riippuen kilpailun laadusta1). 

Städiosäätiössä ovat lautakuntaa edustaneet herrat R. Stenberg ja V. Läh-
teinen. Alppilan uutta hiihtomäkeä varten laadittiin lautakunnan toimesta 
profiilipiirustus, josta pyydettiin lausuntoa m. m. Norjan hiihtoliitolta. 

Jot ta kaupungin urheiluseurojen käytettäväksi saataisiin tarpeellisia 
voimistelusaleja, esitti lautakunta kaupungin viranomaisille, että ainakin pari 
kansakoulujen voimistelusalia määrättyinä iltoina viikossa luovutettaisiin 
yhdistysten käytettäviksi. 

Käpylän uutta urheilukenttää koskevassa kysymyksessä puolsi lauta-
kunta pontevasti sitä kantaa, että tätä kenttää ei suunniteltaisi ainoastaan 
leikkikentäksi vaan täydelliseksi harjoituskentäksi, mitä ehdotusta kaupungin-
valtuustokin kannatti. 

x) Ks. 1925 v:n kert. s. 176. 
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Kaikilta kunnan avustamilta urheilu- ja voimisteluseuroilta vaati lauta-
kunta toimintakertomuksen ja tiliotteen. 

Kaupunginvaltuusto oli vuodeksi 1926 myöntänyt kaupungin koululaisten 
luistelun edistämiseksi 40,000 markkaa. Tästä summasta käytettiin 15,735 
markkaa alennuskorttien ostamiseksi koulujen köyhemmille oppilaille. Tällai-
sen kortin omistaja sai haluamaltaan radalta lunastaa itselleen vuosikortin 15 
markan alennuksella. Alennuskortteja jaettiin kansakouluihin 2/3 ja oppikou-
luihin i/3. Luokkaluistelun edistämiseksi jaettiin 10,000 markkaa luistin-
ratojen kesken, joiden siitä hyvästä tuli maksutta luovuttaa ratansa koulu-
luokille, jotka käyttivät voimistelutuntinsa luistelemiseen opettajansa johdolla, 
ja voi opettaja tällöin vapaasti valita haluamansa radan. Pohja-avustuksena 
maksettiin 14,265 markkaa. Allaoleva taulukko osoittaa missä määrin koulu-
laiset käyttivät hyväkseen mainittuja etuja: 

Alennus-
merkkejä. 

Luokkien 
luku. 

Oppilas-
luku. 

Suomalainen luistinrata 310 1,010 28,621 
Helsingfors skridskoklubb  195 284 8,290 
Idrottsföreningen Sparta 90 169 3,660 
Työväen luistinrata 378 41 1,307 
Aktiebolaget Bollplan  76 32 767 

Yhteensä 1,049 1,536 42,645 

Ottamalla huomioon edellämainitun jakoperusteen ja taulukon osoitta-
man eri ratojen käytön, jaettiin avustusmääräraha eri ratojen välillä seuraa-
vasti: 

Pohja- Alennus- Luokka-
avustus. merkkejä. luistelu. 

Suomalainen luistinrata . . . . 2,853: — 4,650 — 6,576 — 14,079: — 
Helsingfors skridskoklubb . . 2,853: — 2,925 — 1,849 — 7,627: — 
Idrottsföreningen Sparta . . . . 2,853: — 1,140 — 208 — 4,201: — 
Työväen luistinrata 2,853: — 5,670 — 267 — 8,790: — 
Aktiebolaget Bollplan  2,853: — 1,350 — 1,100 — 5,303: — 

Yhteensä 14,265: — 15,735 — 10,000 — 10,000:-


