
XXV. Urheilulautakunta. 
Urheilulautakunnan kertomus viita 1933 oli seuraava: 

Urheilulautakuntaan kuuluivat v. 1933 puheenjohtajana lääketieteen-
lisensiaatti U. Tötterman, varapuheenjohtajana kamreeri T. II. Vilppula sekä 
jäseninä palopäällikkö \V. W. Bergström, voimistelunopettaja V. Laherma ja 
kapteeni H. Öhman. Kaupunginhallituksen edustajana oli kiinteistöjohtaja 
E. von Frenckell. Sihteerinä toimi Helsingin kaupungin kansanpuistojen 
isännöitsijä K. Soinio. 

Lautakunta kokoontui toimivuoden kuluessa 12 kertaa; kokouksissa 
laadittujen pöytäkirjojen pykälämäärä oli 46. Huomattavimmista lauta-
kunnan toiminnan tapauksista v. 1933 mainittakoon seuraavat: 

Kaupungin uimalaitokset lautakunta puolestaan ehdotti vuokrattaviksi 
siten, että Ursinin kallion uimalaitos joutui Helsingfors simsällskap nimiselle 
seuralle, Humallahden laitos Helsingin uimareille ja Mustikkamaan uimalaitos 
Helsingin työväen uimareille. Kaupunginvaltuuston v:n 1933 talousar-
vioon merkitsemä 25,600 markan suuruinen määräraha uimaseurojen avus-
tamiseksi päätettiin jakaa tasan edellä mainit tujen kolmen seuran kesken. 
Avustuksen saaneiden seurojen oli ylläpidettävä uimalaitoksellaan uimakou-
lua, jossa kansakoulun oppilaat saivat maksutonta opetusta määräajoin. 
Poliisi- ja palomiehistölle oli samoin varat tava vapaauinti. Seurasaaren uima-
laitos oli kesäksi 1933 vuokrat tuna saarenvarti ja A. E. Michelssonin rouvalle. 

Uimaseurat ja Seurasaaren laitoksen vuokraaja antoivat seuraavat tilas-
tolliset tiedot hallussaan olevien uimalaitosten käytöstä: 

Uimalaitos. 

Kävi jö i tä suunnil leen. U i m a k o u l u n o p p i l a i t a . 

Uimalaitos. Maksa-
via. 

Maksutta 
käyneitä. 

Y h -
teensä. 

Kaikki-
aan. 

Uimakandidaatt i - ja 
-maisteritutkinnon 

suorittaneita. 
Uimalaitos. Maksa-
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Mp. Np . Yhteensä. 

Humallahden 
Ursinin kallion 
Mustikkamaan 
Seurasaaren 

22,000 
23,500 

9,300 
9,000 

68,500 
64,000 
12,000 

90,500 
87,500 
21,300 

9,000 

659 
484 
480 

46 
23 
58 

53 
55 
63 

99 
78 

121 

Yhteensä 63,800 144,500 208,300 1,623 127 171 298 

Lautakunta yhtyi puolestaan Uunisaarille suunniteltua uut ta merikyl-
pylää varten valmisteltuun komitean mietintöön. 

Lautakunta antoi lausuntonsa talvikauden 1933-^34 luistinratapaikoista, 
kannat taen vain maaluistinratojen teettämistä. Kaupungin varoilla yllä-
pidettiin luistinradat Käpylässä, Vallilassa sekä Siltavuorenkadun, Neitsyt-
polun, Runeberginkadun ja Pasilan leikkikentillä ja Hietalahden sisäsata-
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massa. Yksityiset rahoitt ivat seuraavat luistinradat: Helsingin luistelijat 
Kaisaniemen suuren kentän, Helsingfors skridskoklubb Kaisaniemen pienen 
kentän ja Johanneksen kirkon kentän, Idrottsföreningen Kamraterna Väinä-
möisenkään n pienen kentän ja Työväen urheiluliitto Kallion urheilukentän. 
Lisäksi Pallokenttä osakeyhtiö rakennutti alueelleen kaksi suurta kenttää, 
joiden pinta-ala oli n. 21,000 m2. Kallion kentän radalla sekä toisella Kai-
saniemen radoista oli pikaluistelualueet. 

Kaupungin omistamille radoille oli yleisöllä maksuton pääsy paitsi 
Runeberginkadun radalle talvella v. 1933, jolloin pääsymaksua kannettiin 
arkipäivisin klo 17:stä ja sunnuntaisin. Tämän radan pääsymaksujen kan-
nosta huolehti Pallokenttä osakeyhtiö. Muilla luistinradoilla ainoastaan 
koulujen luokkaluistelu oli maksutonta, mut ta kansa- ja oppikoulujen oppi-
laille annettiin alennuskortteja, jotka oikeuttivat oppilaat saamaan alennuk-
sella eri luistinratojen talvikausilippuja. Alla oleva taulukko osoittaa, missä 
määrin koululaiset talvella 1932—33 käytt ivät hyväkseen näitä etuja: 

Jaettu alennuskortteja. Luistinradoilla käyneitä-
Kansakoulu- Oppikoulu- i i* ^ i + 

laisille. laisille. Luokkia. Oppilaita. 

Helsingfors skridskoklubb . . . . 54 61 858 25.194 
Suomalainen luistinrata 43 37 815 22,060 
Työväen luistinrata 116 14 559 17,715 
Pallokentän rata 13 20 135 3,584 
Runeberginkadun ra ta 21 24 82 1,680 

Kaupungin v :n l933 menoarvioon merkityn määrärahan, 38,400 markkaa,, 
lautakunta päätt i jakaa seuraaville luistinradoille: 

Helsingfors skridskoklubb 12,380: — 
Suomalainen luistinrata 11,224: — 
Työväen luistinrata 10,860: — 
Pallokenttä 3,936: — 

Määrärahaa jaettaessa korvattiin ensin kullekin luistinradalle myydyt 
alennuskortit, jolloin Pallokenttä ja Runeberginkadun rata laskettiin yhteen 
kuuluviksi. Suomalainen luistinrata, Helsingfors skridskoklubb ja Työväen 
luistinseura saivat kukin pohja-avustuksena 5,000 markkaa ja Pallokenttä 
2,000 markkaa. Jäännös määrärahasta jaettiin seuroille suhteellisesti luokka-
luistelun perusteella. 

Lautakunta hyväksyi seuraavan kilpailu verotuksen noudatettavaksi 
kaupungin alueille rakennetuilla radoilla pidettävistä kilpailuista ja näytök-
sistä: 

1) jos bruttotulot olivat alle 10,000 markkaa, ei kannettu mitään kil-
pailu vero a; 

2) jos brut totulot ylitt ivät 10,000 markkaa mut ta eivät 20,000 markkaa, 
kannettiin veroa 5 %; ja 

3) jos bruttotulot ylit t ivät 20,000 markkaa, verotettiin 10 %. 
Lautakunta ehdotti erinäisiä muutoksia tehtäväksi hiihto- ja kelkka-

mäkiin, kannattaen Kallion urheilukentän pienoishiihtomäen samoin kuin 
Meilahdessa sijaitsevan hiihtomäen siirtämistä, kolmannen pienoishiihtomäen 
rakentamista Käpylään ja lasten kelkkamäkien lisäämistä. Lisäksi lauta-
kunta puolsi hiihtoreittien raivaamista Herttoniemeen. 
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Vuoden varrella lautakunta kävi tarkastamassa uusiksi urheilukentiksi 
sopivia paikkoja, koska kenttien puute oli tuntuva etenkin Sörnäisten, 
Kaivopuiston ja Eiran puoleisissa kaupunginosissa. Myös Pasilaan ehdo-
tettiin rakennettavaksi kenttä. Lisäksi lautakunta ehdotti Kallion urheilu-
kentän Helsinginkadun puoleisen pään korottamista, Eläintarhan kentälle 
naisille kuuluvan suihkulaitteen hankkimista, käymälän sijoittamista Haa-
paniemen kentälle sekä Yäinämöisenkadun kentän lopullista kunnostamista. 

Laadittiin suunnitelma kiinteistölautakunnalle Eläintarhan urheilu-
kentän kilpailuvuoroista sekä pukeutumissuojien vuokraamisesta; samoin 
laadittiin säännöt Annalan urheilukenttää varten. 

Lausunnossaan voimistelusalien rakentamisesta lautakunta, hyläten eri-
koisten kunnallisten voimistelusalien rakentamisen, esitti mielipiteenään, että 
uudet koulutalot, paloasemat y.m. rakennettaisiin siten, että niiden voimis-
telusaleissa voitaisiin harjoittaa myös vapaaehtoista voimistelua. Tämä seikka 
oli jo huomioitava Kallioon rakennettavassa uudessa kansakoulutalossa; 
samoin kaupungin entisiä voimistelusaleja korjattaessa oli huomioitava se, 
e t t äk i in to ja irtotelineiden rakenne vastaisi myös seuravoimistelun ja täysi-
kasvuisten vaatimuksia. 

Kertomusvuoden talousarvioon merkityt määrärahat, 51,200 markkaa 
voimisteluyhdistysten työn tukemiseksi ja 32,000 markkaa lasten ja varhais-
nuorison leikkityön edistämiseksi, jaettiin seuraavien järjestöjen kesken: 

Helsingin naisvoimistelijat 
Työväen naisvoimistelij at 
Työväen voimistelij at 
Helsingin voimistelijat 
Voimistelu- ja urheiluseura Kullervo 
Helsingfors gymnastikklubb  
Idrottsföreningen Kamraterna  
Suomalainen naisvoimisteluseura 
Voimistelu-ja urheiluseura Helsingin ponnistus . . 
Naisvoimisteluseura Säkenet 
Voimistelu- ja urheiluseura Kisatoverit 
Helsingin kis a veikot 
Gymnastikföreningen i Helsingfors 
Helsingin työväenyhdistyksen voimistelu- ja 

urheiluseura Tarmo 
Idrottsklubben 32 
Kronohagens idrottsförening  
Voimistelu- ja urheiluseura Vesa 
Voimistelu- ja urheiluseura Visa 
Käpylän kunto 
Töölön naisvoimistelijat 
Jukolan pojat 
Helsingin toverit . 
Käpylän naisvoimistelijat 
Svenska kvinnoförbundets gymnas t ikk lubb . . . . 
Voimistelu- ja urheiluseura Teräs 
Kuuromykkäin voimistelu- ja urheiluseura. . . . 
Nuorten miesten kristillinen yhdistys 

Smk. 

5,300 
4,000 
3,600 
3,000 
2,900 
2,500 
2,500 
2,400 
2,300 
2,300 
2,000 
1,600 
1,500 

Smk. 

2,000: 

500: 
3,200: 

2,800: 

1,200: 

2,000: 
2,000: 

1,500: — 1,000 — 

1,500: — 1,000 — 

1,200: — 1,200 — 

1,200: — 1,200 — 

1,200: — 1,200 — -

1,100: — 1,000 — 

1,000: - - — 

900: — 1,200 — 

800: — 1,100 — -

700: — 600 — 

600: — — 

600: — 500 : —-
500: — — 

500: — 600 : — 
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Smk. Smk. 

Svenska kristliga föreningen av unga män 500: — 500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Kalervo 500: - 500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Katajaiset 500: — 
Voimistelu ja urheiluseura Kotkat 500: — — 
Helsingin hiihtäjät — 1,000: — 
Suomenlinnan urheilijat — 800: — 
Helsingin työväen hiihtäjät — 900: —-
Ryt ty län koulukodin voimistelu- ja urheiluseura 

Yritys — 500: — 
Helsingin jalkapalloklubi — 500: — 
Helsingin palloseura — 500: — 
Pallotoverit — 500: — 
Svenskt iörbund lor fysisk fostran för Finlands 

kvinnor — 1,500: — 
Helsingin pallonlyöjät — 500: — 

Yhteensä 51,200: — 32,000: 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus lisäksi myönsi Nikkilän sairaalan urheilutoverit nimiselle yhdistyk-
selle 15,000 markkaa urheilukentän järjestämiseen mainitun sairaalan alueelle. 


