
29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lautakuntaan valittiin v. 1966 uusiksi jäse-
niksi toimistopääll. Aarre Lepistö sekä yli-
opett. Börje Mattsson jäsenten Väinö Linko-
mon ja Bertil Oljelundin tilalle. Varapuheen-
johtajaksi oli kertomusvuodeksi valittu lauta-
kunnan jäsen Maija Björklund. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 25 
kertaa. Saapuneita kirjeitä oli 1 010 ja lähe-
tettyjä 147. 

Lautakunnan tärkeimmät päätökset. A v u s -
t u s t e n j a k o . Kertomusvuoden talous-
arviossa oli lautakunnan käytettäväksi mer-
kitty erilaisia avustusmäärärahoja yhteensä 
400 700 mk, josta 150 000 mk oli osoitettu 
Urheiluhallit Oy:lle. 

Avustusta voimistelu- ja urheiluseurojen 
työn tukemiseen tarkoitetusta 220 000 mk:n 
määrärahasta haki 170 seuraa. Avustusta 
myönnettiin 160 seuralle (20.5. 249 §). Suurin 
avustus oli 7 000 mk ja pienin 100 mk. 

Avustusta urheilun piirijärjestöjen kurssi-
toiminnan tukemiseen tarkoitetusta 6 200 
mk:n määrärahasta haki 6 piirijärjestöä, joille 
kaikille se myönnettiin (6.5. 222 §). Suurin 
avustus oli 2 500 mk ja pienin 400 mk. 

Urheiluseurojen nuorten leiritoiminnan tu-
kemiseen tarkoitetusta 9 500 mk:n määrä-
rahasta haki avustusta 39 urheiluseuraa. 
Avustusta myönnettiin 23 seuralle (23.9. 401 
§) ja sen suuruus oli 1.95 mk leiriläisen leiri-
päivää kohden. 

Avustusta kaupungin virastojen ja laitos-
ten henkilökunnan urheilutyön tukemiseen 

tarkoitetusta 5 500 mk:n määrärahasta haki 
13 virastosta 36 työntekijäin yhteenliittymää. 
Avustusta myönnettiin 32 anojalle (6.5. 225 
§). Suurin avustus oli 450 mk ja pienin 50 mk. 

Avustusta kansantanssitoiminnan tukemi-
seen tarkoitetusta 4 000 mk:n määrärahasta 
haki 5 seuraa. Avustusta myönnettiin 3 seu-
ralle (6.5. 223 §). Suurin avustus oli 1 800 mk 
ja pienin 400 mk. 

Avustusta ulkoilutoiminnan tukemiseen 
tarkoitetusta 5 500 mk:n määrärahasta haki 
5 seuraa, joille kaikille se myönnettiin (3.6. 
301 §). Suurin avustus oli 3 600 mk ja pienin 
150 mk. 

V u o k r a u k s e t y m . Tärkeimmistä 
vuokrauksista ja niihin liittyvistä asioista 
mainittakoon, että lautakunta päätti vuok-
rata seuraavat alueet ym.: 

Kauhalan ulkoilualueeseen kuuluvan Fors-
gärd-nimisen tilan peltomaat, n. 16 ha, ja 
talousrakennukset vuosisopimuksella 800 
mk:n vuosivuokrasta sekä asuinrakennuksen 
alakerran huoneiston 75 mk:n kuukausivuok-
rasta Äke Heinströmille (25.2. 101 §); 

Vihdistä Salmenkartanon ulkoilualueella 
olevasta Vähämäki-nimisestä tilasta maan-
vilj. Mauno Kempille n. 4 ha peltoa 1.1.—31. 
12.1967 väliseksi ajaksi ja sen jälkeen vuosi-
sopimuksella 240 mk:n vuosivuokrasta (21.10. 
447 §) sekä samaan ulkoilualueeseen kuulu-
van 1 ha:n suuruisen peltoalueen maanvilj. 
Annikki Peltoselle 60 mk:n vuosivuokrasta 
samoilla ehdoilla kuin edellä (3.11. 463 §); 

Uutelan ulkoilualueen peltomaat, n. 10 ha, 
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sekä 139 m2:n suuruiset asuintilat Keskustalli 
Oy:lie 1.1.—31.12.1966 väliseksi ajaksi, muu-
ten entisillä ehdoilla, paitsi että vuokrasuhde 
tuli jatkumaan vuoden kerrallaan, irtisano-
misaika oli yksi kuukausi (11.3. 124 §); 

Helsingfors Kanotklubb -nimiselle yhdis-
tykselle kaupungin osuuden Pohjoisella Hu-
malluodolla sijaitsevaan kanoottivajaan sii-
hen liittyvine maa- ja vesialueineen sekä Me-
rimelojat-nimiselle yhdistykselle Eteläisen 
Humalluodon eteläpäässä sijaitsevan kanoot-
tivajan siihen ja yhdistyksen omistamiin kah-
teen kanoottivajaan liittyvine maa- ja vesi-
alueineen, kumpaisellekin 1.1.1966—31.12. 
1970 väliseksi ajaksi 100 mk:n vuosivuokrasta 
(14.1. 22 §) sekä 

Matkailukalastus oy:lle kalastustoiminnan 
harjoittamista varten Seurasaaren lammikon, 
Itäisessä Pihlajasaaressa olevan lahdelman, 
n. 4 000 m2:n suuruisen alueen Luukissa si-
jaitsevasta Halkolammesta sekä n. 3 000 m2:n 
vesialueen Mustikkamaan rannalta viideksi 
vuodeksi vuosivuokrasta, joka kunkin alueen 
osalta oli 100 mk (25.3. 147 §). 

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi kau-
punkia rasittamaan siirtyneen, Roihuvuoren 
ja Tammisalon Meriulkoilijat -nimisen yhdis-
tyksen Itäistä, Pohjoista ja Läntistä Villa-
luotoa koskevan vuokrasopimuksen sekä sanoa 
irti ko. sopimuksen päättyväksi 1.5.1968 lu-
kien (3.6. 311 §). 

Jääkenttäsäätiölle päätettiin vuokrata Pal-
lokentän alueella sjaitseva Jäähalli irtaimis-
toineen ja kalustoineen hallin valmistumi-
sesta lähtien 31.6.1969 saakka 50 000 mk:n 
kuukausivuokrasta (20.5. 248 §). 

Kaisaniemen tenniskentät päätettiin vuok-
rata hra Kai Harkimolle muuten entisillä 
ehdoilla, paitsi että sopimus tuli jatkumaan 
vuosisopimuksena, ellei sitä sanottu irti vii-
meistään pelikautta edeltävän joulukuun 31 
p:nä (11.3. 118 §). 

Rakennuksia ja kioskeja vuokrattiin seu-
raavasti: Rastilan jousiammuntakentällä si-
jaitseva kanslia- ja pukusuojarakennus Wil-
helm Teli -nimiselle seuralle 16.4.1966—15.4. 

1967 väliseksi ajaksi muuten entisillä ehdoilla, 
paitsi että sopimus tuli jatkumaan vuosisopi-
muksena, irtisanomisaika 2 kk (11.3. 122 §); 
Haagan hiihtomajan alakerran huonetilat yh-
teisesti Helsingin Moottoriseura ja Helsingin 
Työväen Moottoripyöräilijät nimisille yh-
distyksille 1.12. alkaen toistaiseksi, irtisano-
misaika yksi kuukausi, kerho- ja opetustiloik-
si 230 mk:n kuukausivuokrasta (18.11. 479 §); 
Stadionilla sijaitsevat 1 535 m2:n huonetilat 
Suomen Retkeilymajajärjestolle ajaksi 1.1. 
1967—31.12.1971 entisillä ehdoilla (16.12. 
530 §); Lauttasaaren ulkoilupuistossa sijait-
seva myyntikioski Viipurin Nyrkkeilijät -ni-
miselle yhdistykselle ajaksi 1.5.1966—30.4. 
1967 vuosivuokrasta, jonka suuruus oli 100 
mk ym. ehdoilla (14.2. 69 §); Kivinokan ulkoi-
lupuiston myymäläkioski v:iksi 1966—1967 
ja sen jälkeen vuosisopimuksella rva Aini 
Sevonille 5 069 mk:n kausivuokrasta (22. 4. 
200 §). 

Lisäksi myönnettiin kioskinpito-oikeudet 
seuraaville henkilöille tai yhtiöille: Pihlaja-
saaressa rva Enna Sagathille 1.3.1966—31.12. 
1968 väliseksi ajaksi 1 700 mk:n vuosivuok-
rasta (25.2. 99 §), Pirkkolan urheilupuistossa 
kesä- ja talvikaudeksi 1966—1967 Ravinto-
huolto Oy:lle 450 mk:n kuukausivuokrasta, 
Herttoniemen urheilupuistossa kesäkausiksi 
1966—1967 Herttoniemen Urheilijat -yhdis-
tykselle 100 mk:n kausivuokrasta, Sinikka 
Nousiaiselle vuokraajan Lauttasaaren uima-
rannalla omistamassa kioskissa kertomus-
vuoden kesäkaudeksi 250 mk:n kausivuokras-
ta, Sinikka Kärkkäiselle hänen Vartiokylän 
uimarannalla omistamassaan kioskissa kesä-
kausiksi 1966—1Q67 kausivuokrasta, jonka 
suuruus oli 200 mk, Malmin uimarannalla 
kesäkausiksi 1966—1967 Aino Väänäselle 55 
mk:n kausivuokrasta sekä Lauttasaaren ur-
heilupuistossa kertomusvuoden kesäkaudeksi 
Elina Lehdolle korvauksetta (22.4. 192 §). 

Kumpulan uimalan kahvilakioskin vuok-
ra-aikaa päätettiin jatkaa siten, että se jat-
kuisi vuoden kerrallaan, mikäli sitä ei jom-
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maltakummalta puolelta sanottu irti uinti-
kautta edeltäneen maaliskuun 1 p:ään men-
nessä (11.3. 117 §) samoin Mustikkamaan 
hiekkarannalla sijaitsevan virvoitusjuoma-
kioskin vuokra-aikaa v:n 1969 loppuun 200 
mk:n vuosivuokrasta (22.4. 205 §). 

Seurasaarisäätiö oikeutettiin siirtämään 
kustannuksellaan saaren laivalaiturin luona 
oleva kioski ulkomuseoalueen, pohjoispäähän 
ja harjoittamaan kioskista saarta esittelevien 
vihkosten, matkamuistoesineiden ym. kaup-
paa toistaiseksi kesäkauden kerrallaan (22.4. 
201 §). 

Lautakunta päätti muuttaa Helsingin Ope-
rettiteatterin Kannatusyhdistyksen kanssa 
Soutustadionin vuokrauksesta v. 1965 tehdyn 
sopimuksen eräitä ehtoja (25.3. 136 §). 

Ruskeasuon ratsastushallin ravintolan 
vuokrauksesta liikk.harj. Mikko Salmen kans-
sa v. 1963 tehty sopimus sanottiin irti 31.5. 
1967 päättyväksi (2.12. 497 §). 

Ramsaynrantaan sijoitettuihin laituripont-
toneihin sisältyvät venepaikat päätettiin 
vuokrata Munkan venekerholle sekä Puotilan 
venepaikat Puotilan venekerholle, molemmat 
purjehduskauden kerrallaan jatkuvaksi vuok-
ra-ajaksi (11.3. 126, 127 §); Munkan veneker-
holle myönnettiin lisäksi oikeus ponttonin si-
joittamiseen em. laiturialueelle polttoaineen 
jakelua varten, irtisanomisaika yksi kuukau-
si, 463 mk:n vuosivuokrasta (17.6. 334 §); 
Eläintarhanlahdella sijaitseva, Eläintarhan 
Moottorivenekerhon käytöstä vapautunut ve-
nelaituri päätettiin vuokrata Hakaniemen 
Venekerholle (6.5. 242 §), samoin Kaisanie-
men rannassa Pitkänsillan ja Helsingin Sou-
tuklubin vajan välisellä alueella olevan ranta-
laiturin venepaikat Kaisaniemen Moottori-
venekerholle (30.12. 550 §) sekä Tammisalon 
airorantaan rakennettava ponttonilaituri 
Tammisalon moottori venekerholle (25.3. 143 
§)· 

Kaunissaaren laiturin käytöstä tehtiin lii-
kennöitsijä Jaakko Rautakorven kanssa sopi-
mukset purjehduskausiksi 1966—1969, joi-
den mukaan Rautakorvelle myönnettiin yk-

sinoikeus ko. laiturin käyttämiseen matkus-
tajaliikenteessä ja joiden mukaan Rautakor-
pi puolestaan sitoutui kuljettamaan helsinki-
läisiä Kaunissaareen urheilu- ja ulkoiluviras-
ton hyväksymän aikataulun ja taksan mu-
kaisesti (25.3. 146 §, 18.11. 481 §). 

Pornaistenniemelle rakennettava veneiden 
talvisäilytysalue päätettiin luovuttaa kor-
vauksetta 5 vuodeksi ja sen jälkeen kuukau-
den irtisanomisen varassa Helsingin Moottori-
venekerholle ja Vallilan Venekerholle, sillä eh-
dolla että kerhot yhteisesti huolehtivat alueen 
aitaamisesta ja vartioinnista (9.9. 395, 396 §). 

Lautakunta päätti, että Kivinokan, Laut-
tasaaren Särkiniemen, Satamasaaren ja Var-
sasaaren ulkoilupuistoissa voi kesämökin 
pito-oikeudet kesäkaudeksi kerrallaan saada 
vain mökin nykyinen omistaja tai hänen avio-
puolisonsa. Mökkien pito-oikeudesta em. 
alueilla sekä Pihlajasaaren ulkoilupuistossa 
päätettiin periä 50 mk kesäkaudelta (6.5. 235 
§, 23.9. 411 §, 16.12. 529 §). 

Syysmetsästysoikeus eräillä kaupungin 
omistamilla ulkosaarilla ja -luodoilla päätet-
tiin vuokrata Helsingin kaupungin Riistamie-
het -nimiselle yhdistykselle metsästyskau-
siksi 1967—1971 ja Liikennelaitoksen Ampu-
jat -nimiselle yhdistykselle metsästyskausiksi 
1966—1970. Luvat myönnettiin allien ja me-
riteerien metsästykseen ja niistä perittiin 30 
mk:n vuosikorvaus (23.9. 412 §). 

Helsingin Ravirata Oy oikeutettiin vuok-
raamaan mainospaikkoja raviradan alueelta 
sillä ehdolla, että yhtiö maksaa vuokrana 10 
% sille suoritetuista mainospaikkojen vuok-
rasta, ettei alkoholi- eikä tupakkamainoksia 
sallita sekä että osapuolet pääsevät sopimuk-
seen raviradan vuokra-ajan jatkamisesta 1.1. 
1967 lähtien (2.12. 512 §). 

M u i s t a p ä ä t ö k s i s t ä mainitta-
koon, että lautakunta päätti vahvistaa seu-
raavien laitosten ym. käytöstä perittävät 
maksut: Kaunissaaren saunarakennukseen 
sisältyvien tilojen (20.5. 262 §), hallinnossaan 
olevien leirintäalueiden (21.10. 443 §), kau-
pungin urheilulaitosten (18.11. 474 §) ja ulkoi-
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lualueiden ja niiden laitosten käytöstä perit-
tävät maksut (18.11. 475 §). 

Karttojen lainauksessa käytettäväksi vah-
vistettua hinnastoa päätettiin täydentää (16. 
12. 523 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin 
mm. asioista, jotka koskivat: urheilu- ja ul-
kouluviraston urheilunohjaajien työajan 
muuttamista (11.2. 80 §); Korkeasaaren laut-
tamaksusta urheilu- ja ulkoilulautakunnalle 
tilitettävän osuuden korottamista (11.3. 113 
§); palaamista voimistelu- ja urheiluseurojen 
avustusten jakamisessa v. 1965 käytettyyn 
menettelyyn (27.5. 275 §) sekä ulkoilualuei-
den nimien vahvistamista (17.6.330 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. asioista, jotka koskivat: urheilu-
puistotoimikunnan esitystä Helsingin ulkoi-
lureiteiksi (14.1. 19 §); Suomen Valtakunnan 
Urheiluliiton Helsingin piirin anomusta avus-
tuksen saamiseksi 60-vuotishistoriansa pai-
nattamista varten (14.1. 18 §); Kyrkslätts 
Elektriska Ab:n anomusta luvan saamiseksi 
sähköjohdon rakentamiseen Kauhalan ulkoi-
lualueen halki (14.1. 27 §); Helsingin Ravirata 
Oy:n anomusta saada korvaus yhtiön maksa-
mista Käpylän raviradan valaisemisen aihe-
uttamista välttämättömistä lisätöistä (28.1. 
46 §); yleisten töiden lautakunnan esitystä 
Tervasaaren alueen siirtämisestä pois sen hal-
linnosta (28.1. 49 §); aloitetta Mustikkamaan 
ulkoilupuiston rakennussuunnitelman toteut-
tamiseksi (28.1. 50 §); Myllypurossa toimivien 
yhdistysten kirjelmää uimahallin rakentami-
sesta alueelle (4.2. 65 §); Pursiseura Sinbad 
-nimisen yhdistyksen anomusta saada käyt-
töönsä venelaituri Lauttasaaresta (14.2. 70 
§); aloitetta lasten kahluualtaan rakentami-
seksi Paloheinän alueelle (11.2. 83 §); ehdo-
tusta golfradan rakentamiseksi Luukin ul-
koilualueelle (11.2. 86 §); Moottorinkuljetta-
jat-yhdistyksen anomusta saada edelleen 
harjoittaa moottoriveneliikennettä Hakanie-
men rannasta Mustikkamaalle ja Korkea-
saareen (11.3. 114 §); kirjelmää ja aloitetta 

maauimalan rakentamiseksi Pukinmäkeen ja 
Tapanilaan (11.3. 116 §, 1.4. 162 §); useita 
valtuustoaloitteita, jotka mm. koskivat: ret-
keilyautojen varaamista (25.3. 140 §), Santa-
haminan ym. saarien saamista kaupungin 
ulkoilualueiksi (25.3. 141 §), jääpallokentän 
ja tekojääradan rakentamista (1.4. 158—161 
§) sekä anomusta Operettiteatterin avustami-
seksi ja Soutustadionin kunnostamiseksi teat-
teria varten (1.4. 163 §); korkealuokkaisen 
edustussaunan aikaansaamista Helsinkiin (22. 
4. 208 §); Espoon kauppalan anomusta oikeu-
den saamiseksi veden johtamiseen Myllypu-
roa pitkin kaupungin omistamien maiden 
kautta Espoossa ja Vihdissä (22.4. 209 §); 
kaupungin osallistumista Sa'jna-Seuran Vas-
kiniemen laiturin korjaamiskustannuksiin (6. 
5. 234 §); leirintäaluekomitean mietintöä (20. 
5. 256 §); aloitetta eräiden Vanhankaupungin-
lahden ranta-alueiden kunnostamiseksi ve-
neiden laituroimista ja talvisäilytystä varten 
(25.5. 261 §); Oulunkylän Kiinteistöyhdistyk-
sen ym. kirjelmiä louhoskuoppien vaaralli-
suudesta ja täyttämisestä (3.6. 300 §); kiin-
teistölautakunnan lausuntoa Luukin ulkoilu-
alueen käyttösuunnitelmasta (3.6. 302 §); esi-
tystä tontin varaamiseksi itäistä sairaalaa 
varten Rastilan ulkoilualueelta (26.8. 350 §); 
kaupungin yleisten uimarantojen puhdista-
mista öljystä (26.8. 370 §); ulkoilmateatterin 
sijoittamista Mustikkamaan ulkoilupuistoon 
v:n 1967 kesällä (21.10. 450 §); Myllypuron 
Omakotiyhdistyksen kirjelmää Sihtikujan ja 
Myllypurontien välisessä maastossa harjoite-
tun urheilun ja palloilun aiheuttamasta häi-
riöstä (16.12. 524 §); Marjaniemen itäisen 
ranta-alueen täyttämistä (16.12. 531 §); Hel-
singin Ampumaratasäätiön, Urheiluhallit 
Oy:n ja Seurasaarisäätiön avustusanomuksia 
(9.9. 387, 388, 392 §) sekä seuraavien raken-
nuspiirustusten hyväksymistä: Kallion urhei-
lukentän pukusuoja- ja huoltorakennuksen, 
Myllypuron urheilupuiston hallirakennuksen 
ja Talin urheilupuiston hallirakennuksen (14. 
1. 29 §, 4.2. 64 §, 2.9. 378 §). 
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