
XXIII. Urheilulautakunta. 

Urheilulautakunnan kertomus vuodelta 1928 oli seuraava: 

Urheilulautakuntaan kuului vuonna 1928 insinööri E. von Frenckell 
puheenjohtajana ja verhoilijamestari V. Lähteinen varapuheenjohtajana sekä 
kansakoulunopettaja J. U. Autonen, kirjapainonjohtaja A. Grönroos ja kon-
suli K. Seidenschnur. Sihteerinä toimi poliisimestarinapulainen K. Soinio. 
Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa. Sen käsittelemistä tär-
keimmistä kysymyksistä mainittakoon seuraavat: 

Lautakunta laati ehdotuksen voimisteluseurojen työn tukemiseksi myön-
netyn 50,000 markan, sekä lasten ja nuorison leikki- ja urheilutyön tukemi-
seksi myönnetyn 30,000 markan suuruisen määrärahan jakamiseksi. Edelli-
sestä määrärahasta annettiin avustusta 24:lle, jälkimmäisestä 25:lle eri seuralle 
ja yhdistykselle. Koulujen talviurheiluvälineiden ostoon myönnetty 20,000 
markan suuruinen apuraha käytettiin pääasiallisesti uusien suksien ostoon ja 
vanhojen korjaamiseen. 

Ursinin uimalaitos oli luovutettu Helsingfors simsällskap-nimiselle seu-
ralle, Humallahden uimalaitos Helsingin uimareille, Mustikkamaan uimalaitos 
Helsingin Jyrylle ja Kyläsaaren uimalaitos Työväen uimareille. 40,000 markan 
suuruinen uimaseurain avustusraha jaettiin tasan yllämainitun neljän seuran 
välillä. 

Kaupunginvaltuusto oli vuodeksi 1928 myöntänyt kaupungin koulu-
laisten luistinurheilun edistämiseksi 60,000 markkaa. Tämä avustus jaettiin 
seuraavasti allamainittujen luistinratojen kesken: 

Smk. 
Suomalainen luistinrata 20,000: — 
Työväen luistinrata . . 15,000: — 
Helsingfors skridskoklubb 11,000: — 

Smk. 
Merisataman luistinrata 7,500: — 
Aktiebolaget Bollplan . . 6,000: — 
Hietalahden luistinrata . . 500: — 

Yhteensä 60,000: — 

Lautakunta kävi talvella tarkastamassa kaikki luistinradat sekä määräsi 
niihin tehtäväksi muutamia parannuksia eritoten siisteyden kannalta. 

Samoin kävi lautakunta kesällä tarkastamassa urheilukenttiä sekä eh-
dotti niihin erinäisiä korjauksia ja parannuksia, m. m. määrättiin Eläintarhan 
urheilukentälle rakennettavaksi uusia katsojaparvekkeita sekä juoksuradan 
leventämistä. 

Yhdessä rakennuskonttorin kanssa teki lautakunta ehdotuksen uuden 
uimalaitoksen rakentamiseksi Mustikkamaalle. 

Rahatoimikamarille huomautti lautakunta uudelleen voimistelusalien 
puutteesta pääkaupungissa. Kun lautakunnan tietoon oli tullut, että Heisin-
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gin anniskeluyhtiön suuri ruokalahuone Fredrikinkadun varrella olisi vuok-
rattavana, teki lautakunta rahatoimikamarille täydellisen ehdotuksen sen 
muuttamiseksi ja sisustamiseksi voimistelusaliksi. Tämä hanke raukesi kui-
tenkin sittemmin, koska asianomaiset talonomistajat eivät tahtoneet vuokrata 
huoneistoa voimistelusaliksi. 

Vuonna 1927 kaupunki oli myöntänyt Uimahalli nimiselle osakeyhtiölle 
2,000,000 markan suuruisen huokeakorkoisen lainan sillä ehdolla, että kansa-
koululaisille sekä poliisi- ja palomiehistölle annettaisiin vuosittain 25,000 
maksutonta kylpyä, joiden järjestämisestä Uimahalli osakeyhtiö ja urheilu-
lautakunta saisivat sopia. Tämän perusteella teki urheilulautakunta kyseessä-
olevan yhtiön kanssa seuraavan sopimuksen: 

Kansakoulunoppilaat ovat oikeutetut luokittain opettajainsa johdolla 
käymään uimahallissa joka arkipäivä klo y2 10—11 välillä siten, että klo 
Y2 10 tulee 40 oppilasta, klo 10 toiset 40 oppilasta ja klo y2 11 jälleen 40 op-
pilasta, joten joka päivän osalle lasketaan tulevan 120 kylpyä. 

Suuri halli on yllämainittuina aikoina varattu pojille maanantaisin, kes-
kiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin, tytöille tiistaisin ja perjantaisin sekä 
pienempi halli klo y2 10—12 tytöille keskiviikkoisin. 

Tämän ehdotuksen mukaan saavat kansakoululaiset vuosittain 24,000, 
sekä poliisi- ja palomiehistö 1,000 kylpyä. 


