
21. Urheilu- ja retkeilylautakunta 

Urheilu- ja retkeilylautakunnan kertomus toiminnastaan v. 1947 oli seuraavan, 
sisältöinen: 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Urheilu- ja retkeilylautakuntaan kuuluivat 
v. 1947 puheenjohtajana jaostosihteeri E. V. Peuhkuri, varapuheenjohtajana toimisto-
päällikkö A. A. Tynell sekä muina jäseninä kunnaneläinlääkäri A. G. Backman, johtaja. 
R. B. Berner, sosiaalijohtaja A. Kaskela, toimittaja P. F. Lindholm, sihteeri G. V. Rajala-
Rinne, tarkastaja U. T. J. Siivonen ja suutari V. A. Tähkä. Kaupunginhallituksen edusta-
jana toimi rahatoimenjohtaja E. von Frenckell ja sihteerinä apulaistoimistopäällikkö V. I. 
Koivula. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 22 kertaa ja kokouksissa laadittujen pöy-
täkirjojen pykäläluku oli 318. Saapuneita kirjeitä oli 387 ja lähetettyjä 124. 

Henkilökuntaa koskevat päätökset. Lautakunta päätti valita 40 palkkaluokkaan kuu-
luvan urheilu- ja retkeilytoimiston toimistoapulaisen virkaan neiti V. H. Karjalaisen tou-
kokuun 1 p:stä 1947 alkaen. 

Korkeasaaren ajomiehen T. Niemelän erotessa toimestaan toukokuun 23 p:nä hänen 
tilalleen otettiin L. R. Jalonen kesäkuun 7 p:stä lukien. 

Talousarvion puitteissa otettiin kesälomasijaisiksi urheilu- ja retkeilytoimistoon kansa-
koulunopettaja A.-M. Kouki kesäkuun 16 p:n ja elokuun 18 p:n väliseksi ajaksi ja herra 
A. Vikström toukokuun 8 p:n ja elokuun 31 p:n väliseksi ajaksi 2). 

Lautakunta päätti3) irtisanoa toimistoapulaisen E. Rantasen toimestaan joulukuun 
1 p:stä lukien. 

Sairauslomia myönnettiin vuoden kuluessa seuraaville henkilöille: toimistoapulaisille 
V. Karjalaiselle elokuun 4 ja 9 p:n väliseksi ajaksi, G. M. Landgrenille tammikuun 11 p:n 
ja helmikuun 11 p:n väliseksi ajaksi ja E. S. Rantaselle huhtikuun 17 p:n ja kesäkuun 18 
p:n väliseksi ajaksi, urheiluohjaaja E. Nummiselle tammikuun 15 ja 29 p:n väliseksi ajaksi, 
Lauttasaaren kaitsijalle B. W. Bergenströmille tammikuun 1 p:n ja helmikuun 11 p:n 
sekä maaliskuun 1 p:n ja huhtikuun l p:n väliseksi ajaksi, Korkeasaaren kirvesmiehelle 
ö . Leskiselle toukokuun 23 p:n ja kesäkuun 13 p:n väliseksi ajaksi, Korkeasaaren aputyö-
miehille N, Kiviselle lokakuun 11 p:n ja marraskuun 3 p:n väliseksi ajaksi ja H. Toivoselle 
helmikuun 20 p:n ja huhtikuun 13 p:n väliseksi ajaksi, kenttävartijat O. Miinalaiselle 
maaliskuun 21 p:n ja huhtikuun 25 p:n väliseksi ajaksi sekä E. Salmelle marraskuun 21 
ja 27 p:n väliseksi ajaksi, Korkeasaaren yövartijalle O. Rajahalmeelle syyskuun 13 ja 26 
p:n väliseksi ajaksi, Mustikkamaan siivoojalle I. Liesiselle kesäkuun 2 ja 23 p:n väliseksi 
ajaksi sekä ratsastushallin siivoojalle A. Närhille huhtikuun 24 p:n ja toukokuun 7 p:n 
väliseksi ajaksi. 

Vuokrausasioita koskevat päätökset. Lautakunta päätti 4); määrätä Helsingin osuus-
kauppa nimisen osuuskunnan vuokraaman Seurasaaren ravintolarakennuksen indeksi-
vuokran huhtikuun 1 p:n 1947 ja maaliskuun 31 p:n 1948 väliseltä ajalta 105 600 mk:ksi. 

Helsingin työväentalon ravintola oy:n ravintolanpito-oikeuden indeksivuokra Mustik-
kamaan kansanpuistossa olevissa yhtiön omistamissa rakennuksissa vahvistettiin6) 8 000 
mk:ksi toukokuun 1 p:n 1947 ja huhtikuun 30 p:n 1948 väliseltä ajalta. 

!) Urh. retk. lk. 26 p. maalisk. 68 §. — 2) S:n 13 p. elok. 212 §. — 3 ) S:n 29 p. elok. 224 §. — 
4) S:n 12 p. maalisk. 61 §. — 5) S:n 12 p. maalisk. 62 §. 
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Eläintarhan urheilukentän virvoitusjuomakioski vuokrattiin pidetyssä huutokau-
passa kesäkaudeksi 1947 herra A. O. Uskille 50 000 mkista. 

Rouva E. Salmen vuokramaksuksi kenkä- ja vaatesäiliön pitämisoikeudesta Munkki-
niemen luistinradalla talvikautena 1947 määrättiin2) 400 mk. 

Mustikkamaan uimarannan tarjoilukioski, vuokrattiin3) Helsingin työväentalon 
ravintola oy:lle kesäksi 1947 6 000 mk:n kausivuokrasta. 

Varsasaaren kioski vuokrattiin4) kesäksi 1947 yhteisesti rouvat H. Grönbergille ja 
E. Salmelle 6 000 mk:n kausivuokrasta. 

Seurasaaren uimalaitos vuokrattiin5) kesäksi 1947 kirvesmies H. Nyströmille 70 000 
mk:n kausivuokrasta. 

Pallokentän pukusuojarakennuksen kioski vuokrattiin6) kesäksi 1947 Helsingin 
osuuskauppa nimiselle osuuskunnalle 10 000 mk:n kausivuokrasta. 

Rouva I. Salonen päätettiin 7) vapauttaa lautakunnan toukokuun 3 p:nä 1946 vahvis-
tamasta Pihlajasaaren ravintolarakennusta koskevasta vuokrasopimuksesta jäljellä ole-
vien kesien 1947 ja 1948 osalta sekä siirtää sopimus Hovikokki oy:lle siten muutettuna, 
että vuokra ei ole elinkustannusindeksistä riippuvainen. 

Korkeasaaren uimaranta vuokrattiin rouva M. Saarikolle kesäksi 1947 5 000 mk:n 
kausivuokrasta ja Tullisaaren kansanpuiston kahvilakioski kesäksi 1947 rouva K. H. 
Laaksoselle 18 000 mk:n kausivuokrasta8). 

Helsingin osuuskaupan vuokramaksu uimastadionin tilojen käytöstä varastotarkoi-
tuksiin määrättiin9) huhtikuulta 1947 15 500 mk:ksi ja toukokuulta 14 750 mk:ksi. 

Rouva E. Sjölundille myönnettiin10) kioskinpito-oikeus velodromilla kesäksi 1947 
500 mk:n kausivuokrasta. 

Toimitusjohtaja J. Hellakselle vuokrattiin X1) Hietarannan ravintolakioski v:ksi 1947 
ja 1948 150 000 mk:n vuosivuokrasta. 

Rouva K. Järviselle myönnettiin 12) kioskinpito-oikeus soutustadionilla kesäksi 1947 
1 000 mk:n kausivuokrasta. 

Rouva R. Laineelle myönnettiin 13) oikeus harjoittaa kesällä 1947 uimapukujen vuok-
rausta Pihlajasaaren kansanpuistossa 300 mk:n kausivuokrasta. 

Seurasaaren kaitsijan asuinrakennuksen yläkerta vuokrattiin14) Helsingin osuuskauppa 
nimiselle osuuskunnalle toukokuun 1 p:n 1947 ja maaliskuun 31 p:n 1948 väliseksi ajaksi 
Seurasaaren ravintolan henkilökunnan majoitusta varten 10 000 mk:n vuokrasta. 

Sea Freight oy:n vuokramaksuksi oikeudesta liikennöidä purjehduskaudella 1947 
sunnuntaisin linjalla Ruoholahti —Seurasaari määrättiin 15) 5 000 mk. 

Helsingin osuuskauppa nimiselle osuuskunnalle vuokrattiin16) uimastadionin katsomo-
rakennuksen kellari ja ensimmäinen kerros kesäkuun 1 p:stä 1947 lukien 18 000 mk:sta 
ja kävelyhalli lokakuun 1 p:stä 1947 lukien 3 000 mk:sta sekä uima-allasta kiertävä putki-
kanava lokakuun 1 p:stä 1947 lukien 2 250 mk:sta, kaikki 2 kuukauden irtisanomisajoin, 
kuitenkin siten, että putkikanava on vaadittaessa luovutettava kaupungin käyttöön 
huhtikuun 25 p:stä 1948 ja kävelyhalli toukokuun 1 p:stä 1948. 

Koulumatkailutoimistolle vuokrattiin17) Pallokentän pukusuojarakennuksesta 576 
m2:n huonetila 8 064 mk:n kuukausivuokrasta lokakuun 1 p:n 1947 ja toukokuun 15 p:n 
1948 väliseksi ajaksi. 

Ratsastusopistolle, Keskustallille ja Hippodromille vuokrattiin18) yhteisesti erinäisin 
ehdoin kaksi kaviouraa 40 000 mk:n kuukausivuokrasta marraskuun 1 p:n 1947 ja huhti-
kuun 30 p:n 1948 väliseksi ajaksi. 

Suomenlinnan merivartiostolle vuokrattiin19) Lauttasaaren kansanpuiston kaitsija-
rakennuksen läntisestä osasta 3 huonetta tammikuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n 1948 väli-
seksi ajaksi 520 mk:n kuukausivuokrasta. 

Koulumatkailutoimistolle vuokrattiin20) velodromin katsomorakennuksesta lisätilana 
huone n:o 13—15 marraskuun 1 p:stä lukien toistaiseksi, mutta kuitenkin enintään huhti-
kuun 1948 loppuun 1 152 mk:n kuukausivuokrasta. 

Urh. retk. lk. 26 p. maalisk. 78 §. — 2) S:n 16 p. huhtik. 88 §. — 3) S:n 23 p. huhtik. 
104 §. — 4) S:n 23 p. huhtik. 105 §. — 5) S:n 23 p. huhtik. 107 §. — 6) S:n 23 p. huhtik. 108 §. — 
7) S:n 23 p. huhtik. 111 §. — 8) S:n 23 p. huhtik. 112 ja 113 §. — 9) S:n 14 p. toukok. 133 §.— 
10) S:n 14 p. toukok. 135 §. — n ) S:n 14 p. toukok. 134 §. — 12) S:n 14 p. toukok. 136 §. — 
13) S:n 11 p. kesäk. 171 §. — 14) S:n 11 p. heinäk. 193 §. — 15) S:n 13 p. elok. 205 §. — 16) S:n 
17 p. syysk. 234 §. — 17) S:n 8 p. lokak. 249 §. — 18) S:n 22 p. lokak. 263 §. — 19) S:n 12 p. 
marrask. 274 §. — 20) S:n 26 p. marrask. 291 §. 
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Teknilliselle toimistolle Sarcolle luovutettiin syyskuun 1 p:stä alkaen velodromin 
katsomorakennuksen yläkäytävän kaksi kylmää huonetta, joiden yhteinen pinta-ala 
oli 31 m2, sekä annettiin lupa rakentaa pyöräilyradan länsikaarteen alle 25 m:n pituinen 
ja pohjapinta-alaltaan 120 m2:n mittainen lautavaja varastotarkoituksia varten, yhteensä 
1 000 mk:n vuosivuokrasta. 

Lisäksi lautakunta teki 2) päätöksen urheilulaitosten ja kansanpuistojen vuokra- ym. 
maksuista. 

Sekalaisia asioita koskevat päätökset. Lautakunta valitsi3) kaupunginhallituksen 
uimastadionin kysymystä selvittelemään asettamaan valiokuntaan edustajakseen toimis-
topäällikkö Tynellin. 

Kokeilutarkoituksessa päätettiin 4) määrätä koululaisten yöpymismaksu Pirttimäen 
retkeilymajassa kevätkaudella 1947 20 mk:ksi vuorokautta ja oppilasta kohden retken 
tapahtuessa ryhmänä opettajan johdolla. 

Talousarvion erinäisten sosiaalisten tehtävien urheilu- ja retkeilymäärärahoista pää-
tettiin myöntää seuraavat määrärahat: 6 000 mk 5) sanomalehtimiesten ja retkeilyjärjes-
tojen edustajain tutustumisretken järjestämiseksi Pirttimäen retkeilymajaan, 6 000 mk 6) 
kotiseuturetkien järjestämiseen, enintään 32 000 mk 7)suunnistamisratojen merkitsemi-
seksi Haagan ja Herttoniemen maastoon, yhteensä 2 000 mk 7) topografikartakkeenhank-
kimiseksi suunnistajille vuokraamista varten, 1 500 mk 8) retkeily asiamiehen osallistu-
mista varten Valkeakoskella helluntaina pidettäville koko maata käsittäville retkeilypäi-
ville, 1 880 mk9) korkeushyppytelineiden ostamiseksi Kivinokkaan, 5 000 mk10) Suomen 
suurkisojen soutustadionille rakennuttaman palkintotuomarimajan ostamista varten sekä 
17 076 mk n ) uimastadionin uimarataköysien hankinnasta aiheutuneiden laskujen suorit-
tamiseen. 

Lautakunta päätti12) hylätä Helsingfors distrikt av Finlands svenska centralidrotts-
förbund nimisen järjestön kunnallista avustusta koskevan anomuksen osanottajien lähet-
tämiseksi Pietarsaaressa kesäkuun 14 ja 15 p:nä pidettävään voimistelujuhlaan. 

Hyväksyttiin13) mietintö urheilu- ja retkeilylautakunnan lähiajan tehtävistä. 
Säännöllisten moottorivenekulkuvuorojen järjestämiseksi Pihlajasaareen kesän 1947 

aikana päätettiin 14) tehdä sopimus S. Ollas, J. Rautakorpi, V. Mässeli, T. Hirvelä ja 
R. Sjölund yhtymän kanssa. 

Lautakunta päätti 15) uudistaa aikaisemman ehdotuksensa, että Paavo Nurmen pat-
sas sijoitettaisiin stadionin aukiolle. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat: määrärahan myöntä-
mistä v:ksi 1947 Pirttimäen retkeilymajan hoitajan palkkaamista ja arvaamattomia 
menoja varten 16); urheilukentän vartijan E. Lohen tapaturmakorvausta17); uusien vene-
laitureiden rakentamista Lauttasaaren ja Mustasaaren kansanpuistoihin18); kansakoulujen 
voimistelusalien käyttöä19); Pallokentän aidan kunnostamista20); Vartiokylän kartanon 
päärakennuksen hallintoa21); ulkoilmakonserttej a22); n. 30 hengen turistiauton hankkimista 
Helsingin kaupungille 23); ns. parakkisaunojen vuokria24); korvauksen suorittamista Suo-
men kanoottiliitolle sen aikoinaan suorittamista soutustadionin melonta-altaan sementti-
osien muutostöistä25); erinäisten parakkien myyntiä Työväen mela-veikoille 26); asema-
kaavataulun pystyttämistä Vanhaankaupunkiin 27); määrärahan myöntämistä Espoon 
kunnan Bodom-järven rannalta luovuttaman alueen kunnostamiseksi yleiseksi uimapai-
kaksi28); toimenpiteisiin ryhtymistä Kulosaaressa olevan esihistoriallisen käräjäpaikan 
kunnostamiseksi29); toimenpiteisiin ryhtymistä Tarvon sillan korjaamiseksi 30); avustuk-
sen myöntämistä Teknillisten laitosten urheiluseuralle Stockholms kommunalanställda 

Urh. retk. lk. 26 p. marrask. 292 §. — 2) S:n 26 p. maalisk. 70 §, 16 p. huhtik. 84 ja 85 §, 
2 p. toukok. 119 §,11 p. kesåk. 181 §,11 p. heinåk. 197 §, 22 p. elok. 220 §, 8 p. lokak. 250 §, 
ja 22 p. lokak. 263 §. — 3) S:n 7 p. tammik. 15 §. — 4) S:n 22 p. tammik. 28 §. — 5) S:n 
22 p. tammik. 29 §. — 6) S:n 16 p. huhtik. 99 §. — 7) S:n 14 p. toukok. 142 §. — 8) S:n 14 p. 
toukok. 145 §. — 9) S:n 28 p. toukok. 164 §. — 1 0 ) S:n 17 p. syysk. 228 §. — S:n 12 p. mar-
rask. 272 §. — 12) S:n 26 p. maalisk. 79 §. — 13) S:n 14 p. toukok. 140 §. — 14) S:n 28 p. 
toukok. 151 §. — 15) S:n 11 p. kesåk. 180 §. — 16) S:n 7 p. tammik. 17 §. — 17) S:n 11 p. 
kesåk. 179 §. — 18) S:n 22 p. tammik. 25 §."— 19) S:n 12 p. helmik. 34 §. — 20) S:n 12 p . hel-
mik. 38 §. — 21) S:n 12 p. helmik. 40 §. — 22) S:n 12 p. helmik. 41 §. — 23) S:n 12 p. helmik. 
42 §. — 24) S:n 26 p. helmik. 50 §. — 25) S:n 16 p. huhtik. 93 §. — 2 6 ) S:n 16 p. huhtik. 100 §. — 
2?) S:n 23 p. huhtik. 114 §. — 28) S:n 14 p. toukok. 143 §. — 29) S:n 14 p. toukok. 144 §. — 
30) S:n 28 p. toukok. 161 §. 
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idrottsförening yhdistyksen Helsingin vierailun johdosta3); avustuksen myöntämistä 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton Haagan osastolle ilmaisen ruoan järjestämi-
seksi uimakoululaisille2); korvauksen suorittamista herra S. Eklundille Hietarannan 
pukusuojasta kadonneesta hatusta3); määrärahan myöntämistä valaistuslaitteiden ra-
kentamiseksi Pukinmäen urheilukentälle4); Elintarvikekeskuksen Hietarannan kahvi-
lakioskin kaluston siirtämistä urheilu- ja retkeilylautakunnalle 5); kelkkamäkien pystyt-
tämistä Suomenlinnaan, Kruununhakaan, Sibeliuksen puistoon ja stadionin etukentän 
kukkulalle6); luistinradan rakentamista Käpylän raviradan yleisurheilukentälle tai 
velodromille7); sekä urheilu- ja retkeilylautakunnan mielipiteen kuulemista julkisia 
rakennuksia rakennettaessa8). 

Palkkalautakunnalle tehtiin esitys eläkesäännön mukaisen osaeläkkeen myöntämisestä 
Korkeasaaren siivoojalle O. Kankaiselle elokuun 1 p:stä lukien 9). 

Kiinteistölautakunnalle tehtiin esityksiä asioista, jotka koskivat: Kaisaniemen suuren 
kentän luovuttamista Suomen suurkisojen tivolialueeksi kesällä 1947 10); Itäisen Pihlaja-
saaren kaupungille kuuluvan osan liittämistä Pihlajasaaren kansanpuistoon11); Käpylän 
ravirata-alueen kunnostamista12); sekä Lapinlahdenkädun 6:ssa olevan kansakoulun toisen 
kerroksen käyttämistä retkeilymajana kesällä 1947 13). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat: sisäpalloilu-
hallin järjestämistä Helsinkiin14); kaupungin omistaman pikaluisteluratasillan käyttöä 
stadionilla 15); komiteanmietintöä nuorisotyölautakunnan perustamisesta16); määrärahan 
myöntämistä Helsingissä toukokuussa 1947 järjestettävien nuorison kulttuuripäivien 
avustamiseksi17); Työväen urheiluliiton urheiluopiston avustamista 18); Vanhankaupungin 
lahden lintukannan rauhoittamista 19); juhannusjuhlan järjestämistä Hietarantaan 20); 
määrärahan myöntämistä Helsingissä kesällä 1947 pidettävien Suomen suurkisojen avus-
tamiseksi 21); Lauttasaaren urheilukentän kunnostamista22); vapaalippujen myöntämistä 
Korkeasaaren laivareitillä Korkeasaaren ravintolan henkilökunnalle23); Korkeasaari-
aiheisten rintamerkkien myyntiä 24); erinäisten parakkien luovuttamista Helsingin kau-
pungille nuorison kokeiluaskartelupajöiksi25); Korkeasaaren laivareitin lippujen hinto-
lja26); Korkeasaaren kasvihuoneiden hoitoa 27); avustuksen myöntämistä Vasikkasaaren 
astenleirin leikki- ja urheiluvälineiden ostoa varten 28); Pihlajasaaren huvilain n:ot 2 ja 
4 korjaamista 29); Pihlajasaaren n. 1 490 m:n pituista puhelinkaapelia koskevaa ostotar-
jousta30); moottorilautan hankkimista liikennelaitoksen tarpeisiin 31); uuden katsomon 
ja pukusuojan rakentamista Hesperian kentälle 32); Aleksis Kiven kansakoulun voimiste-
lusalin käyttöä 33); määrärahan myöntämistä Suomen teknillisten koulujen kesäurheilu-
kilpailujen avustamiseksi34); Kansallismuseon pihamaan puistikon hoitoa35); kaupungille 
kuuluvien töiden ja tehtävien valvomista Lauttasaaressa 36); retkeilymajan järjestämistä 
Helsinkiin37); kanoottien ja veneiden säilytyspaikan sekä yhteislaulutilaisuuksien järjes-
tämistä38); kaviouran luovuttamista ratsastushallista poliisilaitoksen käyttöön39); velo-
dromin vahtimestari-lämmittäjän toimen muuttamista sääntöpalkkaiseksi40); kelkkamäen 
rakentamista Pakilaan41); aloitetta toimipaikkojen hankkimiseksi vapaata nuorisotyötä 
varten42); kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin lomanviettomahdollisuuksien järjestä-
mistä43); Talin laukkaradan ja maastoradan kunnostamistöitä 44); väestönsuojelulauta-
kunnan hallussa olevia kovaäänislaitteita45); erinäisestä vuokramaksusta vapauttamis-
ta46); niitto-oikeutta Vanhankaupunginlahdella47); kelkkamäen pystyttämistä pikku-

Urh. retk. lk. 11 p. heinäk. 195 §. — 2) S:n 11 p. heinäk. 196 §. — 3) S:n 17 p. syysk 
230 §. — 4) S:n 8 p. lokak. 248 § ja 26 p. marrask. 295 §. — 5) S:n 22 p. lokak. 262 §. — 
6) S:n 26 p. marrask. 287 §. — 7) S:n 26 p. marrask. 296 §. — 8) S:n 19 p. jouluk 317 § 
9) S:n 11 p. kesäk. 178 §. — 10) S:n 12 p. maalisk. 63 §. — «) S:n 13 p. elok. 202 § — 
12) S:n 12 p. marrask. 271 §. — 13) S:n 16 p. huhtik. 98 §. — •")• S:n 7 p. tammik. 10 §. — 
«) S:n 7 p. tammik. 13 §. — 16) S:n 12 p. helmik. 37 §. — •«) S:n 26 p. helmik. 48 §. —=18) S*n 
26 p. helmik. 49 §. — 19) S:n 12 p. maalisk. 65 §. — 20) S:n 26 p. maalisk. 81 §. — 21) S:n 
2 p. toukok. 115 §. — 22) S-n 14 p. toukok. 127 §. \ — 23) S:n 28 p. toukok. 147 §. — 24 S*n 
28 p. toukok. 158 §. — 25) S:n 28 p. toukok. 159 §. «•) S:n 11 p. kesäk. 170 §. — 27 S*n 
11 p. kesäk. 186 §. — 28) S:n 11 p. kesäk. 188 §. — 29) S:n 13 p. elok. 201 §. — 30) S:n 13 p. 
elok. 203 §.— 31) S:n 13 p . elok. 204 §. —-32) S:n 13 p. elok. 206 §. — 3 3 )S :n 13 p. elok. 208 §.— 
34) S:n 17 p. syysk. 226 §. — 35) S:n 17 p. syysk. 240 §. — 36) S:n 8 p. lokak. 247 §. — 37) S:n 
8 p. lokak. 255 §. — 38) S:n 8 p. lokak. 256 §. — 39) S:n 22 p. lokak. 264 §. — 4°) S:n 12 p. 
marrask. 273 §. — 41) S:n 12 p. marrask. 280 §. — 42) S:n 12 p. marrask. 283 §. — S:n 12 p. 
marrask. 284 §. — 44) S:n 26 p. marrask, 288 §. — 45) S:n 26 p. marrask. 289 §. — 46) S-n 
26 p. marrask. 290 §. — 47) S:n 26 p. marrask. 300 §. 
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lapsille Räpylään1); kansanpuistojen, siirtolapuutarhojen ja muiden viijelyspuutarhojen 
siirtämistä rakennustoimiston puisto-osaston alaisiksi2). 

Kiinteistötoimistolle annettiin lausunto, joka koski 3 600 m2:n suuruisen alueen luo-
vuttamista Messukentältä Lasten Päivän toimikunnalle tivolin pystyttämistä varten 3). 

Palkkalautakunnalle annettiin lausunto R. Tolosen anomuksesta päästä takaisin kau-
pungin palvelukseen4). 

Toimiston kalusto ja teknilliset apuneuvot. Urheilunohjaajalle hankittiin työpöytä, 
konekirjoituspöytä ja 4-osainen kirjahylly. Isännöitsijöille hankittiin konekirjoituspöytä 
ja retkeilyasiamiehelle työpöytä. 

Talvikausi. Talvella 1947 tuli ensi lumi vasta tammikuun 11 p:nä ja senkin jälkeen 
lunta oli sangen vähän aina helmikuun loppupuolelle saakka. Kaupungin viitoitetut hiih-
toladut kunnostettiin marras—joulukuun vaihteessa. Herttoniemen hyppyrimäkeen saa-
tiin valaistuslaitteet ja mäki tässä uusitussa kunnossa vihittiin tammikuun 25 p:nä Hel-
singin Toverien ilotulituksin järjestämässä näytöksessä. Mäki pidettiin sittemmin valais-
tuna tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Helsingin Toverien, Helsingin työväen hiihtäjien 
ja Käpylän Kunnon hiihtomajat olivat vilkkaassa käytössä. Herttoniemen maastoon 
raivattiin syksyllä 1946 15 km:n pituinen kilpahiihtorata. 

Johanneksenkirkon kentän ja Väinämöisenkadun kentän luistinradat avattiin ensim-
mäisen kerran jo marraskuun 15 p:nä, mutta vasta kuukautta myöhemmin olivat kaikki 
yksityiset ja kunnan pääradat käyttökunnossa. Talven luistelukausi oli suurin piirtein 
edullinen ja kesti maaliskuun 23 p:ään saakka. Luistinradat sekä hyppyri-, pujottelu- ja 
kelkkamäet olivat samat kuin edellisenä talvena paitsi, että uusia kelkkamäkiä pystytet-
tiin Pakilaan, Santahaminaan ja Tapanilaan. 

Seurojen omistamilla luistinradoilla kävi yhteensä 2 529 koululuokkaa ja 72 886 oppi-
lasta, jakautuen määrät vastaavasti eri ratojen osalle seuraavasti: Kallion luistinrata 
1 258—42 220, Väinämöisenkadun kenttä 496—11 891, Kaisaniemen luistinrata 354— 
8 566, Johanneksenkirkon kenttä 243—5 731 ja Eläintarhan luistinrata 178—4 478. 

Kunnan luistinradoilla Käpylässä, Kulosaaressa, Messukentällä ja Vallilassa suoritet-
tiin yli 350 jääpallo-ottelua. Suomen palloliiton ja Työväen urheiluliiton Helsingin piirit 
järjestivät kaupungin alueella yhteensä 518 jääpallo-ottelua. 

Kesäurheilukausi. Ensimmäinen jalkapallo-ottelu pidettiin Kallion hiekkakentällä 
huhtikuun 19 p:nä. Nurmikentät avattiin touko—kesäkuun vaihteessa. Käpylän nurmi-
kenttäalueesta oli käytössä edelleen vain puoli aluetta, sillä toisen puolen annettiin vah-
vistua. Pallokentällä pidettiin 81 pääsymaksullista kilpailu- ja juhlatilaisuutta, ensimmäi-
nen toukokuun 30 p:nä ja viimeinen lokakuun 26 p:nä. Pääsymaksun suorittaneita katse-
lijoita oli 64 227, joista 32 714 tuli Suomen suurkisojen osalle. Bruttotulot olivat 4 734 495 
mk, josta kaupungille jäi nettotuloja 876 764 mk. Kaikkiaan suoritettiin Pallokentällä 
546 jalkapallo-ottelua. 50 mk maksavia harjoituskortteja myytiin 793 ja kertalippuja 
ä 3 mk, 26 290. Suomen palloliiton Helsingin piirin kaupungin eri kentille järjestämiä 
jalkapallo-otteluja oli 866 ja Työväen urheiluliiton Helsingin piirin järjestämiä 388. 

Eläintarhan urheilukentällä pidettiin pääsymaksullisia kilpailutilaisuuksia 28, joissa 
oli 12 587 katsojaa. 

Velodromilla järjestettiin 40 pääsymaksullista tilaisuutta. Katselijoita oli 20 307, joista 
6 656 Helsingin työväen luistelijain ja Helsingin työväen moottoripyöräilijäin yhteisissä 
pyöräily- ja moottoripyöräilykilpailuissa syyskuun 21 p:nä. 100 mk maksavia harjoitus-
kortteja myytiin 46 ja kertalippuja ä 5 mk, 151. 

Uimarien pyynnöstä otettiin uimastadion keskeneräisyydestään huolimatta yleiseen 
käyttöön. Pidettyihin 5 kilpailu- ja näytöstilaisuuteen myytiin 8 235 pääsylippua. 

Käpylän raviradan yleisurheilukenttä valmistui syksyksi, samoin Munkkiniemen 
urheilukenttä. Tapanilan urheilukentän kunnostamista jatkettiin. Eläintarhaan saatiin 
uudet ja ajanmukaiset kovaäänislaitteet. Kaisaniemen verkkopallokentät kunnostettiin 
kokonaan uudelleen ja niitä pidennettiin samalla 4 metriä 

Helsingin ravirata oy. järjesti vuokraamallaan Käpylän raviradalla neljät kaksipäiväi-
set hevoskilpailut. Niiden pääsylipputulot olivat 3 429 180 mk, josta kaupunki sopimuksen 
mukaan sai 1 %:n eli 34 292 mk. 

Urh retk. lk. 19 p. jouluk. 305 §. — 2) S:n 19 p. jouluk. 318 §. — 3) S:n 26 p. helmik. 
47 §. — 4) S:n 26 p. helmik. 52 §. 
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Suomen suurkisat olivat kesäkuun 29 p:n ja heinäkuun 3 p:n välisenä aikana, jolloin 
kaupungin kaikki urheilulaitokset olivat käytössä. 

Uinnin ja ulkoilun kannalta oli kesä 1947 edullinen. Varsinainen lämpökausi kesti 
kesäkuun 19 p:stä elokuun 19 p:ään. 

Hietarannalla kävi yleisöä vähänlaisesti, vaikka aurinkoista säätä jatkui miltei yhtä-
mittaisesti kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun. Veden korkein lämpö 23° mitattiin 
kesäkuun lopussa. Pukusuojaa käytti 70 887 henkilöä, joista naisia 27 770. Ranta oli 
virallisesti avoinna toukokuun 26 p:stä syyskuun 5 p:ään. Henkilökunnan lukumäärä oli 
18. Hukkumistapauksia oli yksi, joka aiheutui sydänhalvauksesta. 

Uimakoulua pitäneet seurat antoivat seuraavat tilastotiedot hallussaan olleiden uima-
laitosten käytöstä: 

Uimalaitos 

Kävijöitä suunnilleen Uimakoulun oppilaita 

Uimalaitos 
Maksavia Maksutta 

käyneitä Yhteensä Kaik-
kiaan 

Uimakanc 
tutkin 

Mp. 

litaatti- ja maisteri -
non suorittaneita 

Np. | Yhteensä 

Humallahden 
Mustikkamaan 
Uunisaaren 
Kalastajatorpan 

55 487 
25 000 
62 615 

9 145 
9 500 

11 399 

64 632 
34 500 
74 014 

443 
541 
322 
205 

62 
42 
39 
27 

85 
102 
46 
26 

147 
144 
85 
53 

Yhteensä 143 102 | 30 044 173 146 1 511 170 | 259 | 429 

Seurasaaren uimalaitoksella kävi n. 21 000 ja Korkeasaaren uimalaitoksella n. 3 500 
henkilöä. 

Liitosalueella kunnostettiin Lauttasaaren, Malmin, Marjaniemen, Pakilan, Pikkukos-
ken, Vartiokylän ja Tapanilan uimarantoja. Marjaniemeen rakennettiin kiinteä 6 m:n 
korkuinen hyppytorni ja 25 m:n pituinen uimaranta. Varsinkin Marjaniemen, Pikkukosken 
ja Tapanilan uimarannat olivat ahkerassa käytössä. Suurin henkilömäärä Pikkukosken 
uimarannalla oli n. 1 000 ja Tapanilan uimarannalla n. 400. 

Urheilunohjaus. Kertomusvuoden aikana järjestettiin liikuntakasvatuksen eri alojen 
kursseja keväällä ja syksyllä, harjoituspaikoilla järjestettiin neuvontaa talvella ja kesällä. 
Pääosaltaan kohdistui työ laajoihin nuorisojoukkoihin, joskin hyvin suuressa määrin 
pyrittiin myös edistämään kansanurheiluharrastusta hiihdon avulla. Talvi muodostui 
poikkeuksellisen lyhyeksi ja vähälumiseksi, mutta tästä huolimatta helmi—maaliskuussa 
suoritettuihin kansanhiihtoihin osallistui n. 28 000 kaupunkilaista. 

Hiihtoneuvontaa järjestettiin sekä paikallisena että alueneuvontana. Herttoniemen 
hyppyrimäessä toimi mäenlaskunneuvoja tammikuun 28 p:stä maaliskuun 3 p:ään kolme 
kertaa viikossa iltaisin ja sunnuntaiaamupäivisin. Kävijäin luku oli kauden aikana neuvon-
tatilaisuuksissa n. 300. Maaliskuussa kokeiltiin latuneuvontaa Haagan ja Herttoniemen 
maastoissa. Kaupungin puistoissa järjestettiin lasten hiihtokurssit maaliskuun 4 ja 8 p:n 
välisenä aikana. Osanottajia Kaivopuiston, Mäntymäen ja Käpylän harjoitusrinteillä oli 
yhteensä 180. Aikuisten hiihtokurssit pidettiin maaliskuussa, osanottajia oli 48. Urheilu-
j a retkeilyfysiologisten luentosarj oj en pohj alla alusti urheilunohj aaj a keskustelutilaisuuksia 
kauden aikana 14 kertaa. 

Kesätoiminta aloitettiin kesäkuun 1 p:nä, jolloin palkattiin 6 neuvojaa ja 5 uimaopet-
tajaa n. 1 y2—3 kuukauden ajaksi. Yleisurheilussa ja uimakoulutoiminnassa voitiin ottaa 
entistä enemmän huomioon kaupungin liitosalueidenkin tarpeet. Uutena työmuotona oli 
naisten ja tyttöjen voimistelunohjaus. 

Yleisurheilunneuvoja toimi Eläintarhassa ja Pakilassa, joissa nuoria urheilijoita oli 
eniten. Myös naisurheilijain harjoituksia opasti neuvoja kaksi kertaa viikossa Eläintar-
hassa. 

Nuorten urheilutoiminnan työkentiksi valittiin Käpylän ja Annalan kentät, joissa 
annettiin ohjausta retkien, leiritoiminnan ja sopivien kilpailujen muodossa. Pojille jär-
jestettiin paikallisen seuran avulla ohjaajan valvonnassa viikon kestänyt leiri Vantaan 
rannalle, osanottajia oli 18. Palloilunneuvonta tapahtui kiertävän neuvontatyön muodossa 
Oulunkylän, Pakilan, Haagan ja Raviradan kentillä etukäteen paikkakunnan seurojen 
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kanssa tehtyjen sopimusten mukaan. Miesten ja naisten voimisteluharjoitukset pidettiin 
Pallokentällä, jossa asianomaiset opettajat johtivat iltaharjoituksia. Naisten voimistelu-
harjoitukset Vesilinnan mäellä olivat hyvin suosittuja, varsinkin syksypuolella, jolloin 
siellä yhdistettiin tyttöjen ja naisten tunnit eräänlaiseksi äitien ja lasten virkistys voimis-
teluksi. 

Kaupungin järjestämiä uimakouluja oli toiminnassa 5, joista Pakilan koulua osittain 
ylläpiti Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto. 

Uimakoululaisista oli n. 60 % alle kouluiän ja n. 30 % 8—14 vuotiaita, joten koulun 
toiminta kohdistui enimmäkseen alkeisohjaukseen; kehittyneimmät suorittivat harvinai-
sen runsaasti erilaisia merkkivaatimuksia. 

Urheiluneuvontaa suoritettiin eri urheilukentillä seuraavasti: 

Urheilukenttä 

Eläintarha 
Pakila 

Käpylä, Annala 

Oulunkylä, Pakila, 
Haaga, Ravirata 

Pallokenttä 

Vesilinnanmäki, 
Pallokenttä 

Osanottajia 
keskimäärin Harjotuslaji 
päivittäin 
30—50 yleisurheilu 

20 » 

«20 nuortenurheilu 

30 palloilu 

10—16 voimistelu 

85—100 naisvoimistelu 
15—30 

Toiminta-
kausi 

Harjoituspäi-
vät ja -ajat 

8.6—31.8 
» 

tiistai, keskiviikko, tors-
tai ja perjantai, klo 
18—20 

9.6—9.9 maanantai, keskiviikko 
ja perjantai, klo 18—20 

16.6—15.9 maanantai, tiistai, kes-
kiviikko ja perjantai, 
klo 18-20 

9.6—31.8 maanantai, keskiviikko 
ja perjantai klo 18—21 

16.6—3.9 maanantai ja keskiviik-
ko, klo 19—21 ja 

18—19 

Uimakoulutoimintaa valaisevat seuraavat luvut: 

Uimakandi- Uima-
Uimakoulu Oppilasluku daatti- maisteri- Toimintakausi 

tutkinnonsuorittaneita 
Herttoniemi 28 21 — 8.6—15.8 
Lauttasaari 161 4 l 1.7—12.8 
Marjaniemi 45 12 9 25.6—17.8 
Pakila 70 21 9 1.6—31.8 
Pikkukoski 58 — — 10.6— 1.8 

Yhteensä 362 58 19 

Uintimerkin suoritti kouluissa yhteensä 78 lasta ja 418 aikuista. Syyskaudella jatkui-
vat kunnalliset miesten kunto voimisteluharjoitukset keskiviikkoisin osanottajien luku-
määrän ollessa 18—32. Samoin järjestettiin esitelmätilaisuuksia ja pidettiin valmennusta 
koskevia luentoja; näitä tilaisuuksia oli yhteensä 12. 

Retkeily. Retkeilyosaston hallinnassa oli kaksi retkeilymajaa, Pirttimäen ja Haagan 
majat. Pirttimäen retkeilymajassa, jossa oli 25 vuodetilaa, yöpyi vuoden aikana n. 1 400 
retkeilijää. Lisäksi kävi majassa samana aikana n. 1 000 retkeilijää, jotka eivät yöpyneet. 
Käynnit keskittyivät pääasiassa viikonloppuihin. Edelleen järjestettiin majan alueella 
neljät kurssit, joihin osallistui n. 250 kurssilaista. Espoon kunnan luovutettua uima-alueen 
Bodom-järven rannalta, ryhdyttiin suunnittelemaan sen kunnostamista retkeilijöiden 
uintimahdollisuuksia silmällä pitäen. Majan lämpöjohdot korjattiin. Haagan retkeily-
majassa kävi vuoden aikana n. 16 000 retkeilijää, etupäässä hiihtäjiä. Yöpymismahdolli-
suuksia ei ollut. Osa majan uuneista ja majanhoitajan 2 huonetta korjattiin. Kaupungin 
omistaman Vartiokylän kartanon päärakennuksesta oli osa vuokrattu Koulumatkailu-
toimisto oy:lle retkeilytoimintaa varten. Kartanossa kävi n. 5 000 retkeilijää, joista 951 
yöpyi. Helsingin retkeily kerhojen käyttöön oli jatkuvasti luovutettuna telttailu alue 
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Laajasalosta Hevossalmen rannalta. Vuoden lopussa pystytettiin Taivalniemelle kanootti-
veistämö ja -suoja, joka kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vuokrataan valmis-
tuttuaan lopullisesti Helsingin retkeily kerhojen yhteistoimikunnalle. Keväällä merkittiin 
Haagan ja Herttoniemen maastoon kiinteä ns., jokamiehen suunnistusrata, jota varten 
painatettiin erikoiskartat. Haagan retkeilymajalla annettiin sunnuntaisin lokakuun aikana 
suunnistusopetusta aloitteleville. Suunnitellusta Uudenmaan kolmesta ns. kulttuurireitistä 
retkeilijät käyttivät jo syksyn kuluessa Helsinki—Nurmijärvi—Tuusula—Helsinki reittiä. 
Vuoden aikana julkaistiin kaksi retkeilyselostusta, joista otettiin yhteensä 45 000 kpl:een 
painos. 

Leirialueilla oli vakinaisia telttoja ja majoja Kivinokassa 703, Varsasaaressa 253, Laut-
tasaaressa 230 ja Satamasaaressa 140 yhteensä 1 326 (edellisenä kesänä 1 095). 

Matkailu. Ulkomainen matkailuliikenne oli vuoden aikana vielä vähäistä. Suurem-
massa määrin saapui ulkomaalaisia Suomen suurkisoihin sekä eräisiin kongresseihin. 
Matkailupalvelua silmällä pitäen järjestettiin keväällä kaupungin toimesta 6 viikkoa kes-
tävät opaskurssit, joihin osallistui n. 200 henkilöä. Kurssien päätyttyä muodostettiin 
kurssilaisista erikoinen opaskerho, johon liittyi heti yli 60 jäsentä. Vuoden lopussa jäsen-
ten lukumäärä oli lähes 100. Kerho ryhtyi huolehtimaan oppilaiden jatkokoulutuksesta 
järjestäen loppukesän ja syksyn kuluessa 16 eri koulutustilaisuutta. Tilaisuuksissa oli 
osanottajia 40—60 henkilöä. Kehittyneimpiä oppilaita käytettiin opastehtäviin. Retkeily-
toimisto huolsi n. 1 000 kotimaista ja ulkomaista matkailijaa. Suomen suurkisojen majoi-
tus- ja opastusjärjestelyissä oli retkeilyosasto mukana. Helsinkiä esittelevän opaskirjasen 
aikaansaamiseksi oltiin yhteistyössä Campingturisterna nimisen yhdistyksen kanssa. 
Korkeasaari-merkki, jota on tarkoitus myydä retkeilijöille, valmistui vuoden lopussa. 

Loma- ja vapaa-ajanvietto. Kotiseututuntemuksen ja -kiintymyksen herättämiseksi 
retkeilyosasto järjesti 5 kotiseutuesitelmää eri puolilla kaupunkia ja kaupungin ympäris-
töä. Tehtiin myös esityksiä eräiden historiallisten paikkojen merkitsemiseksi ja kunnosta-
miseksi. Ulkoilmakonserttien pitäminen järjestettiin siten, että konserttipäiviksi sovittiin 
tiistai ja torstai ja paikoiksi Kaivopuisto, Topeliuksenpuisto, Kallion kirjastotalon puisto 
sekä Vallilan kirkon puisto. Sunnuntaikonsertit pidettiin kaupungin kansanpuistoissa. 
Juhannusjuhla pidettiin Hietarannalla ja rauhanjuhla Kauppatorilla. 

Retkeily- ja matkailuasioissa osasto oli yhteistoiminnassa retkeily- ja matkailualalla 
toimivien järjestöjen, urheiluseurojen, koulujen, teollisuus- ja liikelaitosten, virastojen, 
opetusministeriön ja kouluhallituksen kanssa. 

Apurahojen jako. Voimistelu- ja urheiluseurojen työn tukemiseen myönnettiin 562 000 
mk, jolla avustettiin yhteensä 123 seuraa. Uimakouluille myönnetty määräraha, 125 000 
mk, jaettiin seuraavasti: Helsingin työväen uimarit 35 000 mk, Helsingin uimarit, Hel-
singfors simsällskap niminen yhdistys ja Vetehiset kukin 25 000 mk. Loppuerästä, 15 000 
mk:sta suoritettiin moottorinkuljettajille Mustikkamaan uimakoululaisten kuljettami-
sesta 8 930 mk, Helsingin työväen uimareille 4 000 mk ja Vetehisille 2 070 mk. Luistin-
seuroille myönnetty määräraha 250 000 mk jaettiin seuraavasti: Hesperian jääkiekkoseura 
ja Kronohagens idrottsförening niminen yhdistys kumpikin 65 000 mk, Kallion luistin-
seura 42 000 mk, Helsingin luistelijat 28 000 mk, Helsingfors skridskoklubb niminen yhdis-
tys ja Idrottsföreningen Kamraterna niminen yhdistys kumpikin 25 000 mk. 

K o r k e a s a a r i 

Korkeasaaren toiminnasta antoi sen valvoja seuraavat tiedot: 

Uudisrakennus- ja korjaustyöt. Vuoden kuluessa valmistui uusi tallirakennus suomalai-
sille hirville sekä alppikauristalli, jotka rakensi Oy. Novatro ab. Omin työvoimin raken-
nettiin henkilökunnalle 6-osainen halkovaja ja 2-osainen kellarirakennus sekä uusi kaniini-
talli. Tärkein korjaustyö oli pienen laivasillan osittainen uusiminen. Ns. ristikkohäkki 
uudistettiin ja maalattiin. Lisäksi suoritettiin häkkien maalauksia ja lukuisia pienempiä 
korjauksia. Kasvihuoneen lasitusta ei erinäisten vaikeuksien vuoksi ehditty saada täysin 
valmiiksi. 

Eläinkanta oli kertomusvuoden päättyessä seuraava: imettäväisiä 297 kpl, 56 eri 
lajia, ja lintuja 198 kpl, 54 eri lajia; eläinten yhteinen arvo oli 773 313 mk. 
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Vuoden kuluessa hankittiin ostamalla ja vaihtamalla sekä saatiin lahjaksi eläimiä, 
joista mainittakoon 5 apinaa, 4 kääpiö vuohta, 1 nuori hirvi, 9 kaniinia, 2 pesukarhua, 
2 sinikettua, 2 valkokettua (naalia), 1 platinakettu, 3 hopeakettua, 2 Kanadan-hanhea, 
4 italialaista hanhea, 6 khaki-ankkaa, 2 mandariinisorsaa, 2 myskiankkaa, 1 kurki, 2 
huuhkajaa sekä 3 kulta- ja vihreäfasaania. 

Syntyneistä eläimistä mainittakoon 2 leijonaa, 1 apina, 1 valkohäntähirvi, 3 mufflon-
lammasta, 8 karakullammasta, 10 sinikettua, 19 hillerifrettiä, 10 hopeafasaania, 10 kalk-
kunaa ja 10 ankkaa sekä lisäksi joukko kaniinia ja merisikoja. 

Sairauden takia oli lopetettava 2 maakarhua. Vesipuhveli nieli naulan ja kuoli. Vanha 
naaras Saksan-hirvi kuoli luultavasti vanhuuttaan. Nuori saman vuotinen hirvi katkaisi 
jalkansa ja oli lopetettava. 

Leijonalinnassa kävi vuoden kuluessa 227 235 henkilöä. Pääsymaksutulot olivat 
1 734 811 mk. Näkötornissa kävi 26 935 henkilöä. Pääsymaksutuloja kertyi 100 190 mk. 
Huviajelut ja -ratsastukset saaren aaseilla tuottivat 42 284 mk. 

Saaren moottorivene, joka oli käytössä pääasiallisesti silloin kun s/s Runeberg ei ollut 
kulussa, ja avusti pyhäpäivisin, kuljetti 5 116 henkilöä ja tuotti 78 015 mk. 

Menot olivat kokonaisuudessaan 16 422 623 mk, josta 1 879 900 mk tuli urheilu- ja 
retkeilylautakunnan sekä -toimiston, 10 033 515 mk kansanpuistojen ja 4 509 208 mk 
urheilulaitosten, urheilunohjauksen ja avustusten osalle. 

Tulot olivat kokonaisuudessaan 9 301 797 mk, josta kansanpuistoista saadut tulot oli-
vat 3 875 320 mk ja urheilulaitoksista saadut tulot 5 426 477 mk. 

Kunnall. kert. 1947, II osa 15 


