
XVI. Urheilulautakunta 
Urheilulautakunnan kertomus toiminnastaan v. 1940 oli seuraavan 

sisältöinen: 

Urheilulautakuntaan kuuluivat v. 1940 puheenjohtajana lääketieteen-
lisensiaatti U. Tötterman, varapuheenjohtajana kamreeri T. H. Vilppula 
sekä jäseninä puuseppä H. Kangas, toimittaja E. Manneria ja varatuomari 
B. Planting. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli kiinteistö-
johtaja E. von Frenckell ja sihteerinä toimi kansanpuistojen isännöitsijä 
K. Soinio. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa ja sen kokouksissa 
laadittujen pöytäkirjojen pykäläluku oli 42. Lautakunnan toiminnasta v. 
1940 mainittakoon seuraavaa: 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä syttyneen sodan takia ei talviurheilu-
kaudesta voida lainkaan puhua. Väinämöisenkadun luistinrata kunnostet-
tiin kuitenkin n. parin viikon ajaksi Ruotsiin matkustavalle joukkueelle 
harjoituspaikaksi. Kaikkia luistinratoja alettiin kunnostaa syksyllä 1939 
entiseen tapaan, mutta kun ratoja ei sittemmin voitu avata, joutuivat ur-
heiluseurat kärsimään huomattavia taloudellisia tappioita. Näiden menojen 
korvaukseksi kaupunginhallitus myönsi lautakunnan esityksestä Kaisanie-
men, Johanneksen kirkon, Väinämöisenkadun ja Kallion kentän vuokraa-
jille 8,000 mk:n suuruisen avustuksen kullekin. 

Kesäurheilukausi alkoi myös tavallista myöhemmin. Muutamat urheilu-
kentät avattiin kylläkin jo toukokuun alussa, mutta niiden käyttö oli koko 
alkukesän sangen vähäistä. 

Humallahden uimalaitos oli edelleen vuokrattuna Helsingin uimareille, 
Mustikkamaan uimalaitos Helsingin työväen uimareille ja Uunisaaren uima-
laitos Helsingfors simsällskap nimiselle seuralle. 

Uimaseurat antoivat seuraavat tilastotiedot hallussaan olevien uimalai-
tosten käytöstä: 

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 
Maksavia Maksutta 

käyneitä Yhteensä Kaik-
kiaan 

Uimakandidaatti- ja 
-maisteritutkinnon 

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

käyneitä Yhteensä Kaik-
kiaan 

Mp. Np. Yhteensä 

Humallahden 
Mustikkamaan 
Uunisaaren 

39,000 
11,000 
49,200 

17,000 
24,500 
19,180 

56,000 
35,500 
58,380 

538 
2,000 
1,666 

190 
62 

100 

91 
113 
212 

281 
175 
312 

Yhteensä 99,200 60,680 149,880 4,204 352 416 768 
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Uimakoulujen apumaksuja varten kertomusvuoden talousarvioon 
otettu 52,000 mk:n suuruinen määräraha käytettiin siten, että 40,000 mk 
jaettiin tasan yllä mainitun kolmen uimaseuran kesken. Oy. Merenkulku-
Sjötrafik ab:lle annettiin sopimuksen mukaisesti 9,230 mk 18,460 uima-
kouluoppilaan maksuttomasta kuljetuksesta Mustikkamaalle ja sieltä 
takaisin sekä loput määrärahasta eli 2,770 mk Helsingfors simsällskap 
nimiselle seuralle uimakouluoppilaiden kuljettamisesta Uunisaarelle. Kesä 
ei uinnin kannalta ollut parhaimpia. 

Urheilulautakunta piti ensimmäisen kokouksensa vasta toukokuun 16 
p:nä. Tällöin lautakunta kävi myös tarkastusmatkalla velodromilla, Käpy-
län raviradan alueella, uimastadionilla, Pallokentällä, ratsastushallissa ja 
soutustadionilla. Tarkastuksen perusteella esitettiin kaupunginhallitukselle, 
että mainittujen urheilulaitosten rakennus- ja kunnostamistöitä jatkettai-
siin mahdollisuuksien mukaan. Kesän aikana valmistuivatkin velodromi 
ja soutustadion väliaikaiseen käyttöön. Uimastadionin töitä ei sen sijaan 
voitu jatkaa, sillä Englannista tilattuja vedenpuhdistus- ja lämmityslaitteita 
ei saatu. Soutustadionin toimisto- ja hallintorakennus, vahtimestarin asun-
toa lukuunottamatta, vuokrattiin Suomen soutuliitolle ja Suomen melonta-
liitolle yhteisesti. Velodromin pääkatsomon alla olevista huoneista luovutet-
tiin yksi nyrkkeily- ja painiharjoituksia varten. 

Kaupunginhallitukselle lähetettiin tavanmukainen promemoria urheilu-
kentillä ja uimalaitoksilla suoritettavista korjaus- ja uudistustöistä. Töistä 
mainittakoon Eläintarhan urheilukentän salaojituksen uusiminen, Pallo-
kentän alueiden laajentaminen kalliota louhimalla ja yhden hiekkakentän 
rakentaminen sinne, Käpylän raviradan uusien kenttien eristäminen 
aidalla ja uusien pukusuojien rakentaminen Uunisaaren merikylpylään. 

Lautakunnan puheenjohtaja osallistui syyskuun 22 p:nä 1940 Norrkö-
pingissä pidettyyn Sveriges Idrottsplatser nimisen yhdistyksen kokoukseen. 

Lautakunnan kokouksissa oli keskustelun alaisena myöskin uuden itse-
näisen urheilulautakunnan perustaminen, jonka nimeksi ehdotettiin Hel-
singin kaupungin urheilu- ja kansanpuistolautakunta. Uuden lautakunnan 
johtosääntöehdotus lähetettiin kaupunginhallitukselle. 

Vallilan uuden kansakoulurakennuksen piirustuksiin esitettiin erinäisiä 
muutoksia. Lisäksi ehdotettiin, että koulun siipirakennuksen yhteyteen 
sijoitettaisiin erilliset paini- ja nyrkkeilyhuoneet, joista tässä kaupungin-
osassa oli puute. Aloite ei saanut kannatusta. 

Kertomusvuoden talousarvioon oli merkitty lasten ja varhaisnuorison 
voimistelu- ja leikkityön edistämiseksi 60,000 mk ja voimisteluseurojen 
työn tukemiseksi 100,000 mk. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen 
mukaan saatiin kummastakin määrärahasta jakaa vain 75 %. Lautakunta 
päätti yksimielisesti jakaa määrärahat hakijayhdistysten kesken seuraa-
vasti: Lasten ja 

varhaisnuo-
rison voi-

mistelu- ja 
leikkityön 
edistämi-
seksi, mk 

Voimistelu-
seurani 

työn tuke-
miseksi, 

mk 

Yhteensä, 
mk 

Helsingin naisvoimistelij at 
Helsingin Kisatoverit 
Helsingin Tarmo 
Idrottsföreningen Kamraterna 
Idrottsklubben 32 

4,800 
3,000 
3,150 
3,300 
3,275 

2,300 
2,650 
2,400 
2,000 
2,000 

7,100 
5,650 
5,550 
5,300 
5,275 
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Voimistelu-
seuraili 

työn tuke-
miseksi, 

mk 

Helsingin työväen naisvoimistelijat 5,200 
Työväen voimistelijat 4,000 
Kronohagens idrottsförening 3,000 
Voimistelu- ja urheiluseura Kullervo 2,300 
Helsingin Ponnistus 2,750 
Voimistelu- ja urheiluseura Kotkat 2,100 
Raittiusyhdistys Koiton voimistelu- ja ur-

heiluseura Visa 2,200 
Helsingin voimistelijat 2,600 
Helsingfors gymnastikklubb 3,600 
Helsingin Kisaveikot 1,600 
Helsingin Toverit 1,600 
Helsingfors svenska scoutdistrikt — 
Gymnastikföreningen i Helsingfors 3,000 
Suomalainen naisvoimisteluseura 2,100 
Voimistelu-ja urheiluseura Käpylän Kunto 1,650 
Toukolan voimistelu- ja urheiluseura Teräs 1,350 
Helsingin voimailijat 1,300 
Naisvoimisteluseura Säkenet 1,700 
Helsingin hiihtäjät — 
Töölön voimistelu- ja urheiluseura Vesa 750 
Helsingin jalkapalloklubi 500 
Helsingin painimiehet 1,300 
Helsingin palloseura 500 
Kenttäurheilijat 600 
Helsingin työväen hiihtäjät — 
Idrottsklubben Örnen 1,200 
Jukolan pojat 700 
Voimistelu- ja urheiluseura Käpylän urhei-

luveikot 600 
Helsingin nyrkkeilyseura 900 
Helsingin atleettiklubi 1,100 
Helsingin Kallion naisvoimistelij at 1,100 
Helsingin nuorten miesten kristillinen yh-

distys 500 
Käpylän naisvoimistelijat 1,000 
Idrottsföreningen Union 600 
Töölön naisvoimistelijat 900 
Helsingin työväen nyrkkeilijät 800 
Lek- och idrottsutskottet av Svenskt för-

bund för fysisk fostran för Finlands 
kvinnor — 

Helsingin oppikoulujen urheiluliitto — 
Voimistelu- ja urheiluseura Vauhti-Veikot. 750 
Helsingin pallonlyöjät — 
Työväen mailapoj at — 

Lasten ja 
varhaisnuo-
rison voi-

mistelu- ja 
leikkityön 
edistämi-
seksi, mk 

1,100 
1,925 
2,350 
1,600 
1,800 

1,600 
1,100 

1,700 
1,700 
3,200 

900 
1,100 

850 
700 

1,500 
700 
800 

800 
700 

1,250 

500 

600 
300 

500 

300 

800 
775 

700 
600 

Yhteensä, 
mk 

5,200 
5,100 
4,925 
4,650 
4,350 
3,900 

3,800 
3,700 
3,600 
3,300 
3,300 
3,200 
3,000 
3,000 
2,750 
2,200 
2,000 
1,700 
1,500 
1,450 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,250 
1,200 
1,200 

1,200 
1,200 
1,100 
1,100 

1,000 
1,000 

900 
900 
800 

800 
775 
750 
700 
600 
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Voimistelu-
seurain 

työn tuke-
miseksi, 

mk 

Helsingin kuuromykkäin voimistelu- ja ur-
heiluseura 525 

Svenska kristliga föreningen av unga män 
i Helsingfors — 

Kil ven urheilijat — 
Svenska kvinnoförbundets gymnastikklubb. 400 
Voimistelu-ja urheiluseura Katajaiset 400 
Helsingfors Old Boys — 
Kiri-Veikot 300 

Yhteensä 75,000 

Lasten ja 
varhaisnuo-
rison voi-
mistelu- ja 
leikkityön 
edistämi-
seksi, mk 

500 
400 

300 

Yhteensä, 
mk 

525 

500 
400 
400 
400 
300 
300 

45,000 120,000 

Kunnall. kcrt. 1940 12* 


