
22. Urheilu- ja retkeilytoiminta 

Urheilu- ja retkeily lautakunnan ja sen jaostojen kokoonpano, kokoukset ym. Lautakunnan 
puheenjohtajana v. 1957 oli liikennetark. Väinö Soininen, varapuheenjohtajana ins. Bertil 
Oljelund sekä jäseninä varanot. Salme Katajavuori, huoltotoiminnan ohjaaja Aarne Les-
kinen, dipl.ins. Jaakko Ollila, voim.op. Liisa Orko, jaostosiht. Eino Peuhkuri, auton-
kulj. Taisto Pääkkö sekä ekon. Alf-Bertel Storskrubb. Lautakunnan sihteerinä oli toimisto-
siht. Pekka Lehtonen. Kaupunginhallitusta edusti kaup. joht. Arno Tuurna. 

Eläintarhajaostoon kuuluivat puheenjohtajana ins. Oljelund sekä jäseninä varanot. 
Katajavuori, huoltotoiminnan ohjaaja Leskinen, jaostosiht. Peuhkuri, voim. op. Orko 
ja ekon. Storskrubb. Retkeilyjaostoon kuuluivat puheenjohtajana liikennetark. Soininen 
sekä jäseninä varanot. Katajavuori, dipl.ins. Ollila, autonkulj. Pääkkö sekä ekon. Stor-
skrubb (11. 1. 4 §, 18. 1. 20 §). 

Lautakunnalla oli kertomusvuoden aikana 27 kokousta, joiden pöytäkirjojen pykälä-
luku oli 416. Saapuneita kirjeitä oli 533 ja lähetettyjä 156. 

Eläintarhajaostolla oli 4 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 15 pykälää. Retkeily-
jaoston vastaavat luvut olivat 4 ja 13. 

Apurahojen jako. Uimakoulujen apumaksuiksi varattu 1.3 mmk:n suuruinen määrä-
raha jaettiin seuraavasti: Helsingin Työväen Uimarit 306 750 mk, Helsingin Uimarit 
157 570 mk, Helsingfors Simsällskap 272 995 mk, Vetehiset 160 135 mk, Marjaniemen 
Uimarit 124 535 mk ja Helsingin Jyryn uimaosasto 122 185 mk. Mustikkamaan uimakou-
lulaisten kuljettamiseen käytettiin 128 800 mk ja Uunisaaren 27 030 mk (10. 5. 174 §, 
11. 10. 334 §). 

Luistinseurojen apumaksuiksi varattu 2.5 mmk:n määräraha jaettiin seuraavasti: 
Karhu-Kissat 202 520 mk, Helsingin Luistelijat 511 370 mk, Helsingfors Skridskoklubb 
259 830 mk, Idrottsföreningen Kamraterna 571 600 mk ja Kallion luistinrata 954 680 mk 
(11. 1. 17 §, 28. 3. 121 §). 

Piirien kurssitoiminnan avustamiseen varattu 300 000 mk:n määräraha jaettiin seu-
raavasti: Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Helsingin piiri 96 000 mk, Työväen Urheilu-
liiton Helsingin piiri 96 000 mk, Finlands Svenska Centralidrottsförbund, Helsingin piiri 
44 000 mk, Suomen Palloliiton Helsingin piiri 44 000 mk, Suomen Käsipalloliiton Hel-
singin piiri 10 000 mk ja Suomen Jousiampujainliiton Helsingin piiri 10 000 mk (31. 5. 
213 §). 

Voimistelu- ja urheiluseurojen työn tukemiseen varatulla 4 mmk:n määrärahalla avus-
tettiin yhteensä 160 seuraa (15. 3. 91 §). Urheiluseurojen nuorten leiritoiminnan tukemi-
seen varatulla 500 000 mk:n määrärahalla avustettiin 18 seuraa (4. 11. 360 §). Lisäksi 
jaettiin avustuksia kaupungin virastojen ja laitosten henkilökunnan urheilutyön tukemi-
seksi 20 viraston tai laitoksen urheiluseuralle yhteensä 400 000 mk (31. 5. 212 §), ulkoilma-
konsertteja varten 17 kuorolle tai orkesterille yhteensä 750 000 mk (26. 4. 155 §) sekä 5 
kalastusseuralle kalavesien hoitotoimenpiteitä varten yht. 200 000 mk (29. 11. 392 §). 

Vuokraukset. Tärkeimmistä vuokrauksista mainittakoon seuraavat: lautakunta päätti 
vuokrata Mustikkamaan kansanpuiston ravintola-alueen v:ksi 1957—1961 viralli-

seen elinkustannusindeksiin sidotusta 16 500 mk:n vuosivuokrasta sekä Hiekkarannan 
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virvoitusjuomakioskin v:ksi 1957—1959 13 000 mk:n vuosivuokrasta, molemmat Helsingin 
Työväenyhdistykselle (12. 4. 139 §); 

vuokrata Hakaniemen Palloilijat -nimiselle yhdistykselle n. 600 m2:n suuruisen alueen 
Kivinokan kansanpuistosta pienoisgolfkenttää varten 10 000 mk:n vuosivuokrasta v:ksi 
1957—1960 (12. 4.140 §); 

purkaa kaupunginvaltuuston 8. 5. tekemän päätöksen mukaisesti Oy. Yhtyneet Ravin-
tolat Ab:n kanssa 1.11. 1938 kanssa tehdyn Munkkiniemen tenniskenttäaluetta koskevan 
vuokrasopimuksen sekä vuokrata ko. alueen Lawn-Tennis Club 33 -nimiselle yhdistyk-
selle ajaksi 1.5. 1957—30.4. 1972 elinkustannusindeksiin sidotusta 35 000 mk:n vuosi-
vuokrasta (24. 5. 195 §); 

vuokrata Helsingfors Lawn-Tennis Klubb -nimiselle yhdistykselle Pallokentän tennis-
kentät rakennuksineen 1.5. — 31. 12. väliseksi ajaksi 5 000 mk:n vuokrasta (26. 4. 149 §); 

vuokrata Korkeasaaren ravintolan vuodeksi 1958 Korkeasaaren Ravintola Oy:lle 
entisillä ehdoilla (17. 12. 409 §); 

vuokrata Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit -nimisen yhdistyksen 
Naisjaostolle Hietarannan kaksi kioskia sekä pukusuojarakennuksen 1.5. 1957—15.9. 
1961 väliseksi ajaksi 100 000 mk:n elinkustannusindeksiin sidotusta vuosivuokrasta mm. 
sillä ehdolla, että vuokraaja kustannuksellaan suorittaa pukusuojan osittaisen muutta-
misen kesäkahvilaksi laadittujen piirustusten mukaisesti (26.4. 154 §) sekä 

sanoa irti Veikkaustoimisto Oy:n kanssa 5. 11. 1952 tehdyn Ruskeasuon ratsastushal-
lin talliosastoa n:o 5 koskevan vuokrasopimuksen päättyväksi 16. 11. 1957 (13. 9. 299 §). 

Lisäksi päätettiin Kivinokan, Tullisaaren, Pihlajasaaren ja Mustasaaren kesähuvilain 
vuokraamisesta (28. 3.118 §, 26. 4. 156 §), kioskien sekä virvokkeiden ym. myynti-
oikeuksien vuokraamisesta (12. 4. 133, 141 §), valokuvauspaikkojen vuokraamisesta 
(28. 3. 112 §), moottoriveneliikenteen hoidon antamisesta (28. 3. 119 §) sekä uimaloiden 
kioskien vuokraamisesta (10. 5. 176 §), kaikki em. kertomusvuoden kesäkaudeksi, Pallo-
kentän ja Eläintarhan urheilukentän pukusuojien vuokraamisesta kertomusvuoden ke-
säksi sekä talvikaudeksi 1957/58 (10. 5. 167, 169 §, 30. 8. 284 §, 27. 9. 315, 316 §), uimaloi-
den luovuttamisesta uimaseurojen hoitoon kertomusvuoden kesäksi sekä talvikaudeksi 
1957/58 (10. 5. 174, 177, 181 §, 27. 9. 319 §), luistinratojen luovuttamisesta luistinseurojen 
hoitoon talvikaudeksi 1957/58 (18. 10. 343 §) sekä virvokkeiden myyntioikeuden ja mak-
sullisen kenkien ym. säilytysoikeuden vuokraamisesta luistinradoilla talvikaudeksi 1957/ 
58 (13. 12. 403 §). 

Majoitusmaksut lautakunnan hallinnossa olevissa retkeilymajoissa päätettiin korottaa 
ja ottaa uudet maksut käytäntöön 1. 10. lukien. Samoin päätettiin korottaa saunan käy-
töstä ja vuodevaatteista perittävät maksut (16. 8. 234 §). 

Lautakunta päätti määrätä Pallokentän harjoitustilaisuuksien kausikortin hinnaksi 
100 mk ja kertamaksuksi 10 mk (10. 5. 168 §). Samoin määrättiin kentän jääkiekkoradan 
käyttömaksut, milloin oli kysymys harjoittelusta tai otteluista ilman pääsymaksua, 
edellisistä 500 mk/t ja jälkimmäisistä 500—700 mk/l ]/2 t. Pääsymaksullisista otteluista 
oli perusmaksu 2 000 mk + pääsylippujen myyjät ja järjestysmiehet, minkä lisäksi brutto-
tulosta, joka ylitti em. kulut nelinkertaisesti, perittiin 25 % (13. 12. 402 §). 

Velodromin nurmikentällä suoritettavien palloiluottelujen perusmaksuksi määrättiin 
3 000 mk 1.6. lukien (31. 5. 207 §). 

Ruskeasuon ratsastushallissa pidettävien ratsastuskilpailujen ja -näytösten vuokra-
maksut määrättiin 1. 12. lukien toistaiseksi seuraaviksi: pyhäpäivisin klo 12:n jälkeen 
pidettävät kilpailut ja näytökset, joihin oli vapaa pääsy tai enintään 100 mk:n suuruinen 
pääsymaksu, 6 000 mk; paikalliset kilpailut ja näytökset 15 000 mk; kansalliset kilpailut 
20 000 mk sekä kansainväliset kilpailut 20 % bruttotuloista (29. 11. 387 §). Lisäksi mää-
rättiin kertomusvuoden loppuun saakka ne maksut, jotka perittiin hallin palloilusalin 
käytöstä kori-, käsi- ja lentopallo-otteluista (13. 9. 298 §). 

Jääkenttäsäätiön kanssa päätti lautakunta tehdä sopimuksen Pallokentän jääkiekko-
alueen käytöstä talvikautena 1957/58 sekä eräiden laitteiden myymisestä säätiölle (29. 11. 
386 §). 

Lautakunta oikeutti Rolac Oy:n järjestämään yleisölennätyksiä helikopterilla Pallo-
kentällä 18. — 24. 9. välisenä aikana 70 000 mk:n kertakaikkisesta korvauksesta (13. 9. 
300 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: valaistuksen 
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järjestämistä Kumpulan uimalaan johtaville kulkuväylille (11. 1. 11 §); Pohjoismaiden 
pääkaupunkien museonäyttelyn aikaansaamista Helsinkiin, Osloon ja Tukholmaan joko 
v:n 1957 tai 1958 kevättalvella (11. 1. 13 §); urheilu- ja retkeilylautakunnan puheenjoh-
tajan palkkion korottamista (18. 1. 26 §); Humallahden uimalaitoksen hyppytornin pur-
kamista (1. 2. 54 §); sotatoimien johdosta 1939—1944 surmansa saaneiden helsinkiläisten 
siviilihenkilöiden muistomerkin aikaansaamista (1. 2. 55 §); Korkeasaaren kivikokoelman 
lahjoittamista Geologiselle tutkimuslaitokselle (15. 2. 66 §); Lauttasaaren urheilupuiston 
asemakaavan muutosehdotusta (1. 3. 76 §); Hietarannan pukusuojan eteläpään muutta-
mista kahvilaksi (28. 3. 110 §); uuden toimistohuoneen varaamista urheilu- ja retkeily-
toimistolle (28. 3. 123 §); pienten kelkkamäkien ja luistinratojen siirtämistä lastentar-
hain lautakunnan hallintoon ja rakennusviraston puisto-osaston hoitoon (10. 5. 182 §); 
Ruskeasuon ratsastushallin ulkopihan järjestelyä (10. 5. 184 §); alueiden varaamista 
urheilupuistoja varten (30. 8. 286 §); määrärahan merkitsemistä v:n 1958 talousarvioon 
Pirkkolan urheilupuiston suunnittelukilpailua varten (30. 8. 287 §); lautakunnan johto-
säännön 2 §:n 61)- ja 14)-kohtien muuttamista (13. 9. 301 §); kansakoulusalien pianojen ja 
voimistelukaluston luovuttamista ulkopuolisten käyttöön (11. 10. 335 §); määrärahan 
myöntämistä eräitä Pallokentän jääkiekkoalueella suoritettavia töitä varten sekä eräiden 
laitteiden myymistä Jääkenttäsäätiölle (11. 10. 337 §); venelaitureiden ja veneiden talvi-
säilytyspaikkojen järjestämisen ja niiden käytön valvonnan siirtämistä lautakunnan hoi-
dettavaksi (4. 11. 362 §) sekä hiihtokeskuksen aikaansaamista Kasavuoren alueelle tutki-
maan asetetun neuvottelukunnan muuttamista toimikunnaksi (29. 11. 389 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esitys asiasta, joka koski v:n 1958 uudisrakennus-
ja korjaustyöohjelmaa urheilukentillä ja -laitoksilla (7. 6. 224 §, 23. 8. 274 §). 

Toimistovirkoj en pätevyysvaatimusluokkiin sij oittamista selvittelevälle komitealle 
tehtiin urheilu- ja retkeilytoimiston toimistovirkojen sijoittamista pätevyysvaatimus-
luokkiin koskeva esitys (29. 11. 388 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: kertomus-
vuoden veikkausvoittovaroista urheilulaitosten rakentamistarkoituksiin myönnettävien 
avustusten hakemista (11. 1. 9 §); tontin varaamista Munkkiniemestä urheilu- ja kerho-
taloa varten (18. 1.28§); Talonpoikaiskulttuurisäätiön kirjelmää Helsingin matkailu-
nähtävyyksiä käsittelevien tietojen antamisesta myöhemmin julkaistavaa teosta varten 
(18. 1. 32 §); ehdotusta Lauttasaaren vanhojen linnoituslaitteiden sekä ns. tuntemattoman 
sotilaan haudan merkitsemisestä ja hoitamisesta (18. 1. 34 §); aloitetta Hesperian kentän 
kuntoonsaattamiseksi (1.2. 44 §); eräiden seurojen avustus- tai laina-anomuksia (1.2. 
45 §, 16. 8. 248 §, 23. 8. 277 §, 11. 10. 333 §, 18. 10. 344 §); allasuimalan aikaansaamista 
Kaivopuistoon (1.2. 52 §); Munkkiniemen tenniskenttäalueen siirtämistä urheilu- ja 
retkeilylautakunnan hallintoon ja kenttien vuokralleantoa (15. 2. 64 §, 12. 4. 144 §); 
Lauttasaaren hiihtomäen, urheilukentän pukusuojan sekä tenniskenttien ja jääkiekko-
radan rakentamista (1. 3. 77 §); Eteläisellä ja Pohjoisella Humalluodolla sijaitsevien ka-
noottivajojen myymistä Merimelojat ja Helsingfors Kanotklubb nimisille yhdistyksille 
(15. 3. 88 §); voimistelu- ja urheiluseurojen työn tukemiseen varatun määrärahan jako-
perusteiden muuttamista (15. 3. 90 §); Lauttasaaren hyppyrimäkikysymystä (15. 3. 92 §, 
17. 12. 406 §); kaupungin hiihtomäkien rakentamista ja hoitoa (28. 3. 108 §); oppi-
koulujen asemaa Stadionin kunnallisten harjoitussalien vuokrauksessa (28 3. 113 §); 
Espoon kunnan Bodomin kylässä sijaitsevan Spängfali-nimisen tilan määräämistä 
urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintoon (12. 4. 138 §); urheilukentän rakentamista Itä-
Herttoniemeen (26. 4. 150 §); Lauttasaaren uimarantaolojen parantamista (10. 5. 171 §, 
7. 6. 226 §); pukusuojarakennuksen rakentamista Herttoniemen urheilukentälle (24. 5. 
199 §); kaupungin nähtävyyksien mainostamista päivälehdissä (31.5. 215 §); Helsingin 
Nuorisotyötoimikunnan esitystä määrärahan merkitsemisestä v:n 1958 talousarvioon 
retkeilymajan rakentamiseksi Helsinkiin (31. 5. 216 §); eräiden parannustöiden suoritta-
mista Vartiokylän urheilukentällä (7. 6. 225 §); sosiaalisten apurahojen jakokomitean 
mietintöä (16. 8. 246 §); tenniskenttien rakentamista Käpylän urheilupuistoon (16. 8. 
247 §); vesipostin rakentamista ja luistinradan kunnostamista Maunulaan ns. Suursuon 
pikakentälle (16.8.252 §); Rastilan saunarakennuksen pääpiirustusten hyväksymistä ym. 
(16. 8. 253 §); ulkoilmakonserttien järjestämistä esikaupunkialueella (16. 8. 255 §); irtai-
men ja kiinteän omaisuuden tarkastajani kertomuksia v:lta 1956 (23. 8. 268, 269 §); 
750 000 mk:n lisämäärärahan myöntämistä Pallokentän hiekkakentän rinnekatsomoa var-
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ten (30. 8. 282 §); Talin ratsastushallin saamista uudelleen ratsastuskäyttöön (30. 8. 
285 §); aloitetta hiihtokeskuksen aikaansaamiseksi kaupunkiin (13. 9. 302 §); esitystä las-
tenkahlaamon rakentamisesta Pakilan urheilukentän yhteyteen (13. 9. 303 §); uimarannan 
aikaansaamista Strömsinlahden rannalle (27. 9. 313 §); Mechelininkadulla Rajasaarentien 
ja Kammionkadun välillä olevan ratsastustien päällystämistä ajoradaksi (11. 10. 
330 §); Lauttasaaren urheilupuiston yleissuunnitelman hyväksymistä (18. 10. 346 §); Auto-
ja tennistalossa olevien tennishallien käyttöä (4. 11. 359 §); Työväen Pursiseuran anomus-
ta Kulosaaressa Brändöntien päässä olevan railosillan luovuttamisesta anojan käyttöön 
(4. 11. 363 §) sekä määrärahan merkitsemistä vuoden 1958 talousarvioon Pirkkolan urhei-
lupuiston suunnittelukilpailua varten (13. 12. 401 §). 

Kiinteistölautakunnalle annettiin lausunto Häggvik-nimisen tilan myyntitarjouksesta 
(18. 10. 350 §) sekä kiinteistövirastolle lausunnot anomuksesta saada ostaa kaupungin 
omistamasta Rastbölen tilasta 15 x 50 m:n suuruinen määräala (1. 2. 56 §) ja eräiden 
Kirkkonummen ja Espoon kunnissa sijaitsevien tilojen ostamisesta kaupungille (1.3. 8 1 §)• 

Lisäksi annettiin eräitä lausuntoja kaupunginreviisorille. 
Yleistä. Urheilu- ja retkeilylautakunta on kertomusvuoden aikana pyrkinyt edelleen 

kehittämään urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksia Helsingissä. Kun Kantakaupungin urhei-
lupaikkatilannetta yleensä on pidettävä varsin tyydyttävänä, lukuun ot tamatta eräiden 
sisäurheilumuotojen kilpailutiloja sekä koulujen liikuntatoiminnan edellyttämiä harjoitus-
paikkoja ja parannusten aikaansaaminen viimemainitussa suhteessa on Kantakaupungin 
alueella asemakaavallisista syistä jo lähes mahdotonta, on päähuomio kiinnitetty jatku-
vasti kasvavien esikaupunkialueiden urheilupaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja 
kunnostamiseen urheilupuistosuunnitelman puitteissa. Sen toteuttamisen ensimmäisenä 
vaiheena tulee olemaan Pirkkolan urheilupuistoa koskevan arkkitehtuurikilpailun järjes-
täminen. Esikaupunkialueiden pahinta urheilupaikkojen puutetta poistamaan ovat tar-
koitetut myös ns. pikakentät, joita on kertomusvuoden aikana suunniteltu ja osittain 
rakennettukin eri puolille kaupunkia. 

Uusia urheilulaitoksia suunniteltaessa on entistä enemmän pyrit ty ottamaan huo-
mioon se, että ne tasapuolisesti tyydyttäisivät mahdollisimman monia eri urheilunaloja 
sekä että laitokset ainakin jossakin muodossa olisivat ympärivuotisessa käytössä. Niin-
ikään on yhdessä rakennusviraston kanssa pyritty löytämään entistä taloudellisempia 
rakenteita (esim. asfalttipintaiset tenniskentät), jotta hoito- ja huoltokustannukset saa-
taisiin pienemmiksi. 

Ulkoiluun soveltuvia alueita on kaupungin omistuksessa jatkuvasti aivan liian vähän, 
minkä vuoksi uusien alueiden hankkiminen tähän tarkoitukseen on edelleen ollut tähtäi-
messä. 

Urheilu- ja retkeilytoimisto 

Henkilökunta. Kertomusvuoden aikana oli vakinaisten viranhaltijain lukumäärä 36 
ja tilapäisten kaksi, minkä lisäksi oli kesällä toimistotehtävissä kahteen otteeseen yksi 
vuosilomasijainen sekä 1.1. — 18. 2. välisen ajan urheilunohjaajan tehtäviä hoitamassa 
yksi viransijainen. 

Työntekijäin lukumäärä oli korkeimmillaan heinäkuussa (227) ja alimmillaan maalis-
kuussa (51). 

Avoinna olleeseen 11. palkkaluokan tp. toimistoapulaisen virkaan valittiin 16.3. 
alkaen rva Armi Lindblom (15. 2. 65 §, 15. 3. 85 §). 

Eläkkeelle siirtyivät puistonsiivooja B. Vilkman 1. 5. lukien, eläintenhoitaja J. Kaner-
va 12. 6. lukien sekä lipunmyyjä A. Korjula 16. 6. lukien. 

Korkeasaaren ent. saarenvartij alle R. Partaselle ehdotettiin myönnettäväksi Kaupun-
kiliiton hopeinen ansiomerkki 25 vuoden palveluksesta. 

Virka- ja opintomatkoja tekivät kertomusvuoden aikana Korkeasaaren intendentti 
Curt af Enehjelm (28. 3. 107 §, 26. 4. 146 §), lautakunnan jäsen, autonkulj. Pääkkö, 
tp. toimistosihteeri Lehtonen (16. 8. 249 §, 30. 8. 280 §) sekä toimistopääll. Esko Paimio 
(13. 9.305 §, 11.10. 329 §, 18. 10. 342 §). 

Sairauslomaa nautti 15 viranhaltijaa yhteensä 204 päivää ja 30 työntekijää yhteensä 
668 päivää. 
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Urheilutoiminta 

Talvikausi. Urheilu- ja retkeilytoimiston hallinnossa oli yhteensä 33 luistinrataa, 
minkä lisäksi 15 pienempää rataa siirrettiin kertomusvuoden aikana lastentarhain lauta-
kunnan hallintoon ja rakennusviraston puisto-osaston hoitoon. Em. 33 radan yhteinen 
pinta-ala oli n. 21.7 ha. Näistä yhdeksän esikaupunkiradan hoito oli annettu Salaojitus-
työ Oy:n urakalla suoritettavaksi, minkä ohessa neljän jäljempänä mainitun radan hoi-
dosta vastasivat eräät helsinkiläiset luisteluseurat. 

Seurojen hoitamilla luistinradoilla kävi opettajien johdolla yhteensä 127 523 koulu-
laista jakaantuen eri ratojen osalle seuraavasti: Kallio 69 668, Kaisaniemi 26 092, Väinä-
möinen 20 596 ja Johannes 11 167. 

Suur kelkkamäkiä (rinnemäkiä) oli yhteensä neljä. Kertomusvuoden syyskauden alussa 
siirrettiin 46 pientä telinekelkkamäkeä lastentarhain lautakunnan hallintoon ja rakennus-
viraston puisto-osaston hoitoon. 

Pallokentällä pelattiin kaksi pääsymaksullista mestaruussarjan jääpallo-ottelua, joissa 
oli katsojia yhteensä 3 740. Piirisarjojen otteluja, joita oli yhteensä 167, pelattiin eniten 
seuraavilla radoilla: Käpylä 31, Vallila 30, Messukenttä 29, Käpylän urheilupuisto 19 ja 
Kulosaari 17. 

Kesäkausi. Pallokentällä aloitettiin kesätoiminta 22. 4. (hiekkakenttä) ja 16. 5. 
(ruohokentät), jolloin pelattiin ensimmäiset jalkapallo-ottelut. Viimeinen peli suoritettiin 
ruohokentillä 20. 10. Mestaruussarjan otteluita pelattiin kaikkiaan 13, joissa oli katsojia 
yhteensä 32 121. Suomi-sarjan osalta vastaavat luvut olivat 26 ja 21 023. Varsinaisen 
urheilutoiminnan lisäksi kentällä järjestettiin syksyllä eräitä Englannin messuihin liittyviä 
tilaisuuksia (laivaston soittokuntien ns. iltasoitto) sekä helikopterilennätyksiä yleisölle. 
Kertaharjoituslippuja kentälle myytiin 7 462 ja harjoituskortteja 575. Kertomusvuoden 
lopussa saatiin Pallokentän alueelle Jääkenttäsäätiön toimesta rakennetun tekojääradan 
työt lähes valmiiksi (myöhemmin asennettavia koneistoja ja eräitä niihin liittyviä raken-
nelmia lukuun ottamatta). Rataa, johon kaupunki hankki säätiön myöhemmin lunastetta-
vaksi valaistuslaitteet, puureunuksen ja tilapäisen pukusuojäpäräkin, ei kuitenkaan saatu 
käyttökuntoon kertomusvuoden aikana. 

Käpylän urheilupuistossa pelattiin kesän aikana runsaasti jalkapalloilun sarja- ym. 
otteluita. Yleisurheilun, ravi-, moottoripyörä- sekä palvelus- ja opaskoirakilpailujen lisäksi 
urheilupuistossa pelattiin maahockeytä, käsipalloa ja pesäpalloa, sekä harjoitettiin 
jousiammuntaa ja erilaatuista koululaisurheilutoimintaa. 

Jalkapalloilun piirisarjojen otteluita pelattiin eri kentillä yhteensä 899, joista eniten 
Väinämöisen kentällä (184), Kallion kentällä (142), Käpylän urheilupuistossa (123) ja 
Käpylän kentällä (95). 

Ratsastushallin ratsastukseen varatut tilat olivat edelleen vuokrattuina kuudelle rat-
sastaja järjestölle. Kertomusvuoden syyskauden alkuun mennessä valmistui poikittain 
keskellä hallia välilattian päällä oleva uusi palloilusali pukusuoja- ym. tiloineen. Sitä 
käytettiin vilkkaasti käsi- ja koripalloilun harjoitus- ja ottelupaikkana. Hallin itäparvek-
keen eteläpää vuokrattiin syksyllä jousiampujain käyttöön. Koko hallin eteläpää oli 
lokakuun alusta lukien luovutettuna tilitysvuokraa vastaan liikennelaitoksen linja-auto-
jen säilytyspaikaksi. 

Soutustadionin soutuallasta käytettiin vuoden aikana 2 320 vuoroa ja melonta-allasta 
n. 1 000 vuoroa. Kesällä järjestettiin sekä soutu- että melontakilpailuja. Soutumiehet 
-niminen yhdistys aloitti soutuveneiden vuokraustoiminnan yleisölle 10 veneellä. Lisäksi 
Soutustadionilla järjestettiin lukuisia yhteislaulutilaisuuksia, hengellisiä virsilauluiltoja 
sekä juhannusjuhla. Hallintorakennuksen yläkertaa käyttivät eri seurat, piirit ja liitot 
kokousten, luentojen sekä kurssien pitoon ja voimisteluun. 

Pallokentän tekojääradan ensimmäisen rakennusvaiheen valmistuttua ei Hesperian 
kenttää enää syyskauden alusta lukien luovutettu käytettäväksi jääkiekkorataa varten. 

Munkkiniemessä Sigurd Steniuksen puistossa sijaitseva tenniskenttäalue siirrettiin 
lautakunnan hallintoon (15.3. 101 §), samoin 1. 1. 1958 alkaen Auto- ja tennistalossa 
sijaitsevat tennishallitilat (29. 11. 383 §). 

Urheilunneuvonta. Eri sisä- ja ulkoharjoituspaikoissa tapahtuneessa kunnallisessa urhei-
lunneuvonnassa, mikä käsitti lapset, koulunuorison ja aikuiset, olivat edustettuina seu-
raavat liikunta- ja koulutusmuodot: hiihto, mäenlasku, taito- ja pikaluistelu, kaunoluis-
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telu, painonnosto, naisten ja miesten kuntovoimistelu, perheenemäntien, lasten ja kau-
pungin virkanaisten voimistelu, naisten kesäkauden voimistelu, tyttöjen ja poikien teline-
voimistelu, tyttöjen ja poikien uimahypyt, uimakoulutyö, kenttäurheilu, palloilu ja lii-
kuntaleikit. 

Neuvontatilaisuuksia, uimakoulutoimintaa lukuun ottamatta, oli yhteensä 870, 
neuvontakohteita 55, ohjaajia 53 ja osanottajia 20 900. 

Talvikautena järjestettiin urheilunneuvontaa kaunoluistelussa 12 radalla, osanottajia 
oli 3 161, taitoluistelussa yhdellä radalla, osanottajia 140, pikaluistelussa yhdellä radalla, 
osanottajia 420, mäenlaskussa neljässä mäessä, osanottajia 1 108, lapsille ja nuorisolle 
hiihtokurssit hiihtoloman aikana 10 puistossa, osanottajia 2 436. 

Hiihtolatujen kunnostusta ja huoltoa tehostettiin asettamalla 4-miehinen latupartio, 
joka talvikauden aikana piti huolta latujen raivauksesta, kunnostuksesta ja tarkkailusta. 
Paikallislatuja viitoitettiin 130 km sekä näiden lisäksi kaukoretkilatu Helsingistä Pirtti-
mäen kautta Solvallan urheiluopistoon. Molempia latuja varten painatettiin latukartat. 

Sisätoimintakauden urheilunneuvonta talvi- ja kevätkautena 15.1. — 13.5. sekä 
syyskautena 15.9. — 30. 12. tapahtui pääasiallisesti kunnallisissa harjoitussaleissa Sta-
dionilla. Neuvontaa annettiin miesten kuntovoimistelussa, osanottajia oli 2 000, perheen-
emäntien ja vuorotyössä käyvien naisten voimistelussa, osanottajia 3 000, lasten voimis-
telussa, osanottajia 1 500, kaupungin virkanaisten voimistelussa, osanottajia 500, tyttöjen 
telinevoimistelussa, osanottajia 1 000 ja voimailussa, osanottajia 1 140. 

Kesäkauden urheilunneuvonta kentillä tapahtui pojille kuudessa neuvontakohteessa 
1—3 kertaa viikossa, osanottajia 4 890. Tyttöjen vastaavaa urheilutoimintaa ohjattiin 
seitsemällä eri kentällä, osanottajia oli 1 500. Lisäksi annettiin pojille kolme kertaa ja 
tytöille kaksi kertaa viikossa ohjausta telinevoimistelussa Stadionin takana sijaitsevalla 
voimistelun ulkoharjoituspaikalla, osanottajia 1 050, sekä uimahypyissä Uimastadionilla 
ja Kumpulan uimalassa, osanottajia 200. Naisille järjestettiin kesäkuukausina voimistelua 
kunnallisissa harjoitussaleissa kaksi kertaa viikossa, molemmilla kerroilla kaksi peräkkäis-
tä tuntia, osanottajia oli 3 000. 

Uimakoulutoimintaa järjestettiin aikana 24. 6. — 17. 8. 15 koulutuspaikassa, joissa oli 
opettajia 23 ja oppilaita yhteensä 1 607. Uimastadionilla vihittiin 16. 8. uimamaistereita 
ja kandidaatteja 788 (307+481). Promootiossa olivat kaupungin uimakoulujen lisäksi 
mukana uimaseurat HTU ja HU. Promoottorina toimi kaup.joht. Lauri Aho. 

Kunnalliset harjoitussalit Stadionilla olivat vuoden aikana, kesä-, heinä- ja elokuuta 
lukuun ottamatta, 25 viikkotuntia voimistelijani, palloilijain ja voimailijain käytössä 100 
mk:n maksusta sisätoimintakaudelta harjoituskortin haltijaa kohti. Vapaaharjoitus vuo-
rojen käyttäjiä oli 500. Kunnalliset salit olivat maksusta vuoden aikana 56:n eri seuran, 
koulun tai laitoksen käytössä. Valvontatehtäviä hoiti kaksi vahtimestaria. Kumpulan 
uimalan molemmat pukusuojat olivat sisäharjoitustiloina 5:n eri seuran käytössä iltaisin 
aikana 1. 1. — 30.4. ja 1. 10. — 30. 12. Valvonnasta vastasi yksi vahtimestari. 

Kunnallisten urheilulaitosten käytön ja niillä tapahtuvan ohjaustoiminnan tunnetuksi 
tekemiseksi valmistettiin kaksi lyhytfilmiä. Kuvauksen suoritti Veikko Laihanen Oy. 
Filmit, nimeltään Uimisen iloa — auringon kiloa ja Ulkoilusta uutta voimaa, esitettiin 
kutsuvieraille 10. 12. Vastaavien talvitoimintaa esittelevien lyhytfilmien kuvaus Suomi-
Filmin toimesta aloitettiin luistelukauden alkaessa marraskuussa ja jatkui seuraavan 
vuoden puolelle. 

Kansanpuistot ja uimalat 

Kesä oli suurimmalta osalta sateinen ja kolea. Hietarannalla oli kävijöitä yhteensä 
n. 100 000 henkeä. Rannan kunnostus suoritettiin tavalliseen tapaan kevättalvella, minkä 
lisäksi korjattiin uimasillat ja maalattiin syvyysmerkit, pelastusveneet sekä osittain ravin-
tolakalustoa. Henkilökunnan lukumäärä oli 10. Pukusuojien käytön vähennyttyä vuosien 
varrella suuresti, vuokrattiin pukusuojarakennus Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin 
Sotainvalidien Naisjaostolle, sillä ehdolla että se omalla kustannuksellaan suoritti raken-
nuksen eteläpään muuttamisen kesäkäyttöiseksi kahvilaksi sekä hoiti vaatteiden vastaan-
oton pukusuojaksi jäävässä pohjoispäässä. Rakennustöiden viivästymisen vuoksi kahvila 
valmistui vasta syksyllä. 

Uimastadion avattiin yleisölle 22. 5. ja suljettiin 15. 9. Uimalassa kävi yhteensä 242 293 
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henkeä, joista aikuisia 125 446, lapsia 103 457 ja alennuskortilla kävijöitä 13 390 (1 339 kpl 
ä 10 kertaa). Pääsy- ja säilytysmaksut olivat ennallaan, nim. aikuiset 60 mk, lapset alle 
15 v 20 mk, alennuskortit 500 mk/10 kertaa ja arvoesineiden säilytys 20 mk. Veden lämpö 
pidettiin altaissa n. 19—21-asteisena. Henkilökunnan lukumäärä oli 40. Ravintola oli 
edelleen vuokrattuna AI Casare Oy:lle, samoin uimatarpeiden myymälä Osuusliike Elan-
nolle. Lisäksi vuokrattiin Annan Salonki -nimiselle liikkeelle naisten pukusuojasta tila 
kampaamotoimintaa varten. Kesän aikana järjestettiin Uimastadionilla mm.Eesti—Suomi 
maaottelu 16. — 17. 7., pohjoismaiset uintimestaruuskilpailut 11. — 12. 8. sekä lukuisia 
muita kilpailuja, näytöksiä ja vesipallo-otteluita. 

Kumpulan uimala avattiin 18. 5. ja suljettiin 15. 9. Kävijöiden lukumäärä oli yhteensä 
108 015, josta aikuisia 48 021, lapsia 56 464 ja alennuskortilla kävijöitä 3 530 (353 kpl 
ä 10 kertaa). Kesän yleisöennätys saavutettiin 16. 7., jolloin uimalassa kävi 3 276 henkeä. 
Pääsy- ja säily tysmaksut olivat samat kuin Uimastadionilla. Veden lämpö oli keskimäärin 
22 astetta. Henkilökunnan lukumäärä oli 22. Uimalassa järjestettiin kesän aikana lukuisia 
uinti- ja vesipallokilpailuja sekä näytöksiä. 

Mustikkamaan kävijämäärä oli n. 70 000 henkeä. Liikennettä hoiti edelleen Moottorin-
kuljettajat-niminen yhdistys. 

Pihlajasaaren liikenne, jota hoiti edelleen Saaristomatka Oy., aloitettiin 9. 6. kävijä-
määrän ollessa kesän aikana n. 33 000 henkeä. Syksyllä rakennettiin saarelle uudet yleisö-
käymälät ja viisi rantamajaa. 

Varsasaaressa kävi yhteensä n. 60 000 henkeä. 
Lauttasaaren kansanpuistoon kunnostettiin kertomusvuoden syksyyn mennessä turis-

teja varten tarkoitettu campingalue keittiökatoksineen, ruokailu- ja pesutiloineen sekä 
käymälöineen. Alueella kävi n. 1 000 ulkomaalaista turistia. 

Kivinokassa kävi yleisöä parhaimpina kesäsunnuntaina keskimäärin 3 000—3 500 
henkeä sekä arkipäivisin n. 1 000—1 400 henkeä. Tavanomaisten korjaustöiden lisäksi 
pysäköintipaikka kunnostettiin ja laajennettiin. 

Tullisaaren kävijämäärä oli sunnuntaisin tavallisesti 400—500 henkeä. Camping-
alueella, jonne rakennettiin vastaavanlainen keittiökatos kuin Lauttasaareen, kävi yli 
700 ulkomaalaista turistia. 

Retkeily, matkailu, kotiseututyö, loma- ja vapaa-ajan vietto sekä kalastus 

Kotiseututyö. Kotiseututuntemuksen ja -kiintymyksen lisäämiseksi retkeilyosaston 
toimesta oltiin yhteydessä eri kotiseutuyhdistyksiin. Kotiseutuesitelmiä ja opastuksia 
järjestettiin eri puolille kaupunkia kuusi kertaa. Yhdessä Suomen Luonnonsuojeluyhdis-
tyksen kanssa järjestettiin luonnontieteelliset kurssit, jotka käsittivät 35 tilaisuutta ja 
joissa oli yhteensä 420 kuulijaa. Yleisöä palveltiin jatkuvasti kotiseutukysymyksissä. 

Matkailu. Osasto huolehti edelleen Helsinkiin saapuvien matkailijoiden ja retkeili-
jöiden ohjelmista, majoituksesta, muonituksesta ja ennen kaikkea opastuksesta. Osasto 
julkaisi opaskirjasen »Helsinki—Helsingfors» suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksankie-
lisenä, yhteensä 37 000 kpl:n painoksena. 16.4. — 31.5. välisenä aikana järjestettiin 
opaskurssit, joilla oli yhteensä 186 osanottajaa. Edellisinä vuosina kurssin suorittaneille 
oppaille järjestettiin suomen- ja ruotsinkielistä jatkokoulutusta. 

Ulkomaisiin ja kotimaisiin julkaisuihin lähetettiin erilaista materiaalia. 
Helsingin majoitustilanteen helpottamiseksi oltiin yhteistyössä Helsingin Yleisen 

Matkailijayhdistyksen hotellikeskuksen kanssa, joka vuoden aikana järjesti majoituksen 
yli 16 000 matkustajalle. 

Retkeily. Osaston hoidossa oli kaksi retkeilymajaa. Pirttimäen retkeilymajassa yöpyi 
vuoden aikana 745 henkilöä. Erilaisiin kursseihin ja kilpailuihin otti osaa 3 240 henkeä. 
Saunaa käytti 1 062 retkeilijää. Metsäalueen telttamajoituksessa oli lisäksi 2 550 henkeä. 
Rastilan retkeilymajassa yöpyi vuoden aikana 1 251 henkeä. Päiväkäynnillä oli n. 5 000 
henkilöä. Haagan urheilumajassa kävi vuoden aikana n. 8 000 retkeilijää, etupäässä 
hiihtäjiä ja suunnistajia. Sauna lämmitettiin 10 kertaa. Herttoniemen hiihtomajassa kävi 
n. 7 000 henkilöä. Helsingin retkeilykerhojen käyttöön oli jatkuvasti luovutettuna telt-
tailualue Laajasalosta Hevossalmen rannalta. Taivalniemellä oleva kanoottisuoja oli 
vuokrattuna Helsingin retkeilykerhojen toimikunnalle. Haagan ja Herttoniemen sekä 
Pirttimäen maastossa oli edelleen käytössä jokamiehen suunnistusrata. 
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Loma- ja vapaa-ajan vietto. Osaston hoidossa olivat Lauttasaaren, Mustasaaren, Mus-
tikkamaan, Pihlajasaaren, Satamasaaren, Seurasaaren, Tullisaaren ja Varsasaaren kan-
sanpuistot, joissa oli vuoden aikana 1 349 majaa ja 132 telttaa. Majojen kausivuokra oli 
1 000 mk ja telttojen 600 mk. Lisäksi osaston hoidossa olivat Pirttimäen, Rastilan ja Uute-
lan ulkoilualueet, joissa oli useampia tuhansia tilapäistelttailijoita. Rastilassa oli lisäksi 
16 kaupungin omistamaa viikonloppumajaa, joista 4 kahden hengen ja 12 neljän hengen. 
Kaikissa kansanpuistoissa ja kaikilla ulkoilualueilla suoritettiin erilaisia korjaus-, etu-
päässä maalaustöitä ja pienempiä uudisrakennustöitä. 

Espoon kunnan Bodomin kylässä sijaitseva Spängfall-niminen tila siirrettiin kertomus-
vuoden aikana lautakunnan hallintoon (10. 5. 165 §). 

Osaston toimesta myönnettiin kaupungin palveluksessa olevien suuriperheisten ja 
vähävaraisten virkamiesten ja työntekijäin perheenäideille ja lapsille sekä muillekin äideil-
le ja lapsille ilmainen 14 vrk:n oleskelu Lomaliiton, Virkamiesliiton ja Svenska Semester-
förbundetin lomakodeissa. Ko. äitien lukumäärä oli 125 ja lasten 162. 

Viihdytystilaisuuksia järjestettiin useampia. Hietarannan juhannusjuhlassa oli yleisöä 
6 100 henkeä. Ulkoilmakonsertteja järjestettiin 76, yhteislaulutilaisuuksia kahdeksan. 
Ulkoilmanäytäntöjä oli neljä, joissa kävi n. 4 000 katsojaa. 

Helsinki-propaganda. Em. Helsinkiä esittelevän lehtisen julkaisemisen lisäksi pyrki 
osaston päällikkö puhein ja esitelmin eri tilaisuuksissa, mm. kaupungin viihdytystilai-
suuksissa, lähentämään kuntalaisia ja kunnan laitoksia toisiinsa. 

Matkailu-, retkeily- ja kotiseutuasioissa oltiin jatkuvasti yhteydessä näiden alojen 
järjestöjen sekä urheiluseurojen, koulujen, teollisuus- ja liikelaitosten sekä eri virastojen 
kanssa. 

Kalastus. Kalastuslupia myytiin 5 936 kpl, joista kertyi tuloa 1 584 400 mk (ed. v. 
4 755 kpl, 1 316 700 mk). Lisäksi myvtiin kalastuskarttoja 841 kpl, joista kertyi tuloja 
42 050 mk (774 kpl, 38 700 mk). 

Turontekokursseja ja -talkoita pidettiin neljät, joissa tehtiin yhteensä 140 kuhaturoa, 
jotka laskettiin Vanhankaupungin selälle, Laajalahdelle ja Seurasaaren selälle. Yhteis-
toiminnassa eri kalastusseurojen ja -kerhojen kanssa laskettiin lisäksi 50 kuha- ja ahven-
turoa eri puolille kaupungin ympäristövesiä. 

Kaupungin vesialueelle istutettiin kaikkiaan 285 000 hauen poikasta, josta määrästä 
kaupunki istutti 185 000 sekä seurat j a kerhot etupäässä kaupungin myöntämien avus-
tusten turvin 100 000. Hauenpoikaset istutettiin alueelle Tapiolanlahti — Itä-Villinki. 
Lisäksi istutettiin 30 siianpoikasta kaupungin omistamalle järvialueelle. 

Osasto järjesti yleisen kalamiesillan ja esitelmätilaisuuden Suur-Hokin Kaivosalissa 
6. 11. Tilaisuudessa selosti metsänhoitaja P. Sainio kalastusmahdollisuuksia valtion vesi-
alueilla, dipl.ins. S. Hämäläinen kansainvälistä uistimenheittokilpailujen pistelaskutapaa 
ja kalastuksenvalvoja vuoden aikana suoritettuja kalavesien hoitotoimenpiteitä. Tilai-
suudessa oli 150 osanottajaa. Lisäksi esitelmöi kalastuksenvalvoja 26:ssa eri seurojen ja 
kerhojen järjestämässä tilaisuudessa. 

Vuoden aikana on kaupungin alueelle perustettu kaikkiaan neljä uutta kalastusseuraa 
ja kerhoa, joiden lukumäärä vuoden päättyessä oli 37. 

Entiseen tapaan järjestettiin yhteistoiminnassa Helsingin Skish-kerhon kanssa kau-
pungin alulle panema uistimen pituus- ja tarkkuusheittokilpailu Töölönlahdella ja Pallo-
kentällä 6. 10. Osanottajia oli 58. 

Yhteistoiminnassa poliisin, merivartiolaitoksen ja muutamien vapaaehtoisten kalas-
tusvartioiden kanssa tarkastettiin vuoden aikana kaikkiaan 280 venekunnan ja kalamiehen 
kalastusluvat. Tarkastuksen perusteella asetettiin syytteeseen kahdeksan henkilöä ja 
takavarikoitiin erilaisia luvattomia pyydyksiä. Tarkastusten yhteydessä suoritettiin 
ohjausta ja neuvontaa järjestyksen aikaansaamiseksi kalavesillä. 

Yhteistoiminta kalastusseurojen ja -kerhojen välillä pyrittiin edelleen pitämään hyvä-
nä. Ilmoitukset kalavesien hoitotoimenpiteistä ja muut tiedonannot annettiin seuroille 
kiertokirjeillä ja lehdistön välityksellä. 

Korkeasaaren eläintarha 

Korjaukset. Kettu- ja puumahäkit korjattiin perusteellisesti ja varustettiin mm. 
sementtilattioilla, minkä lisäksi kettuhäkit siirrettiin kokonaan uuteen paikkaan. Vesi-
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lintulammikoiden ympäristö tasoitettiin. Moottorivenettä varten rakennettiin telakka. 
Lisäksi suoritettiin lukuisia pienempiä korjauksia. 

Uudisrakennukset. V. 1954 aloitetun apinatalon ympäristö tasoitettiin, talon yhteyteen 
rakennettiin ulkohäkit sekä aita koko laitoksen ympärille. Apinatalon pääsisäänkäytävän 
kohdalta rakennettiin uusi tie suoraan lautalta ravintolaan johtavalle päätielle. Lisäksi 
rakennettiin uusi varastorakennus ja sen yhteyteen iso puolikatos poroille. 

Eläinkanta. Ostoina, vaihtoina tai lahjoina saatiin vuoden kuluessa seuraavat eläimet: 
35 apinaa (9 lajia), 7 ahmaa, 1 saukko, 4 minkkiä, 1 faraokissa, 1 tiikerikissa, 3 naalia, 
2 mustakettua, 2 kodiakkarhua (lainaksi), 3 hirveä, 1 kuusipeura, 1 eurooppalainen piisoni, 
1 kultajänis, 18 kaniinia, 12 kuukkelia, 2 sininärheä, 58 pikkulintua, 14 papukaijaa, 4 
amherstfasaania, 3 kuningasfasaania, 2 kanahanhea, 10 kyhmyjoutsenta, 9 huuhkajaa, 
5 pöllöä ja 3 haukkaa. 

Lisäksi syntyi 2 kauluskarhua, 4 sutta, 3 frettiä, 139 kaniinia, 70 merisikaa, 392 
hamsteria, 4 saksanhirveä, 3 japanilaista hirveä, 2 kuusipeuraa, 8 poroa, 2 harjalammasta, 
6 mufflonlammasta, 3 alppikaurista, 2 kääpiövuohta, 2 laamaa, 17 villisikaa, 11 riikin-
kukkoa, 21 ankkaa ja 27 pikkulintua. 

Seuraavat eläimet vaihdettiin tai myytiin: 3 puumaa, 2 maakarhua, 6 ahmaa, 2 sauk-
koa, 1 villisika, 2 harjalammasta, 5 mufflonlammasta, 4 alppikaurista, 9 poroa, 1 poni, 
2 jänistä ja 5 kuukkelia. 

Vuoden aikana kuoli tai teurastettiin 1 maakarhu, 1 nenäkarhu, 6 apinaa, 3 sudenpen-
tua, 1 kodiakkarhu, 2 sinikettua, 2 naalia, 6 ahmaa, 2 mäyrää, 3 minkkiä, 1 hilleri, 2 frettiä, 
1 kärppä, 1 erämaailves, 1 hirvi, 1 saksanhirvi, 3 kuusipeuraa, 1 poro, 1 vuohi, 3 alppi-
kaurista, 1 harjalammas, 1 mufflonlammas, 3 kameelia, 1 työhevonen, 25 villisikaa, 1 
rusakkojänis, 6 jänistä, 136 kaniinia, 387 hamsteria, 4 silkkikanaa, 1 helmikana, 1 kalkku-
na, 1 hokkokana, 11 viiriäistä, 4 kuningasfasaania, 3 kultafasaania, 5 amherstfasaania, 
5 hopeafasaania, 2 kyhmyjoutsenta, 2 niilihanhea, 1 merihanhi, 1 magellanhanhi, 1 kyhmy-
hanhi, 2 kanadanhanhea, 10 sorsaa, 2 ankkaa, 1 pingviini, 2 kurkea, 1 huuhkaja, 2 pöllöä, 
8 haukkaa, 2 korppia, 7 kuukkelia, 21 papukaijaa, 2 kyyhkystä ja 65 pikkulintua. 

Tulot. Leijonalinnan pääsymaksutulot olivat 1 781 500 mk ja kävi siellä 168 780 hen-
kilöä, näistä 93 760 aikuista ja 75 020 lasta. Vastaavat luvut karhulinnan osalta olivat 
3 328 410 mk, 235 668 henkilöä, näistä 143 338 aikuista ja 92 330 lasta. 

Ravintolasta saadut vuokratulot olivat kaikkiaan 642 108 mk. 
Lautta »Korkeasaari—Högholmen» kuljetti kesän aikana yhteensä 284 610 henkilöä, 

näistä 188 367 aikuista ja 96 243 lasta. Korkeasaaren osuus lautan tuloista oli 1 635 670 mk. 
Vuokramoottorit ja Korkeasaaren moottorivene kuljettivat yhteensä 19 400 henkilöä, 

josta Korkeasaarelle kertyi tuloja 215 000 mk. 

Menot ja tulot 

Kertomusvuoden talousarvioon varattuja määrärahoja käytettiin yhteensä 245 124 935 
mk, josta 13 770 193 mk tuli lautakunnan ja toimiston, 69 602 298 mk kansanpuistojen, 
48 489 771 mk urheilulaitosten, 7 431337 mk retkeilyn ja kalastuksen, 4 146 248 mk 
urheilunneuvonnan, 92 685 088 mk rakennusten, urheilukenttien ja -laitteiden ym. sekä 
9 mmk avustusten osalle. Lisäksi käytettiin edelliseltä vuodelta siirrettyjä määrärahoja 
6 967 706 mk. 

Tulot olivat kokonaisuudessaan 49 043 865 mk, josta kansanpuistoista 12 707 343 mk, 
urheilulaitoksista 29 869 434 mk, retkeilystä ja kalastuksesta 1 997 505 mk, luontois-
eduista 919 220 mk, sekalaisista kohteista 450 363 mk sekä veikkausvoittovaroista saata-
vat avustukset 3. l mmk. 


