
XXIII. Urheilulautakunta. 

Urheilulautakunnan kertomus vuodelta 1927 oli seuraavansisältöinen: 

Urheilulautakuntaan kuuluivat vuonna 1927 puheenjohtajana insinööri 
E. von Frenckell, varapuheenjohtajana verhoilijamestari V. Lähteinen sekä 
jäseninä kansakoulunopettaja J . U. Autonen, kirjapainonjohtaja A. Grönroos 
ja konsuli K. Seidenschnur. Sihteerinä toimi poliisimestarinapulainen K. Soinio. 
Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa. Lautakunnan käsittelyn 
alaisina olleista tärkeimmistä asioista mainittakoon seuraavat: 

Lautakunta teki ehdotuksen voimisteluseurojen työn tukemiseen myön-
netyn 40,000 markan suuruisen sekä lasten ja nuorison voimistelu- ja leikki-
työn edistämiseen myönnetyn 30,000 markan suuruisen määrärahan jaka-
miseksi. Koulujen talviurheiluvälineiden ostoon ja hoitoon myönnetty 15,000 
markan suuruinen apuraha käytettiin pääasiallisesti uusien suksien ostoon ja 
vanhojen korjaamiseen. 

Ursinin uimalaitos luovutettiin kertomusvuonna yhdistykselle Helsing-
fors simsällskap, Humallahden uimalaitos Helsingin uimareille, Mustikka-
maan uimalaitos Helsingin Jyrylle ja Kyläsaaren uimalaitos Työväen uima-
reille. Lautakunta esitti, että menosääntöön otettu 40,000 markan suuruinen 
avustusraha uimakouluille jaettaisiin eri seurojen kesken siten, että kolme 
ensinmainittua saisivat 11,000 markkaa ja Työväen uimarit 7,000 markkaa. 

Keväällä tarkasti lautakunta tapansa mukaan kaupungin urheilukentät 
ja laati ehdotuksen Eläintarhan urheilukentän vuokraamiseksi eri yhdistysten 
järjestämiä kilpailuja varten. Tämän urheilukentän vuokrina kantoi raha-
toimikamari 100 markkaa, 200 markkaa tai 300 markkaa kerralta, riippuen 
kilpailun laadusta. 

Kaikilta kunnan avustamilta urheilu- ja voimisteluseuroilta lautakunta 
vaati toimintakertomuksen ja tiliotteen. 

Allaoleva taulukko osoittaa missä määrin kaupungin kansa- ja oppikoulu-
laiset käyttivät eri luistinratoja. 

Suomalainen luistinrata . 
Helsingfors skridskoklubb 
idrottsföreningen Sparta . 
Työväen luistinrata 
Aktiebolaget Bollplan . . . 
Hietalahden luistinrata. . . 

merkkejä. Luokkia. Oppilaita. 
396 869 25,305 
190 327 10,809 
78 174 3,836 

354 59 1,616 
95 53 1,323 
17 7 210 

Yhteensä 1,130 1,489 43,099 
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Kaupunginvaltuusto oli vuodeksi 1927 myöntänyt kaupungin koululaisten 
luistinurheilun edistämiseksi 60,000 markkaa. Ottamalla huomioon ylläolevasta 
taulukosta ilmenevän ratojen käytön tämä avustus jaettiin seuraavasti: 

Uimahalli osakeyhtiö oli pyytänyt kaupungilta 2,000,000 markan huo-
keakorkoista lainaa Helsinkiin rakennettavaa uimahallia varten. Antamas-
saan lausunnossa urheilulautakunta ilmoitti mielipiteenään, että laina myön-
nettäisiin 2 y2 % korolla ja 2 % % kuoletuksella ehdolla, että kansakoulu-
laisille sekä poliisi- ja palomiehistölle annettaisiin vuosittain 25,000 vapaa-
kylpyä, joiden järjestämisestä osakeyhtiö ja urheilulautakunta saisivat tuon-
nempana sopia. 

Urheilulautakunta ilmoitti kantanaan myöskin, että kaupungin olisi 
yhdyttävä jäseneksi Stadionsäätiöön. 

Lautakunta ehdotti, että Eläintarhan urheilukentälle rakennettaisiin 
katoksella varustettu katselijaparveke ja ravintolahuone. Tätä ehdotusta 
ei rahatoimikamari kuitenkaan hyväksynyt. 

Sitäpaitsi lautakunta ehdotti, että Kyläsaaren uimalaitos korjattaisiin 
ja samalla laajennettaisiin, mutta tätäkään ehdotusta ei hyväksytty. 

Lautakunta piti välttämättömänä että Mustikkamaalle varattaisiin paikka 
merikylpylää varten. 

Smk. 
Suomalainen luistinrata . 
Helsingfors skridskoklubb 
Idrottsföreningen Sparta . 
Työväen luistinrata 
Aktiebolaget Bollplan . . . 
Hietalahden luistinrata. . . 

20,000 
12,500 
7,000 

12,500 
7,000 
1,000 

Yhteensä 60,000 


