
XXIII. Urheilulautakunta. 

Urheilulautakunnan kertomus vuodelta 1929 oli seuraava: 

Urheilulautakuntaan kuului vuonna 1929 insinööri E. von Frenckell 
puheenjohtajana ja verhoilijamestari Y. Lähteinen varapuheenjohtajana sekä 
kirjapainonjohtaja A. E. Grönroos ja lääketieteenlisensiaatit K. Kari ja U. Tötter-
man. Sihteerinä toimi poliisimestarinapulainen K. Soinio. Lautakunta kokoon-
tui kertomusvuonna 20 kertaa. Sen käsittelemistä tärkeimmistä asioista 
mainittakoon seuraavat: 

Lautakunta laati ehdotuksen voimisteluseurojen työn tukemiseksi myön-
netyn 70,000 markan, sekä lasten ja nuorison leikki- ja urheilutyön tukemi-
seksi myönnetyn 50,000 markan suuruisen määrärahan jakamiseksi. Edelli-
sestä määrärahasta annettiin avustusta 29:lle, jälkimmäisestä 32:lle eri seu-
ralle ja yhdistykselle. Koulujen talviurheiluvälineiden ostoon myönnetty 
20,000 markan suuruinen apuraha käytettiin osaksi uusien suksien (n. 100 
paria) ja kelkkojen (n. 100 kpl.) ostoon. 

Ursinin uimalaitos oli kertomusvuonna luovutettu Helsingfors simsäll-
skap-nimiselle seuralle, Humallahden uimalaitos Helsingin uimareille, Mus-
tikkamaan uusi uimalaitos Työväen uimareille ja vanha Helsingin Jyrylle. 
Menoarvioon otettu 40,000 markan suuruinen avustusraha uimaseuroille 
jaettiin tasan neljän yllämainitun seuran välillä. Mainittakoon että Mustikka-
maan uusi uimalaitos ei täysin valmistunut kesäksi 1929, joten Työväen ui-
marit saivat käyttää näytöksiään varten toisiakin uimalaitoksia. 

Lautakunta antoi myönteisen lausunnon stadionin rakentamisesta, ei 
kuitenkaan Tähtitorninmäelle. 

Suomen naisten liikuntakasvatusliitolle myönsi lautakunta puolestaan 
liiton kesäjuhlan järjestämistä varten 30,000 markkaa, josta 15,000 markkaa 
lahjana ja 15,000 markkaa takuuna. 

Lautakunta kävi kuten edellisinäkin vuosina tarkastamassa uimalaitoksia, 
urheilukenttiä sekä Herttoniemen uutta kelkkamäkeä. Ursinin ja Humallahden 
uimalaitokset todettiin olevan korjausten tarpeessa. Kumpaakin varten laadit-
tiin lautakunnan toimesta yksityistä tietä uudistuspiirustukset. Hietarannan 
uima-alueen kuntoonlaittamista piti lautakunta tarpeellisena. Lautakunta 
päätti ehdottaa Eläintarhan urheilukentän vuokramaksuja korotettavaksi, 
nim. maakilpailuista 5,000 markkaan, kansainvälisistä 1,000 markkaan, 
kansallisista 500 markkaan sekä paikkakunnallisista ja jalkapallokilpailuista 
200 markkaan. 

Lautakunta keskusteli alustavasti kunnallisten luistinratojen ja naisten 
urheilukentän järjestämisestä. Pesäpalloilijoille varattiin lisää harjoitus-
paikkoja Kaisaniemessä ja Haapaniemen kentällä. Laadittiin suunnitelma 
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Eläintarhan urheilukentälle rakennettavia pukeutumishuoneita ja uusia 
heittopaikkoja varten kentän ulkopuolelle. Töölööseen, Pasilaan ja Vanhaan-
kaupunkiin (Annebergin kohdalle) ehdotettiin rakennettavaksi uusia harjoi-
tuskenttiä. 

Kaupungin kansakoululaisille myönnettiin alennuskortteja, jotka oikeut-
t ivat heidät saamaan 20 markan alennuksen eri luistinratojen talvikausilipun 
hinnasta ja oppikoululaiset saivat samaten 15 markan suuruisen alennuksen. 
Allaoleva taulukko osoittaa, missä määrin koululaiset käyttivät hyväkseen 
edellämainittuja etuja: 

Alennusmerkke j ä. 
Smk 15:—. Smk 20: —. Luokkia. Oppilaita. 

Suomalainen luistinrata . . . 174 234 918 25,032 
Helsingfors skridskoklubb . . . 67 12 154 5,097 
Idrottsföreningen Sparta . , , 26 31 101 2,457 
Työväen luistinrata 24 297 69 1,891 
Aktiebolaget Bollplan  36 60 52 1,227 

Yhteensä 327 634 1,294 35,704 

Ottamalla huomioon ylläolevan tilaston, päätti lautakunta yksimielisesti 
rahatoimikamarille esittää, että koululaisten luistelun tukemiseksi myönnetty 
60,000 markan suuruinen avustus jaettaisiin kysymyksessä olevien yhdistysten 
kesken seuraavasti: 

Smk. Smk. 
Suomalainen luist inrata. . 18,000:— Työväen luistinrata . . . . 15,000:— 
Helsingfors skridskoklubb 13,000: — Aktiebolaget Bollplan . . 7,000: — 
Idrottsföreningen Sparta 7,000: - ^ Yhteensä 60 ,000 : -


