
XXV. Urheilulautakunta 
Urheilulautakunnan kertomus v:lta 1937 oli seuraava: 

Urheilulautakuntaan kuuluivat v. 1937 puheenjohtajana lääketieteen-
lisensiaatti U. Tötterman, varapuheenjohtajana kamreeri T. Vilppula sekä 
jäseninä liikemies O. Fellman, puuseppä H. Kangas ja lääketieteenlisen-
siaatti L. Tanner. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
kiinteistöjohtaja E. von Frenckell ja sihteerinä toimi Helsingin kaupungin 
kansanpuistojen isännöitsijä K. Soinio. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa; sen kokouksissa 
laadittujen pöytäkirjojen pykäläluku oli 46. Huomattavimmista lautakun-
nan toiminnan tapauksista v. 1937 mainittakoon seuraavat: 

Kaupungin uimalaitokset lautakunta puolestaan ehdotti vuokratta-
viksi siten, että Humallahden uimalaitos joutuisi Helsingin uimareille 
ja Mustikkamaan uimalaitos Helsingin työväen uimareille; Uunisaaren 
merikylpylä oli aikaisemman sopimuksen mukaan edelleen Helsingfors 
simsällskap nimisen seuran hallussa. Kaupunginvaltuuston v:n 1937 ta-
lousarvioon merkitsemän 40,000 markan suuruisen uimaseurojen avustus-
määrärahan lautakunta jakoi tasan kolmen edellä mainitun seuran kesken. 
Avustuksen saaneiden seurojen oli ylläpidettävä uimalaitoksellaan uima-
koulua, jossa koululaiset saivat maksutonta opetusta määräajoin. Poliisi-
ja palomiehistölle oli samoin varattava maksuton uinti. 

Mainitut uimaseurat antoivat seuraavat tilastotiedot hallussaan olevien 
uimalaitosten käytöstä: 

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

U i m a l a i t o s 
Maksavia Maksutta 

käyneitä Yhteensä Kaik-
kiaan 

Uimakandidaatti- ja 
-maisteritutkinnon 

suorittaneita Maksutta 
käyneitä 

Kaik-
kiaan 

Mp. Np. Yhteensä 

Humallahden 43,386 
72,213 
31,000 

15,439 
15,300 
4,000 

58,825 
87,513 
35,000 

382 81 71 152 
Uunisaaren 

43,386 
72,213 
31,000 

15,439 
15,300 
4,000 

58,825 
87,513 
35,000 

612 116 120 236 
Mustikkamaan 

43,386 
72,213 
31,000 

15,439 
15,300 
4,000 

58,825 
87,513 
35,000 605 90 112 202 

Yhteensä 146,599 34,739 181,338 1,599 287 303 590 

V. 1937 kesä oli uintiurheilulle sangen suotuisa. Ainoastaan heinäkuun 
loppupuoli oli sateista. 

Talvella 1936/37 kunnalla oli 9 omaa luistinrataa, joista ennen muita 
mainittakoon kyseisenä talvena valmistunut Eläintarhan urheilukentän 
uusi luistinrata. Tämä rata, pinta-alaltaan n. 7,000 m2, rakennettiin pää-
asiassa jääpallopelien harrastamiseen tarvittavien alueiden lisäämiseksi. 
Poikkeuksena muista kunnan radoista, joilla luistelu oli maksuton, kannet-
tiin tällä radalla pääsymaksua arkipäivisin klo 17 jälkeen ja sunnuntaisin 
koko päivän. Muut kunnan suuremmat radat olivat edelleen Käpylän ja 
Vallilan kentillä sekä lasten luistinradat Pasilan, Runeberginkadun, Neit-
Kunnall. kert. 1937 16* 
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sytpolun ja Hesperiankadun leikkikentillä ja Hietalahden sisäsatamassa 
sekä Katajanokan rannalla. Kunnalle kuuluvien ratojen yhteinen jäädy-
tetty pinta-ala oli n. 23,000 m2. Yksityisten hallussa olevat radat olivat 
seuraavat: Helsingin luistelijain rata, n. 11,000 m2, Kaisaniemen suurella 
kentällä, Helsingfors skridskoklubb nimisen seuran rata, n. 3,800 m2, 
Johanneksen kirkon kentällä, Helsingin työväen luistelijain rata, n. 10,000 
m2, Kallion kentällä, Idrottsföreningen Kamraterna nimisen seuran rata, 
n. 7,200 m2, Väinämöisenkadun kentällä, Suomen jääkiekkoliiton rata, 
n. 7,200 m2, Kampin kentällä ja Pallokenttä oy:n ylläpitämät radat, 
n. 9,000 m2, Pallokentällä. Yksityisten hallussa olevien luistinratojen yh-
teinen pinta-ala oli n. 48,200 m2. Kaikkiaan talvella 1936/37 jäädytetyn 
luistelualueen pinta-ala oli n. 71,200 m2. 

Eläintarhan luistinradalla kävi n. 15,000 henkilöä, Vallilassa n. 18,000 
henkilöä ja Käpylässä n. 12,000 henkilöä. Pienemmistä luistinradoista 
olivat Neitsytpolun ja Runeberginkadun radat eniten käytetyt. Yksi-
tyisten omistamilla radoilla koulu- ja luokkaluistelu oli maksuton; lisäksi 
jaettiin lautakunnan puolesta alennuskortteja, jotka oikeuttivat kansa-
ja oppikoululaiset saamaan alennuksella haluamansa luistinradan talvi-
kausilipun. Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin koulut ja koulu-
laiset käyttivät hyväkseen näitä etuja: 

Jaettu alennuskortteja Luistinradoilla käyneitä, 
kansakou- oppikoulu- yhteensä luokkia lulaisille laisille yhteensä luokkia oppilaita 

Johanneksen kirkon kentän 
rata 55 61 116 462 11,729 

Kaisaniemen suuri rata 40 59 99 891 25,077 
Kallion luistinrata 161 44 205 1,495 42,824 
Kampin rata 16 20 36 560 13,172 
Väinämöisenkadun rata 12 32 44 262 7,291 
Pallokenttä oy:n rata 27 22 49 146 4,010 

Yhteensä 311 238 549 3,816 104,103 

Luistinseurojen lautakunnalle lähettämät tilikertomukset osoittivat 
luistelukauden 1936/37 taloudellisesti olleen hiukan edullisemman kuin 
edellisenä vuonna. 

Jaettava määräraha, joka kertomusvuonna oli 60,000 markkaa, jaet-
tiin siten, että ensin hyvitettiin kullekin luistinseuralle myydyt 12 markan 
alennukseen oikeuttavat alennuskortit. Tämän jälkeen annettiin Helsin-
gin luistelijoille, Helsingfors skridskoklubb nimiselle seuralle ja Helsingin 
työväen luistelijoille 6,000 markan suuruinen pohja-avustus sekä Idrotts-
föreningen Kamraterna nimiselle seuralle, Suomen jääkiekkoliitolle ja 
Pallokenttä oy:lle 4,000 markan suuruinen vastaava avustus. Määrärahan 
jäännös, 23,412 markkaa, jaettiin seuroille suhteellisesti luokkaluistelun 
oppilasmäärän perusteella tullen kustakin oppilaasta seuroille hyvitystä 
22.5 penniä. Kun loppusummia hiukan vielä tasoitettiin, myönnettiin 
avustusta eri luistinratoja ylläpitäville seuroille seuraavasti: 

Mk 
Helsingin työväen luistelijat 18,200 
Helsingin luistelijat 12,800 
Helsingfors skridskoklubb 10^000 
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Mk 
Suomen jääkiekkoliitto 
Idrottsföreningen Kamraterna 
Pallokenttä oy 

7,400 
6,200 
5,400 

Yhteensä 60,000 

Kunnalla oli 6 hyppyrimäkeä. Kaivopuistoon rakennettiin uusi, pieni, 
kesäksi säilöön siirrettävä lasten hyppyrimäki. Kelkkamäkiä oli 24. Uusi 
mäki rakennettiin Torkkelinkadun puistikkoon . Kesän aikana tehdyistä 
töistä mainittakoon m.m. Laakson ratsastuskentän lopullinen valmistu-
minen kesäkuussa 1937 ja Sepänkadun kentän tasoitustyöt, jotka päättyi-
vät samana syksynä. Molempia kenttiä käytettiin heti ahkerasti ja Laakson 
ratsastuskentällä pidettiin m.m. onnistuneet pohjoismaiset ratsastuskisat. 

Kaupunginhallitukselle j a kiinteistölautakunnalle y.m. urheilulauta-
kunta antoi lausuntoja sen toimintapiiriin kuuluvissa asioissa. Lisäksi 
suoritettiin kenttien pääkilpailujen vuokraamiset, uusina rakennettaviksi 
ehdotettiin uimaranta Vanhankaupungin lahdelle, urheilukenttä Kesä-
kadun ja Länt. Rantatien kulmaukseen, tenniskenttiä Etel. Hesperian-
kadun ja venäläisen sotilashautausmaan risteykseen ja erikoinen voimis-
telusali seuroille Lapinlahdenkadun uuteen kansakouluun sekä tarkis-
tettiin sihteerin laatima promemoria Helsingin leikki- ja virkistyspaikoista 
ja tarpeellisista uudistustöistä kaupungin urheilukentillä, uimalaitoksissa 
y. m. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sittemmin monet näistä ehdotuksista. 

Göteborgissa syyskuun 4—5 p:nä pidettyyn pohjoismaiseen urheilu-
kenttäkongressiin osallistui Helsingin kaupungin edustajana urheilulauta-
kunnan puheenjohtaja pitäen kongressissa esitelmän Helsingin urheilu-
kenttäoloista. 

Lautakunta on myöskin puolestaan myötävaikuttanut siihen, että 
helsinkiläiset seurat saisivat voimisteluharjoitushuoneita stadionilla. 

Kertomusvuoden talousarvioon merkityt määrärahat, 70,000 markkaa 
voimisteluseurain työn tukemiseksi ja 40,000 markkaa lasten ja varhais-
nuorison voimistelu- ja leikkityön edistämiseksi, jaettiin seuraavien jär-
jestöjen kesken: 

Lasten ja 

tukemisek- ieikkityön 
si, mk edistämi-

seksi, mk 
Helsingin naisvoimistelijat 
Idrottsföreningen Kamraterna  
Idrottsklubben 32 
Helsingin työväen naisvoimistelijat . 
Helsingin Kisatoverit 
Helsingin Tarmo 
Työväen voimistelijat 
Voimistelu- ja urheiluseura Kullervo 
Helsingin Ponnistus 
Helsingin Kisaveikot 
Helsingin voimistelijat 

5,300 2,400 
3,800 2,400 
3,800 2,400 
5,400 — 
2,800 2,400 
3,000 2,100 
4,000 900 
2,500 2,200 
2,700 1,400 
2,000 1,800 
3,000 700 

7,700 
6,200 
6,200 
5,400 
5,200 
5,100 
4,900 
4,700 
4,100 
3,800 
3,700 

Tarkempi selostus kunnallisten talvi- ja kesäurheilulaitteiden käytöstä sisäl-
tyy kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston kertomukseen; vrt. tämän kert. s. 306. 
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Lasten ja 
„ . . . , varhaisnuo-
Voimistelu- r i s o n voi_ 
seurain työn miStelu- ja Yhteensä, 
tukemisek- ¡eikkityön m k 

si, mk edistämi-
seksi, mk 

Helsingfors gymnastikklubb 3,400 — 3,400 
Raittiusyhdistys Koiton voimistelu- ja ur-

heiluseura Visa 2,000 1,400 3,400 
Kronohagens idrottsförening 2,000 1,200 3,200 
Helsingin Toverit . 1,500 1,600 3,100 
Voimistelu- ja urheiluseura Käpylän Kunto 1,500 1,200 2,700 
Gymnastikföreningen i Helsingfors 2,500 — 2,500 
Helsingfors svenska scoutdistrikt — 2,500 2,500 
Voimistelu- ja urheiluseura Kotkat 1,600 800 2,400 
Suomalainen naisvoimisteluseura 2,200 — 2,200 
Toukolan voimistelu- ja urheiluseura Teräs 1,300 800 2,100 
Naisvoimisteluseura Säkenet 2,000 — 2,000 
Jukolan pojat 1,000 700 1,700 
Helsingin työväen hiihtäjät — 1,300 1,300 
Voimistelu- ja urheiluseura Käpylän urheilu-

veikot 500 800 1,300 
Helsingin palloseura 400 800 1,200 
Helsingin jalkapalloklubi 400 800 1,200 
Lek- och idrottsutskottet av Svenskt förbund 

för fysisk fostran för Finlands kvinnor — 1,100 1,100 
Töölön naisvoimistelijat 1,100 — 1,100 
Helsingin hiihtäjät — 1,000 1,000 
Kallion naisvoimistelijat 1,000 — 1,000 
Kenttäurheilijat 400 600 1,000 
Suomenlinnan urheilijat 500 500 1,000 
Töölön voimistelu- ja urheiluseura Vesa 400 600 1,000 
Käpylän naisvoimistelijat .. 900 — 900 
Idrottsklubben Örnen 800 — 800 
Helsingin työväen nyrkkeilijät 700 — 700 
Helsingin voimailijat 700 — 700 
Kuuromykkäin voimistelu- ja urheiluseura ... 600 — 600 
Helsingin pallonlyöjät — 600 600 
Helsingin pallotoverit — 600 600 
Helsingin atleettiklubi 500 — 500 
Helsingin naisurheilijat 500 — 500 
Ryttylän koulukodin voimistelu- ja urheiluseura 

Yritys — 500 500 
Svenska kvinnoförbundets gymnastikklubb ... 500 — 500 
Työväen mailapojat — 500 500 
Arsenal — 400 400 
Helsingin nyrkkeilyseura 400 — 400 
Helsingin painimiehet 400 — 400 
Helsingin työväen luistelijat — 400 400 
Suomalainen partiotyttöjärjestö Hespartto ... — 300 300 
Suomen naisten liikuntakasvatusliiton Helsin-

gin osasto — 300 300 
Yhteensä 70,000 40,000 110,000 


