
XXV. Urheilulautakunta. 
Urhei lulautakunnan ker tomus v:lta 1936 oli seuraava: 

Urhei lu lautakuntaan kuuluivat v. 1936 puheen joh ta jana lääketieteen-
lisensiaatti U. Töt te rman, va rapuheen joh ta jana kamreeri T. H. Wilppula 
sekä jäseninä liikemies O. Fellman, to imi t ta ja V. Koivula ja lääketieteen-
lisensiaatti L. Tanner. Kaupunginhal l i tuksen edus ta jana lautakunnassa oli 
k i inte is töjohtaja E. von Frenckell ja sihteerinä toimi Helsingin kaupungin 
kansanpuistojen isännöitsijä K. Soinio. 

Lau t akun ta kokoontui ker tomusvuonna 10 kertaa; sen kokouksissa laa-
d i t tu jen pöytäki r jo jen pykäläluku oli 35. Huomat tav immis ta l au takunnan 
toiminnan tapauksis ta v. 1936 maini t takoon seuraavat: 

Kaupungin uimalaitokset l au takun ta puolestaan ehdott i vuokrat taviksi 
siten, e t tä Humal lahden uimalaitos joutuisi Helsingin uimareille ja Mustikka-
maan uimalaitos Helsingin työväen uimareille; Uunisaaren merikylpylä oli 
aikaisemman sopimuksen mukaan edelleen Helsingfors simsällskap nimisen 
seuran hallussa. Kaupunginval tuus ton v:n 1936 talousarvioon merki tsemän 
32,000 markan suuruisen uimaseurain avus tusmäärärahan l au takun ta jakoi 
tasan kolmen edellä maini tun seuran kesken. Avustuksen saaneiden seuro-
jen oli yl läpidet tävä uimalaitoksellaan uimakoulua, jossa koululaiset saivat 
maksutonta opetusta määräajoin . Poliisi- ja palomiehistölle oli samoin vara t -
t ava maksuton uinti. 

Mainitut uimaseurat antoivat seuraavat t i lastotiedot hallussaan olevien 
uimalaitosten käy tös tä 1 ) : 

U i m a l a i t o s . 

Kävijöitä suunnilleen. U i m a k o u l u n o p p i l a i t a . 

U i m a l a i t o s . Maksa-
via. 

Mak-
sutta 
käy-

neitä. 

Yh-
teensä. 

Kaik-
kiaan. 

Uimakandidaatti- ja -maisteri-
tutkinnon suorittaneita. U i m a l a i t o s . Maksa-

via. 

Mak-
sutta 
käy-

neitä. 

Yh-
teensä. 

Kaik-
kiaan. 

Mp. Np. Yhteensä. 

Humallahden 43,233 
67,676 
35,501 

13,685 
13,790 
4,200 

56,918 
81,466 
39,701 

608 
473 
630 

64 
70 
76 

58 
57 
71 

122 
127 
147 

Uunisaaren 
43,233 
67,676 
35,501 

13,685 
13,790 
4,200 

56,918 
81,466 
39,701 

608 
473 
630 

64 
70 
76 

58 
57 
71 

122 
127 
147 Mustikkamaan . . . . 

43,233 
67,676 
35,501 

13,685 
13,790 
4,200 

56,918 
81,466 
39,701 

608 
473 
630 

64 
70 
76 

58 
57 
71 

122 
127 
147 

Yhteensä 146,410 31,675 178,085 1,711 210 186 396 

Y. 1936 kesä oli uintiurheilulle eri t täin suotuisa. Veden lämpömäärä 
juhannuksena oli n. 24 as te t ta ja pysyi edelleen kahden kuukauden a jan 
20 asteen paikkeilla. 

x) Tähän sisältyvät vain niitä uimalaitoksia koskevat tiedot, joiden vuokraajat 
ylläpitivät urheilulautakunnan valvonnan alaista uimakoulua. Kaupungin muiden 
uimalaitosten ja uintipaikkain suhteen viitataan kansanpuistojen kertomukseen. 
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Uunisaaren, Humal lahden ja Must ikkamaan uimalaitoksilla teht i in 
vuoden kuluessa tavanmukais ten vuosikorjausten ohella erinäisiä uudistus-
töitä, joista maini t takoon seuraavat: Uunisaaren merikylpylän hyppy telineet 
kilparatoineen ja katsomoineen valmistuivat kesän alussa to teutuen siten 
kaupungin uusimman uimalaitoksen ja a janmukaisen merikylpylän kolmi-
vuotisrakennussuunnitelma, Humal lahden uimalaitoksen miesten osasto 
eristettiin maan puolelta panssariverkolla ja mukavuuslai tosta laajennett i in. 
Must ikkamaan uimalaitos sai lisää pukeutumiskoppeja . 

Talvella 1935/36 kunnalla oli 8 omaa luist inrataa, nimit täin suureh-
kot rada t Käpylässä ja Vallilassa sekä pienehköt Sil tavuorenkadun, Neitsyt-
polun, Runeberginkadun ja Pasilan leikkikentillä sekä Hietalahden sisä-
satamassa ja Kata janokal la upseerikasinon viereisellä jäällä. Kaikilla näillä 
radoilla luistelu oli maksutonta . Niiden jääpinta-ala oli n. 15,000 m2. Lisäksi 
oli kaupungissa samana talvena seuraavat yksityisten omistamat luist inradat: 
Helsingin luistelijain ra ta Kaisaniemen suurella kentällä, Helsingfors skridsko-
klubb nimisen seuran rada t Kaisaniemen pienellä ja Johanneksen kirkon ken-
tällä, Idrottsföreningen Kamra te rna nimisen seuran ra ta Väinämöisenkadun 
kentällä, Kallion luist inrata oy:n ra ta Kallion kentällä, Pal lokent tä oy:n 
alueellaan y l läpi tämät kaksi ra taa sekä Suomen jääkiekkoliiton ra ta Kampin 
kentällä. Näillä yksityisten omistamilla radoilla koulu- ja luokkaluistelu oli 
maksutonta ; lisäksi jaet t i in alennuskort teja , jo tka oikeutt ivat kansa- ja 
oppikoululaiset saamaan alennuksella haluamansa luist inradan talvikausi-
l ippuja . 

Alla oleva taulukko osoittaa, missä määrin koulut ja koululaiset käy t -
t ivä t hyväkseen näitä e tuja : 

Jaettu alennuskortteja, Luistinradoilla 
kansakou- oppikoulu- yhteen- käyneitä, 
lulaisille. laisille. sä. luokkia. oppilaita. 

Kaisaniemen pieni ra ta 10 26 36 227 5,493 
Johanneksen kirkon kentän r a t a . . 56 58 114 386 10,085 
Kaisaniemen suuri ra ta 34 77 111 643 15,037 
Kallion luistinrata 153 37 190 1,354 38,064 
Kampin ra ta 16 14 30 471 9,997 
Väinämöisenkadun ra ta , 11 40 51 179 4,807 
Oy. Pal lokentän ra ta 13 25 38 92 2,466 

Yhteensä 293 277 570 3,352 85,949 

Luistinseuroj en lautakunnal le l ähe t tämät t i l ikertomukset osoit t ivat 
kolmelle seuralle kuluneena to imintavuonna jääneen hiukan säästöä ja kol-
melle vuosi oli t u o t t a n u t tappiota . 

J a e t t a v a määräraha , 48,000 markkaa , jaet t i in siten, e t tä ensin hyvi-
te t t i in kullekin luistinradalle myydy t 12 markan alennuskortit . Tämän jäl-
keen annett i in Helsingin luistelijoille, Helsingfors skridskoklubb nimiselle seu-
ralle ja Kallion luist inrata oy:lle 5,000 markan suuruinen pohja-avustus sekä 
Idrottsföreningen Kamra te rna nimiselle seuralle, Suomen jääkiekkoliitolle ja 
Pal lokent tä oy-.lle 3,000 markan suuruinen vas taava avustus. Määrärahan 
jäännös, 17,187 markkaa , jaet t i in seuroille suhteellisesti luokkaluistelun 
oppilasmäärän perusteella tullen kustakin oppilaasta seuroille hyvi tys tä 
20 penniä. K u n loppusummia hiukan vielä tasoitet t i in, myönnet t i in avus-
tus ta eri ra to ja var ten seuraavasti: 
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Smk. 

Kallion luist inrata oy:n r a t a . . 
Helsingfors skridskoklubbin radat 
Helsingin luistelijain ra ta 
Suomen j ääkiekkoliiton ra ta 
Idrottsföreningen Kamra te rna 'n ra ta 
Pal lokent tä oy:n ra ta 

14,860: — 
9,915: -
9,340: — 
5,360: — 
4,575: — 
3,950: — 

Yhteensä 48,000: — 

Hert toniemen hiihtomäki valmistui t ammikuun 20 p:nä; siinä suoritet-
t i in yli 40 m:n pituisia hyppy jä . Syksyllä l au takunta esitti kaupunginhalli-
tukselle hi ihtomäen korot tamis ta n. 5 m:llä, mihin tarkoitukseen kaupungin-
hallitus myönsikin 35,000 markkaa ja mäki valmistui uus i t tuun kuntoon 
vuoden lopulla. 

Kiinteistölautakunnalle ja kaupunginhalli tukselle l au takun ta antoi lau-
suntoja sen toimintapiiri in kuuluvissa asioissa; kiinteistölautakunnalle laadit-
t i in myös ehdotus Elä in tarhan urhei lukentän kilpailuvuoroista ja puku-
suojien vuokraamisesta kesäksi 1936. Samoin l au takun ta antoi lausunnon 
komitean mietinnöstä olympialaisten kisojen saamisesta Helsinkiin pitäen 
miet intöään asiallisena ja täydellisenä. 

Tehty jen ta rkas tusmatkojen ja saamiensa vali tusten johdosta lauta-
kun ta osoitti kaupunginhalli tukselle ja kiinteistölautakunnalle lähet tämäs-
sään promemoriassa erinäisten uudistusten toimeenpanoa urheilukentillä, 
uimalaitoksilla, luistinradoilla j.n.e. Niinpä Sepänkadun ja Pasilan harjoi tus-
kent t ien työ t olisi saatava loppuun suoritetuiksi v. 1937, Käpylän raviradan 
keskusaukion palloilukenttien töi tä j a tke t t ava , Elä in tarhan urheilukentälle 
olisi saatava vesiklosettilaitteet ja panssariverkko ta i muu tarkoituksen-
mukainen aita e ro t tamaan sisäkentän uiko- eli yleisön osastosta, juoksurata 
uusi t tava kokonaan ta i ainakin pääkatsomon puoleisella sivulla, sähkö-
valaistusta l isät tävä sekä saatava kummankin s isäänkäytävän kohdalle polku-
pyörätelineet, Kallion urheilukentälle olisi saatava kesävesiposteja ja polku-
pyörätelineet, Käpylän kentälle pylväät ja köydet yleisön eristämistä var ten 
sekä polkupyörätelineet, Hesperian kentälle katsojakorokkeita , Annalan 
urheilukentälle kesävesiposteja ja Sil tavuorenkadun, Neitsytpolun ja Rune-
berginkadun luistinratojen yhteyteen talvivesiposteja. 

Uimalaitoksiin ehdotett i in jär jes te t täväksi sähkövalaistus ja Uuni-
saaren uimalaitokselle lisäksi jääkellari, ja lanhuuhtelual ta i ta , kellukkeita 
ja puomeja. 

Er i t tä inkin talvisia jääpelejä silmällä pi täen lau takunta esitti toistami-
seen Elä in tarhan urheilukentälle tehtäväksi luistinradan. 

Melkein kaikkia edellisessä main i t tu ja uudistöitä var ten otett i in si t tem-
min määräraha v:n 1937 talousarvioon. Elä in tarhan urheilukentän juoksu-
radan uudistamista ja erillisen aidan rakentamis ta var ten va ra tu t määrä-
raha t kuitenkin poistettiin. 

Ker tomusvuoden talousarvioon merki ty t määrä raha t 64,000 markkaa 
voimisteluseurain työn tukemiseksi ja 40,000 markkaa lasten ja varhais-
nuorison voimistelu- ja leikkityön edistämiseksi, jaet t i in seuraavien jär jes-
töjen kesken: 
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Voimisteluseu- Lasten ja varhais-
rain työn tuke- nuorison voimistelu- Yhteensä, 

miseksi. ia leikkit.vön edistä- Smk. miseksi, 
Smk. 

UUU11BUU vuumsioiu-
ja leikkityön edistä-

miseksi, 
Smk. 

Helsingin naisvoimistelijat 
Idrottsföreningen Kamra te rna  
Helsingin työväen naisvoimistelijat . . . . 
Idrot tsklubben 32 
Helsingin Tarmo 
Helsingin Kisatoveri t 
Työväen voimisteli jat 
Voimistelu- j a urheiluseura Kullervo 
Helsingin Kisaveikot 
Helsingin Ponnistus 
Helsingin voimisteli jat 
Helsingin Toverit 
Kronohagens idrottsförening  
Rai t t iusyhdis tys Koi ton voimistelu- ja 

urheiluseura Visa 
Helsingfors gymnast ikklubb  
Voimistelu- ja urheiluseura Käpylän 

kunto 
Helsingfors svenska scoutdistrikt  
Gymnastikföreningen i Helsingfors . . . . 
Suomalainen naisvoimisteluseura . . . . 
Jukolan poja t 
Naisvoimisteluseura Säkenet 
Voimistelu- ja urheiluseura K o t k a t . . 
Toukolan voimistelu- ja urheiluseura 

Teräs 
Lek- och id ro t t su t sko t te t av Svenskt för-

bund för fysisk fos t ran för Finlands 
kvinnor  

Voimistelu- j a urheiluseura Käpy län 
urheiluveikot  

Helsingin työväen h i ih tä jä t 
Helsingin jalkapalloklubi 
Helsingin palloseura 
Helsingin h i ih tä jä t 
Kallion naisvoimistelijat 
Suomenlinnan urheil i jat 
Töölön naisvoimistelijat 
Töölön voimistelu- ja urheiluseura Vesa 
Helsingin naisurheili jat 
Kent täurhei l i ja t 
Käpylän naisvoimistelijat 
Idrot tsklubben Örnen  
Helsingin pallotoverit 
Helsingin pallonlyöjät 
Svenska kristliga föreningen av unga 

män  

5,300 — 2,400: • — 7,700: 
3,600 — - 2,400: .— 6,000: 
5,200 — .— 5,200: 
3,200 — 1,700 — 4,900: 
2,800 — 2,100 .— 4,900: 
2,600 .— 2,200 — 4,800: 
3,900 — 700 — 4,600: 
2,500 .— 2,100 — 4,600: 
2,000 • — 2,000 • — 4,000: 
2,500 .— 1,400 — 3,900: 
3,000 • — 700 — 3,700: 
1,500 — 1,800 .— 3,300: 
2,000 — 1,300 • — 3,300: 

2,000: • , 1,300: ; 3,300: 
3,200: — — 3,200: 

1,500: ; 1,200: ; 2,700: 
• — 2,500: : .— 2,500: 

2,200 — 2,200: 
2,200 • — 2,200: 
1,000 1,000: : — 2,000: 
2,000 — 2,000: 
1,400 600: : — 2,000: 

1,200: : — 800: : — 2,000: 

— 1,600: — 1,600: 

500: — 900 1,400 
.— 1,300 _ 1,300 

400 : — 800 .— 1,200 
400: — 800 .— 1,200 

— 1,000 ,— 1,000 
1,000 ,— — 1,000 

500 — 500 : — 1,000 
1,000 — — 1,000 

— 1,000 — 1,000 
500 — 400 — 900 
400 — 500 — 900 
800 — — 800 
700 — — 700 

— 600 : — 600 
600 : — 600 

500: 500: — 
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Voimisteluseu- Lasten ja varhais-
rairityön tuke- nuorison voimistelu- Yhteensä, 

Svenska kvinnoförbundets gymnast ik-
klubb  

Kuuromykkä in voimistelu- ja urheilu-

miseksi, 
Smk. 

500: 

ja leikkityön edis- Smk. 
tämiseksi, Smk. 

500: — 

seura 500: — • — 500: — 
Työväen mailapoj a t — 500: — 500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Kalervo . . • — 400: — 400: — 
Helsingin työväen luistelijat — 400: — 400: — 

Yhteensä 64,000: — 40,000: — 104,000: — 


