
XXIII. Urheilulautakunta. 
Urheilulautakunnan kertomus vuodelta 1932 oli seuraava: 

Urheilulautakuntaan kuuluivat vuonna 1932 puheenjohtajana lääketie-
teenlisensiaatti U. Tötterman, varapuheenjohtajana kamreeri T. H. Vilppula 
sekä jäseninä palopäällikkö W.W. Bergström, voimistelunopettaja V. Laherma 
ja kapteeni H. Öhman. Kaupunginhallituksen edustajana oli kiinteistöjohtaja 
E. v. Frenckell. Sihteerinä toimi Helsingin kaupungin kansanpuistojen isän-
nöitsijä K. Soinio. 

Lautakunta kokoontui toimivuoden kuluessa 13 kertaa; kokouksissa laa-
dittujen pöytäkirjojen pykälämäärä oli 51. Huomattavimmista lautakunnan 
toiminnan tapauksista vuonna 1932 mainittakoon seuraavat: 

Kaupungin uimalaitokset lautakunta puolestaan ehdotti vuokrattaviksi 
siten, että Ursinin kallion uimalaitos joutui Helsingfors simsällskap nimiselle 
seuralle, Humallahden laitos Helsingin uimareille ja Mustikkamaan uusi 
laitos Helsingin työväen uimareille. Mustikkamaan vanhan uimalaitoksen 
ehdotti lautakunta purettavaksi, koska se oli siinä määrin rappeutunut, ettei 
sitä silloisessa kunnossaan olisi voitu vaaratta käyttää. Osa sen maalla ole-
vista pukusuojista olisi kuitenkin säilytettävä käytettäviksi Mustikkamaan 
vapaauimarannan tarkoituksiin Kaupunginvaltuuston vuoden 1932 talous-
arvioon merkitsemä 32,000 markan suuruinen määräraha uimaseurojen avus-
tamiseksi päätettiin jakaa tasan edellämainittujen kolmen seuran kesken 
Avustuksen saaneiden seurojen oli ylläpidettävä uimalaitoksellaan uima-
koulua, jossa kansakouluoppilaat saavat maksutonta opetusta määräajoin. 
Poliisi- ja palomiehistölle oli samoin varattava vapaauinti. Seurasaaren uima-
laitos oli kesäksi 1932 vuokrattuna 1,500 markan vuokrasta saarenvartija 
E. Michelssonnin rouvalle. 

Vuoden 1932 kesä oli hyvin edullinen uinnin harjoittajille. Uimaseurat 
ja seurasaaren laitoksen vuokraaja antoivat seuraavat tilastolliset tiedot hal-
lussaan olevien uimalaitosten käytöstä: 
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Mp. Np. Yht . Mp. Np. Yht . 

Humallahden 
Ursinin kallion 
Mustikkamaan 
Seurasaaren 

20,000 
34,000 

9,300 
11,000 

100,000 
95,000 
20,000 

120,000 
129,000 
29,300 
11,000 
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490 
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64 
70 

33 
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100,000 
95,000 
20,000 

120,000 
129,000 
29,300 
11,000 

Yhteensä 74,300 215,000 289,300 1,680 193 169 362 f 92 133 225 i 

Mustikkamaan uimalaitoksen käyttöä arvosteltaessa on otettava huo-
mioon, että välittömästi sen yhteydessä on suuri vapaauimaranta. 



X X I I I . Urheilulautakunta. 163* 

Kertomusvuonnakin lautakunta huomautti kaupunginhallitukselle 
Humallahden ja Ursinin kallion uimalaitosten korjausten ja laajennusten 
tarpeellisuudesta. 

Kiinteistölautakunnalle lautakunta antoi lausuntonsa luistinratapaik-
kojen osoittamista talveksi 1932—33 tarkoittavista hakemuksista. Yleisenä 
piirteenä oli havaittavissa, että kaikki hakijat pyrkivät saamaan haltuunsa 
maaluistinratoja, joiden hoitokustannukset ovat huokeammat ja jotka voi-
daan rakentaa aikaisemmin kuin meriradat. Luistinurheilun tukemiseksi 
talousarvioon otetusta 48,000 markan suuruisesta määrärahasta jaettiin 
12,000 markan edestä n.s. alennuskortteja kansa- ja oppikoululaisille. Edelli-
set saivat ratamerkkejä ostaessaan 15 markan, jälkimmäiset 12 markan suu-
ruisen alennuksen. Alla olevat numerot osoittavat, missä määrin koululaiset 
käyttivät hyväkseen näitä etuja. 

Jaettuja alennus- Luistin- Luistinra-
kortteja, radoilla doilla käy-

15 mar- 12 mar- käyneitä neitä oppi-
kan. kan. luokkia. laita. 

Suomalainen luistinrata 59 60 986 29,953 
Helsingfors skridskoklubbin: Johanneksen 1 [ 

kentän rata 62 25 306 7,402 
Pohjoissataman rata J ( 69 2,954 

Työväen luistinrata 194 25 393 11,367 
Bollplan-Pallokentän rata . . 16 24 99 2,684 
Runeberginkadun rata 20 26 24 495 
Merisataman rata 3 1 86 1,965 
Neitsytpolun rata — — — 350 

Lautakunta päätti puolestaan jakaa yllä mainitun määrärahan seuraa-
ville luistinradoille: 

Smk. Smk. 

Suomalainen luistinrata 17,000: — Bollplan-Pallokentän rata 5,600: — 
Helsingfors skridsko-
klubbin radat 12,700: — Merisataman rata 4,500: — 
Työväen luistinrata . . . . 8,000: — Neitsytpolun rata . . . . 200: — 

Yhteensä 48,000: 

Voimisteluyhdistysten työn tukemiseksi kaupungin talousarvioon mer-
kityn 60,000 markan suuruisen avustuksen lautakunta jakoi 27 eri seuralle. 
Lasten ja varhaisnuorison leikkityön edistämiseksi myönnetyt 40,000 markkaa 
jaettiin 27 yhdistykselle. 

Lautakunta antoi lausuntonsa Väinämöisenkadun, Oulunkylän ja Pitä-
jänmäen (Talin kartanon) uusista urheilukentistä. 

Kaupungin urheilukentillä ehdotettiin toimeenpantaviksi erinäisiä paran-
nuksia. Kankaisen suojakatoksen laittamista Eläintarhan urheilukentän n.s. 
A-katsomoon lautakunta vastusti, koska se vaikka maksaisi 38,000 markkaa, 
ei lautakunnan mielestä olisi ollut kyllin kestävä ja tarkoituksenmukainen. 
Lautakunta ehdotti puolestaan, että tarkoitukseen varattu määräraha, 50,000 
markkaa, käytettäisiin puisen katoksen rakentamiseen sekä että katsomoa 
samalla laajennettaisiin kolmella penkkirivillä, joten istumapaikkoja tulisi 
lisää 200. Tämä ehdotus hyväksyttiinkin ja työn suoritti toiminimi Thun-
berg & c:o. Sittemmin lautakunta teki ehdotuksen, että myös Eläintarhan 
urheilukentän B-katsomoon tehtäisiin samanlaiset korjaukset. Annalan uudelle 
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kentälle ehdotettiin pukusuoja ja sekä Haapaniemen että Käpylän kentälle 
suihkulaite. Lisäksi lautakunta ehdotti, että leikki- ja urheilukenttäpuutteen 
poistamiseksi ryhdyttäisiin toteuttamaan seuraavat uudisrakennustyöt: 

1. Kampin alueelta olisi varattava lisää leikki- ja urheilukenttäalueita ja 
asemakaavaosaston tehtäväksi olisi tästä syystä annettava harkittavaksi 
kysymys, eikö tämä alue vastaisuudessa olisi kokonaan varattava urheilu-
tarkoituksiin. 

2. Mäntymäen ja Turuntien välille olisi järjestettävä hiekkakenttä, jota 
stadionin valmistuessa voitaisiin kilpailujen aikana käyttää myös autojen 
pysäköimispaikkana. 

3. Käpylän raviradan ja Mäkelänkadun väliin olisi rakennettava aikai-
semmin suunnitellut pallokentät ja heittopaikat. 

4. Johanneksen kirkon kenttää olisi levennettävä kirkon puolella ja koho-
tettava länsipäässään. 

5. Pasilan rakenteilla olevaa leikkikenttää olisi suurennettava urheilu-
lautakunnan alkuperäisen ehdotuksen mukaan riittävän suureksi harjoi-
tuskentäksi. 

6. Väinämöisenkadun kenttätyöt olisi aloitettava. Tätä kenttää varten 
on olemassa vahvistettu suunnitelma. 

7. Lasten kahlaamot olisi järjestettävä Käpylään, Sepänkadun aukiolle 
ja Vallilaan. Myöhemmin lautakunta ehdotti, että Käpylän raviradan 
keskiosaan suunniteltujen kenttien rakentaminen jätettäisiin lepäämään ja 
että aluksi rakennettaisiin vain yksi hiekkapallokenttä ja yksi heittoharjoi-
tuspaikka raviradan ja Mäkelänkadun välille. Lautakunta tarkasti ja hyväk-
syi puolestaan Eläintarhan, Hesperian, Kallion, Haapaniemen ja Käpylän 
urheilukenttien uudet järjestyssäännöt sekä teki ehdotuksen Eläintarhan 
urheilukentän luovuttamiseksi kilpailuja varten ehdottaen pohjamaksuksi 
kenttää vuokrattaessa 300 markkaa ja 400 markkaa kansallisista kilpailuista 
sekä 400 markkaa ja'600 markkaa kansainvälisistä kilpailuista. Pienempi 
vuokra kannettaisiin yhden päivän, suurempi kahden päivän kilpailuista. 

Rahatoimikamarin aikoinaan asettaman komitean talviurheilukeskuksen 
järjestämistä Helsinkiin koskevasta mietinnöstä urheilulautakunta antoi 
lausuntonsa, tehden erinäisiä supistuksia uuden hiihtomäen kerrosrakennus-
ten huoneiden lukumäärään nähden. 




