
29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 
Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 

Lautakuntaan valittiin v. 1965 uusiksi jäse-
niksi pääsiht. Jaakko Tuominen sekä toimin-
nan joht. Touko Nurmi jäsenten Ollilan ja 
Peuhkurin tilalle. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 25 
kertaa ja käsitteli kaikkiaan 515 asiaa. Saa-
puneita kirjeitä oli 976 ja lähetettyjä 136. 

Lautakunnan päätökset. A v u s t u s t e n 
j a k o . Erilaisia avustusmäärärahoja oli mer-
kitty talousarviossa lautakunnan jaettavaksi 
yht. 536 600 mk, josta 300 000 mk oli osoitet-
tu Urheiluhallit Oy:lle. 

Voimistelu- ja urheiluseurojen työn tuke-
miseen tarkoitetusta 210 000 mk:n suuruises-
ta määrärahasta sai 178 seuraa avustuksen, 
joka määrältään vaihteli 7 000 mk:sta 100 
mk:aan (14.4. 167 §). 

Piirien kurssitoiminnan tukemiseen käy-
tettävästä 5 800 mk:n suuruisesta määrära-
hasta myönnettiin avustus 6 piirijärjestölle. 
Suurin avustus oli 2 200 mk ja pienin 400 mk 
(14.4. 168 §). 

Urheiluseurojen nuorten leiritoiminnan tu-
kemiseen varatusta 8 800 mk:n määrärahasta 
myönnettiin 29 urheiluseuralle avustus, jonka 
suuruus oli 1.40 mk yhden leiriläisen leiripäi-
vää kohden (1.10. 385 §). 

Virastojen ja laitosten henkilökunnan ur-
heilutyön tukemiseen tarkoitetusta 5 000 
mk:n määrärahasta sai avustusta 28 
työntekijäin yhteenliittymää, jolloin suurin 
avustus oli määrältään 400 mk ja pienin 50 
mk (30.4. 193 §). 

Lisäksi myönnettiin kansantanssitoimin-

nan tukemiseen varatusta 2 000 mk:n määrä-
rahasta 3 seuralle 850—300 mk:n suuruinen 
avustus (30.4. 192 §) sekä 6 seuralle avustus 
ulkoilutoiminnan tukemiseen tarkoitetusta 
5 000 mk:n määrärahasta; avustusten suuruus 
vaihteli 3 000mk:sta 100mk:aan (28.5. 249 §). 

V u o k r a u k s e t y m . Salmenkartanoon 
kuuluvan Järvenpää-nimisen tilan kasvihuo-
neet n. 0.5 ha:n suuruisine kasvimaineen pää-
tettiin vuokrata hra Matti Aspiselle 1.4.1965 
—31.3.1966 väliseksi ajaksi ja sen jälkeen 
vuosisopimuksella indeksiin sidotusta 115 
mk:n vuosivuokrasta (2.4. 152 §). 

Rastilan tilaan kuuluva Tavastäng-nimi-
nen niitty päätettiin vuokrata päätöspäivästä 
lukien vuodeksi kerrallaan 280 mk:n kausi-
vuokrasta Vesterkullan kartanon omistajalle 
Ulf Thuringille (18.6. 299 §). 

Rakennuksia vuokrattiin seuraavasti: Rus-
keasuon jousiammuntakentällä sijaitseva va-
rasto- ja pukusuojarakennus 1.2.1964—31.1. 
1969 väliseksi ajaksi Helsingin Jousiammun-
tapiirille yhden mk:n vuosivuokrasta (8.1. 
5 §), kahdeksan Kaunissaaressa sijaitsevaa 
huvilaa määrätyistä vuokrista eri kalastus-
yhdistyksille tai -seuroille ajaksi 1.1.1965— 
31.12.1967 (2.4. 154 §) sekä Mustasaaressa ole-
vat eräät rakennukset Helsingin ev.luteri-
laisten seurakuntain kirkkohallintokunnalle 
893 mk:n suuruisesta indeksiin sidotusta pe-
rusvuosivuokrasta (17.12. 511 §). Lauttasaa-
ren ulkoilupuistossa oleva myyntikioski pää-
tettiin vuokrata Viipurin Nyrkkeilijät -nimi-
selle yhdistykselle ajaksi 1.5.1965—31.4.1966 
vuosivuokrasta, jonka suuruus oli 100 mk 
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(5.2. 66 §). Lisäksi päätettiin Käpylän urhei-
lupuiston ja Velodromin luistinradan ja ken-
tän kioskin vuokraamisesta ja jatkettiin vas-
taavia vuokraoikeuksia Haapaniemen, Kaisa-
niemen, Käpylän urheilukentän, Lauttasaa-
ren urheilupuiston ja Vallilan luistinradan 
osalta (18.6. 308 §, 15.10. 408 §). 

Lupa majan pitämiseen Mustikkamaalla 
kertomusvuoden aikana myönnettiin 50 mk:n 
korvauksesta Helsingin Sos.-dem. Nuoriso-
yhdistykselle (18.2. 68 §) sekä lupa ravintola-
ym. rakennusten ja viiden kioskin pitämiseen 
1.1.1965—31.12.1969 väliseksi ajaksi 500 
mk:n vuosivuokrasta Helsingin Työväenyh-
distykselle (19.2. 89 §). Helge Ekholmille ja 
Yrjö Saloselle myönnettyä oikeutta kalastus-
majan pitämiseen Tallskär-nimisellä saarella 
jatkettiin kertomusvuodeksi 15 mk:n vuok-
rasta (19.3. 130 §). Lautakunta myönsi puo-
lestaan Suur-Helsingin Golf -nimiselle yhdis-
tykselle luvan siirrettävän pukusuoja-työ-
kaluvajan rakentamiseen Rastilan ulkoilu-
alueelle eräillä ehdoilla (1.10. 394 §). 

Vallilan Venekerholle myönnettiin oikeus 
nestemäisen polttoaineen jakelulaitteiden si-
joittamiseen Kotisaaren venelaiturialueelle 
ja Puotilan Venekerholle lupa yhden ns. far-
marisäiliön sijoittamiseen seuralle vuokratul-
le laiturialueelle, kumpikin 250 mk:n suu-
ruisesta indeksiin sidotusta vuosivuokrasta 
(2.4. 157 §, 14.5. 212 §). 

Ruskeasuon ratsastushallin niistä tiloista, 
jotka aikaisemmin oli vuokrattu Keskustalli 
Oy:lle, päätettiin noin neljännes eli talliosasto 
8:aan liittyvät tilat vuokrata 1.3.1966 lukien 
Urheiluratsastaj at-nimiselle yhdistykselle 
(10.12. 492 §). 

Kun lautakunta oli hyväksynyt periaat-
teen, että mainoksia saataisiin kiinnittää ur-
heilupaikoille, myönnettiin Mainoslinko-ni-
miselle toimistolle oikeus Pirkkolan urheilu-
puiston jääkiekkoradan reunalaudoitusten 
käyttämiseen mainostensa sijaintipaikkana 
talven 1965/66 aikana 8 000 mk:n kausivuok-
rasta (29.10. 439 §, 12.11. 452 §). 

Lisäksi jatkettiin Pihlajasaaren moottori-

veneliikenteestä v. 1963 tehtyä sopimusta 
entisillä ehdoilla v:ksi 1966—1968 (26.11. 
478 §) sekä tehtiin Varsasaaren ja Kaunissaa-
ren laiturien käyttöä ja näihin saariin liiken-
nöimistä koskevat sopimukset ao. liikennöit-
sijöiden kanssa (2.4. 150 §, 18.6. 310 §). 

M u i s t a a s i o i s t a tehdyt päätökset 
koskivat: uusien järjestyssääntöjen vahvista-
mista Lauttasaaren ja Tullisaaren leirintä-
alueita varten (19.3. 129 §); Pirkkolan urheilu-
puiston keino jääradan käytöstä perittävien 
maksujen vahvistamista (17.9. 368 §); osallis-
tumista helsinkiläisten purjehdusseurojen 
anomaan purjehdusradan hoitoon ja urheilu-
ja ulkoiluviraston oikeuttamista sopimaan 
seurojen kanssa purjehdusrajan merkkien 
paikoilleen asettamisesta ja poistamisesta 
(30.4. 198 §) sekä veneiden luetteloimislaatto-
jen myynnin antamista osittain eräiden yhti-
öiden hoidettavaksi määrätyin ehdoin 1.4.— 
30.6. välisenä aikana (5.3. 106 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: määrärahan saamista 
Luukin ja Salmenkartanon ulkoilualueitten 
käytön suunnittelua varten (22.1. 38 §, 20.8. 
342 §); Mustikkamaan ulkoilupuiston käyt-
tösuunnitelman hyväksymistä (22.1. 44 §); ka-
lastusta kaupungin vesialueilla koskevien 
määräysten 1 §:n muuttamista (17.9. 377 §) 
sekä pysäköimisalueiden ja jalankulkuteiden 
järjestämistä Keskusurheilupuiston alueella 
ja Keskuspuiston ulkoilureitin ja sille johta-
vien sivuteiden varustamista »ajo kielletty» 
liikennemerkeillä (12.11. 450, 451 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: sähkö valaistuksen saa-
mista Seurasaaren uimalaan (22.1. 40 §), Var-
tiokylän uimarannan kunnostamista (28.5. 
245 §) sekä uimakoulun järjestämistä Isosaa-
reen (18.6. 292 §); moottoriveneliikenteen har-
joittamista Hakaniemen rannasta Mustikka-
maalle ja Korkeasaareen (22.1. 41 §); Suomen 
Pelastusarmeijan Säätiön, Helsingin Naisvoi-
mistelijani, Vihreä-valkoinen verkkopallo-
kerhon sekä SVUL:n Helsingin piirin paini-
jaoston anomuksia avustuksen saamiseksi 
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(22.1. 45 §, 19.3. 115, 122 §, 20.8. 338 §); Esso 
Oy:n anomusta Laajasalon öljy varastoalueel-
la olevan vuokra-alueensa vaihtamisesta 
(5.2. 69 §); Korkeasaaren rantapaviljongin, 
Vuosaaren sillan sekä Kaunissaaren uuden 
saunan piirustusten hyväksymistä (5.2. 70 §, 
5.3. 103, 107 §); urheilukentän rakentamista 
Konalaan (19.2. 88 §), Pakilan urheilukentän 
kunnostamista koululaisia varten (19.3. 123 §) 
sekä Latokartanon säätiön urheilukentän 
vuokraamista kaupungille (11.6. 272 §); Ha-
rakansaaren itärannan varaamista Merenkä-
vijät-yhdistyksen telakka-alueeksi (19.2. 
91 §); aallonmurtajan rakentamista Kulosaa-
ren etelärannassa olevaan Hyljesaareen (19.3. 
131 §); yleisen järjestyssäännön tarkistusko-
mitean ja yleisökäymäläkomitean mietintöjä 
(14.4. 171 §, 30.4. 194 §); Itäisessä Pihlaja-
saaressa olevien virkamiesliiton viikonloppu-
majojen pito-oikeuden jatkamista (14.4. 
181 §); kaupungin edustajien osallistumista 
Pohjoismaiden pääkaupunkien Tukholmassa 
pidettävään urheiluhallinnolliseen kokouk-
seen 25.-27.8. (14.5. 207 §); rakenteilla ole-
van jäähallin hallinnon järjestämistä (28.5. 
235 §) sekä Jääkenttäsäätiön ja lautakunnan 

välisen vuokrasopimusluonnoksen laatimista 
(17.12. 504 §); Brahen leikkikenttäalueen jär-
jestelyä (11.6. 273 §); luvan myöntämistä Hel-
singin Vesihiihtäjät -nimiselle yhdistykselle 
vesihiihtourheilun kilpailu- ja harjoitusradan 
rakentamiseen Vartiokylän lahdelle (11.6. 
276 §); Talin urheilupuiston rakennusohjel-
man vahvistamista ja rakennustyön kiirehti-
mistä (5.2. 62 §, 18.6. 293 §); anomusta ulkoi-
lupaikan varaamiseksi vanhuksille Mustikka-
maan alueelta (26.11. 476 §); kunnallisen 
golfradan rakentamista Luukin ulkoilualueel-
le (26.11. 477 §); eräälle kalanviljelyslaitok-
selle aiheutuneen vahingon korvaamista 
(10.12. 494 §); veneiden säilyttämistä talvella 
Säästöpankinrannassa koskevaa valitusta 
(10.12. 495 §); valaistun hiihtoladun ja pujot-
telurinteen järjestämistä Roihuvuoren maas-
toon (17.12. 507 §); Eläintarhan urheiluken-
tän puku- ja peseytymistiloissa suoritettavia 
peruskorjauksia sekä Stadionin ja juoksura-
tojen avaamista säännölliselle yleisurheilun 
harjoitustoiminnalle (17.12. 510 §) sekä ano-
musta erään Kivinokan ulkoilualueella sijait-
sevan viikonloppumajan irtisanomisen pe-
ruuttamisesta (17.12. 513 §). 
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