
29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset yme 

Urheilu- ja ulkoilulautakunnan kokoonpano 
oli v. 1969 muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että varapuheenjohtajaksi valtiot, 
maist. Maija Saaren tilalle valittiin toimin-
nanjoht. Jaakko Tuominen sekä uusiksi jäse-
niksi Saaren, Nurmen ja Lepistön tilalle 
kontt. Riitta Kanervo, toiminnanjoht. Jorma 
Maskulin ja dipl.kaupp. Aarno Pajunen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 25 
kertaa ja käsitteli 664 asiaa. Saapuneita kir-
jeitä oli 1 042 ja lähetettyjä 184. 

Lautakunnan 50-vuotisjuhlallisuudet. Kau-
punginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.4. 
1919 ensimmäisen urheilulautakunnan aset-
tamisesta, joten kertomusvuoden keväällä 
tuli lautakunnan toiminnan aloittamisesta 
kuluneeksi 50 vuotta. Tämän tapahtuman 
juhlistamiseksi julkaistiin f il. maist. Teemu 
Aallon kirjoittama teos »Helsingin kaupungin 
urheilu- ja ulkoiluhallinto 1919-1969» sekä 
järjestettiin kaupungin vastaanotto kutsu-
vieraille. 

Tärkeimmät päätökset. A v u s t u s t e n 
j a k o. Kertomusvuoden talousarviossa oli 
lautakunnan käytettäväksi merkitty erilai-
sia avustusmäärärahoja yhteensä 378 400 mk, 
josta 90 000 mk oli osoitettu Urheiluhallit 
Oy:lle. 

Avustusta voimistelu- ja urheiluseurojen 
työn tukemiseen tarkoitetusta 255 000 mk:n 
määrärahasta haki 188 seuraa. Avustusta 
myönnettiin 180 seuralle (27.5. 303 §). Suurin 
avustus oli 8 000 mk ja pienin 120 mk. 

6 piirijärjestöä haki avustusta urheilun 
piirijärjestöjen kurssitoiminnan tukemiseen 
tarkoitetusta 7 100 mk:n määrärahasta. 
Avustus myönnettiin kaikille (15.4. 181 §). 
Suurin avustus oli 2 900 mk ja pienin 300 mk. 

Avustusta urheiluseurojen nuorten leiri-
toiminnan tukemiseen tarkoitetusta 10 200 
mk:n määrärahasta haki 25 urheiluseuraa tai 
piirijärjestöä. Avustusta myönnettiin 15 seu-
ralle ja 4 piirijärjestölle (7.10. 518 §). Avus-
tuksen suuruus oh n. 13.80 mk leiriläistä 
kohden. 

Avustusta kaupungin virastojen ja laitos-
ten henkilökunnan urheilutyön tukemiseen 
tarkoitetusta 6 000 mk:n määrärahasta haki 
14 virastosta 38 työntekijäin yhteenliitty-
mää. Avustusta myönnettiin 37 anojalle 
(13.5. 251 §). Suurin avustus oli 400 mk ja 
pienin 50 mk. 

Kansantanssitoiminnan tukemiseen tarkoi-
tetusta 4 000 mk:n määrärahasta haki avus-
tusta 3 seuraa, joille kaikille se myönnettiin 
(15.4. 182 §). Suurin avustus oli 2 000 mk ja 
pienin 500 mk. 

Avustusta ulkoilutoiminnan tukemiseen 
tarkoitetusta 6 100 mk:n määrärahasta haki 
5 seuraa, joille kaikille se myönnettiin (15.4. 
183 §). Suurin avustus oli 2 580 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: 

Helsingin ev.lut. seurakuntien kirkkohal-
lintokunnalle vuokrattiin 483 m2:n suuruinen 
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alue Herttoniemen urheilupuistosta Pohjois-
Herttoniemen seurakuntatalon pysäköinti-
paikaksi 1.3.1969-28.2.1974 väliseksi ajaksi 
725 mk:n vuosivuokrasta (18.2. 96 §). 

Helsingfors Lawn-Tennis Klubb'lle vuok-
rattiin Meilahden urheilupuistossa sijaitsevat 
tenniskentät ja pukusuojarakennuksen ylä-
kerta 5-vuotiskaudeksi 1969-1973 soveltuvin 
osin entisin ehdoin (4.3. 129 §). Lisäksi yhdis-
tys oikeutettiin pystyttämään muovinen yli-
painehalli tennispeliä varten Meilahden ur-
heilupuistossa sijaitsevalle tenniskentälle n:o 
1 talvikausien ajaksi toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan 5 v:ksi, irtisanomisaika 3 kk (10.6. 
362 §). 

Maanvilj. Aarne Roineelle vuokrattiin Sal-
men ulkoilualueeseen kuuluvasta Uunolan 
tilasta n. 6 ha viljelysmaata 450 mk:n vuosi-
vuokrasta ym. ehdoin (18.3. 157 §). 

Lautakunta päätti tehdä Jääkenttäsäätiön 
kanssa kaupunginhallituksen 8.4. tekemän 
päätöksen mukaisen vuokrasopimuksen (18.3. 
151 §, 15.4. 186 §). 

Helsingin Puhelinyhdistys oikeutettiin 
asentamaan puhelinkioski yleisön käytettä-
väksi Luukkaan ulkoilualueelle (15.4. 198 §). 

Lautakunta päätti jatkaa Helsingin Golf-
klubin kanssa Talin golfkenttäalueen vuok-
rauksesta tehtyä sopimusta 5-vuotiskaudeksi 
1.1.1970-31.12.1974 entisin ehdoin (26.8. 
453 §). 

Allien ja meriteerien syysmetsästysoikeus 
kaupungin omistamilla ulkosaarilla ja luo-
doilla päätettiin vuokrata metsästyskausiksi 
1969-1973 Poliisi-Erämiehille, Helsingin Pa-
lomiesten Metsästysseuralle, Lauttasaaren 
Merilintuyhdistykselle, Merilinnustajille, Hel-
singin Kala- ja Erätovereille, Helsingin Erä-
veikoille ja Helsingin Taksi-Erämiehille (26.8. 
462 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa Espoon Sähkö 
Oy:n rakentamaan 20 kV:n avojohtolinjan 
Nuuksionpään ulkoilualueelle ja pitämään 
sen paikoillaan 1.1.1970 alkaen toistaiseksi 
6 kk:n irtisanomisajoin 750 mk:n vuosivuok-
rasta (2.12. 623 §). 

Vielä päätettiin vuokrata: Pihlajasaaren 
kioski-ravintolan pito-oikeus rva Enna Sa-
gathille 1.4.1969-31.12.1971 väliseksi ajaksi 
pääasiassa entisin ehdoin (4.3. 135 §); Kor-
keasaaren ravintola, kafeteria ja kioskit Pri-
mula Oy:lle kesäkauden 1969 alussa alkavaksi 
ja 31.12.1973 päättyväksi vuokrakaudeksi 
lautakunnan kokouksessaan 1.4. vahvistamin 
ehdoin (15.4. 202 §); Laajasalon uimarannan 
kioskinpito-oikeus kesäkausiksi 1969-1971 
Reijo Virtapurolle 550 mk:n kesäkausivuok-
rasta (10.6. 365 §); Vartiokylän urheiluken-
tän kioski Else Viljaselle ja Roihuvuoren ur-
heilukentän kioski Sinikka Nousiaiselle hei-
dän tekemiensä tarjousten mukaisesta vuok-
rasta (21.10. 556 §) sekä Meeri Siiralle Töölön 
pallokentän kioskinpito-oikeus 1.1.1970-
31.12.1972 väliseksi ajaksi 7 500 mk:n vuosi-
vuokrasta (16.12. 660 §). 

Lisäksi lautakunta päätti vuokrata vene-
paikkoja ja laituriponttooneja seuraaville yh-
teisöille: Lahnalahden Venekerholle Lemis-
lahden venesatamaan sijoitettaviin kahdek-
saan laituriponttooniin sisältyvät venepaikat 
entisin ehdoin (1.4.174 §); Kipparilahden Ve-
nekerholle Kipparilahden venesatamasta ve-
nepaikkoja samanlaisin ehdoin kuin vastaavia 
laituripaikkoja on muillekin veneyhteisöille 
vuokrattu (15.4. 191 §, 12.8. 433 §); Kippari-
lahden venesataman rantamuurista veneiden 
laiturointia varten Bensow Oy:lle 15 m:n pi-
tuisen osan sekä Maritim Oy:lle 10 m:n pitui-
sen osan (22.4. 219, 220 §); Suomen Moottori-
veneklubille korvauksetta Pornaistenniemellä 
sijaitsevan alueen käytettäväksi veneiden 
talvisäilytysalueena (22.4. 221 §); laituri-
ponttooneja vuokrattiin seuraaville vene-
yhteisöille: Suomalaiselle Pursiseuralle yksi, 
Helsingfors Segelklubbille kolme, Puotilan 
Venekerholle yhteensä kuusi, Nyländska 
Jaktklubbenille yksi, Roihuvuoren ja Tam-
misalon Meriulkoilijoille kaksi, Brändö Seg-
lare -yhdistykselle yksi, Helsingin Työväen 
Pursiseuralle yksi, Helsingfors Segelsäll-
skapille yksi sekä Lauttasaaren Veneilijöille 

495 



3 5 . E l i n t a r v i k e k e s k u k s e n l a u t a k u n t a 

kaksi laituriponttoonia (22.4. 231 §, 13.5. 
274, 275 §, 4.11. 581 §). 

Vielä lautakunta päätti oikeuttaa Puotilan 
Venekerhon sijoittamaan ponttoonin sähkö-
käyttöisine polttoaineenj akelulaitteineen Var-
tiokylänlahden venesatamassa olevalle lai-
turialueelleen (13.5. 286 §) sekä vuokrata 
venekerholle em. venesataman alueelta n. 
300 m2:n suuruisen maa-alueen kerhotilojen 
rakentamista varten 1.1.1970-31.12.1974 vä-
liseksi ajaksi (18.11. 599 §). 

M u u t p ä ä t ö k s e t . Lautakunta päätti 
vahvistaa seuraavat maksut: veneiden lai-
turoinnista perittävät vuosimaksut (10.6. 
380 §); uimahalleissa järjestettävistä aikuis-
ten uimakoulukursseista perittävän maksun 
(12.8. 438 §); Salmen ulkoilualueen uusien 
saunatilojen käytöstä perittävät maksut 
(21.10. 552 §); lisäksi lautakunta päätti pois-
taa Korkeasaaren eläintarhan Apinatalon, 
Kissalaakson ja Karhulinnan erilliset sisään-
pääsymaksut ja vahvistaa eläintarhaan muil-
la kuin liikennelaitoksen aluksilla saapuvilta 
perittävän sisäänpääsymaksun 1.50 mk:ksi 
aikuisilta ja 50 p:ksi lapsilta (12.8. 437 §). 

Lautakunta päätti hyväksyä ohjeen vene-
kerhoilta ja muilta yhteisöiltä venelaituri-
toiminnan vuokrausten yhteydessä perittä-
vien osavuokrien laskemiseksi (12.8. 435 §). 

Korkeasaaren eläintarhaan päätettiin jär-
jestää työnjohdon viikonloppupäivystys, jos-
sa intendentti, rehumestari ja työnjohtaja 
sekä teknillinen apulainen ovat vuorotellen 
viikonloppuina tai muina vapaapäivinä koti-
päivystyksessä klo 8-16 välisen ajan (16.12. 
656 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa urheilu- ja 
ulkoiluviraston suorittamaan ulkoilu- ja ur-
heilualueiden rakennus- ym. töitä ja teke-
mään ao. urakkasopimukset seuraavasti: 
Salmen ulkoilualueen sauna- ja pesuhuone-
rakennuksen sekä yksityistien rakentami-
sesta (4.2. 79 §, 10.6. 385 §); tilaamaan vene-
satamien peräpaalujen kevätkunnostustyön 
(1.4. 170 §); tilaamaan Perusyhtymä Oy:ltä 
20 kpl teräsbetonisia laituriponttooneja (15.4. 

193 §); tekemään urakkasopimuksen Töölön 
pallokentän ja Jäähallin ympäristön aidan 
rakentamisesta (10.6. 373 §); tekemään 
Markkinointi Skopa Ky:n kanssa sopimuksen 
yhteensä 25 mainostaulun sijoittamisesta 
Pirkkolan urheilupuiston uima- ja pallohal-
leihin (17.6. 397 §); tilaamaan Nuuksionpään 
ulkoilualueen Mustalammen padon uudistus-
työn Silta- ja Satama Oy:ltä (23.9. 512 §); 
tekemään urakkasopimuksen Jakomäen ja 
Laajasuon lähiökenttien rakentamisesta sekä 
valaistuksen järjestämisestä (21.10. 549 §, 
2.12. 617 §) sekä tekemään urakkasopimuksen 
Herttoniemen ja Kontulan urheilukenttien 
pukusuojarakennusten rakentamisesta (21.10. 
550 §). 

Lautakunta päätti hyväksyä Stadionin 
etukentän, Munkkiniemen urheilukentän, 
Töölön pallokentän Saharan ja Puotilan ur-
heilukentän valaistusten sekä Pirkkolan ur-
heilupuiston tekojääradan valaisimien uusi-
missuunnitelmat sekä oikeuttaa urheilu- ja 
ulkoiluviraston tilaamaan työt Keskusosuus-
liike Hankkijalta (10.6. 367 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. asioista, jotka koskivat: Uimastadionin 
kahvion muutospiirustusten hyväksymistä 
ym. (18.2. 101 §, 13.5. 264 §); Tapanilan ase-
makaavan muuttamista rautatien vieressä 
olevan urheilualueen laajentamiseksi (15.4. 
189 §); Kotiluodon saunan pääpiirustusten 
hyväksymistä (15.4. 209 §); Oulunkylän ur-
heilupuistoa varten tarvittavan maa-alueen 
siirtämistä urheilu- ja ulkoilulautakunnan 
hallintoon suuren tekojääradan rakentami-
seksi (18.2. 104, 105 §, 29.4. 239 §); leirintä-
alueen sijoittamista Rastilan alueelle (23.9. 
510 §); Pirkkolan urheilupuiston tilapäisen 
työparakin piirustusten hyväksymistä (7.10. 
521 §) sekä lautakunnan oikeuttamista vuok-
raamaan maa-alue venehuoltamon rakenta-
mista varten S. O. Fagerström Oy:lle Vartio-
kylänlahden venesatamasta ja Bensow Oy:lle 
Kipparilahden venesatamasta (7.10. 530, 
531 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
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tiin mm. asioista, jotka koskivat: liikennelai-
toksen esitystä erityisen kongressilipun käyt-
töönottamisesta (4.2. 84 §); rakennushalli-
tuksen esitystä Haagan kortteliin n:o 29053 
suunnitellun urheilukentän rakentamisesta 
(18.2. 98 §); Merisataman saarten käyttö-
suunnitelmaa (18.3. 153, 154 §); Fjällskidar-
klubben -37 -yhdistyksen anomuksia eräiden 
maanvaihto- ym. toimenpiteiden suorittami-
sesta Karjakaivon ulkoilualueella (18.3. 
156 §); vt Erkki Heikkosen esitystä liiken-
teen järjestämisestä Varsasaareen (1.4. 
168 §); lausunnon antamista opetusministe-
riölle Niemen toimikunnan osamietinnöstä II 
(Korkeakoulujen liikuntakulttuuri v. 1970-
1981) (15.4. 184 §); urheilukenttien rakenta-
mista Kontulaan sekä urheilukentän töiden 
loppuunsaattamista (10.6. 336, 337 §); Pirk-
kolan urheilupuiston yövartioinnin tehosta-
mista tai alueen aitaamista (10.6. 339 §); pai-
kallisten yhdistysten anomuksia saada luis-
tinrata Länsi-Herttoniemeen, Käpylään, Ja-
komäkeen, Marjaniemeen, Laajasaloon ja 
Lehtisaareen (10.6. 340, 346, 347 §, 4.11. 
565, 567, 568 §, 16.12. 644 §); 2 100 henkilön 
allekirjoittamaa kirjettä, jossa esitettiin toi-
vomus, että Seurasaaren uimalaa ei hävitet-
täisi (10.6. 341 §); esitystä urheilukentän ra-
kentamisesta Laajasaloon (10.6. 342 §); esi-
tystä valaistun ulkoilureitin rakentamisesta, 
lasten kahluualtaiden ja uimahallin rakenta-
misesta Kontulaan (10.6. 348 §); selvitystä 
mahdollisuuksista sisällyttää kaupungin maa-
uimalasuunnitelmaan Pikkukosken lähimaas-
toon sijoitettava uimala (10.6. 353 §); van-
husten kesävirkistyskomitean mietintöä 
(10.6. 376 §); Humallahden hiekkajaalalaitu-
rin luovuttamista urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnan hallintoon (10.6. 382 §); eläkeläisten 
ilmaista pääsyä Uimastadionille ja Kumpulan 
maauimalaan ym. (17.6. 394, 395 §); Salmen 
ulkoilualueen maankäyttösuunnitelmaa (17.6. 
411 §); nuorisokomitean mietintöä (26.8. 
449 §); Helsinki-Tallinna kuntoliikunta-
ottelua koskevia neuvotteluja (23.9. 496 §); 
kunnallisen yhteistoiminnan j ärj estysmuoto-

komitean mietintöä (23.9. 498 §); jätevesi-
komitean mietintöä (23.9. 509 §); esitystä 
urheilukentän ja sisätilojen rakentamisesta 
Kontulaan urheilu- ym. toimintaa varten 
(7.10. 524 §); Pasilan maaliikennekeskuksen 
maankäyttösuunnitelmaa (21.10. 545 §); 
Lauttasaaren rakennusainesataman siirtä-
mistä satamalautakunnan hallintoon (21.10. 
554 §); asunto-ohjelmakomitean esitystä kau-
pungin asunto-ohjelmaksi vuosiksi 1970-1974 
(4.11. 569 §); Vuosaaren Venekerhon ja 
Vaskilahden Venekerhon anomuksia Musta-
lahden ja Vaskilahden alueiden varaamisesta 
niiden venesatamaksi (4.11. 576, 577 §); Pri-
mula Oy:n anomusta saada sijoittaa kahvi-
lana toimiva tervahöyry Tervasaaren ran-
taan (4.11. 578 §); Myllypuron urheilupuis-
ton hallirakennuksen pääpiirustuksia (2.12. 
606 §) sekä esitystä vanhusten lomanvietto-
mahdollisuuksista Salmen ulkoilualueella 
(16.12. 646 §). 

Lisäksi annettiin lausunnot valtuustoaloit-
teista, jotka koskivat seuraavia asioita: li-
sääntyvän vapaa-ajan tarkoituksenmukaista 
käyttöä ja sen edellytysten parantamista 
(21.1. 39 §); 400 m:n tekojääradan aikaan-
saamista Taivalsaaren alueelle (18.2. 106 §); 
Kumpulan uimalan kattamista (4.3. 131 §); 
kaupungin erilaisten palvelumuotojen ulot-
tamista koskemaan myös vuoro- tai säännöl-
listä ilta- tai yötyötä tekeviä (13.5. 254 §); 
vanhusten kesän viettomahdollisuuksien jär-
jestämistä Mustikkamaalle (13.5. 278 §); 
keilaseurojen avustamista (27.5. 317 §); 
maa-alueiden palstoittamista loma-alueiksi 
sekä siirtolapuutarha-alueiden kehittämistä 
(23.9. 497 §); ylipainemuovihallin rakenta-
mista jalkapalloilun talviharjoittelua varten 
(23.9. 505 §); mahdollisuuksien tutkimista 
Uimastadionin ja Yrjönkadun uimahallien 
käytön tehostamiseksi ym. (23.9. 508 §, 2.12. 
614 §); Kallvikin niemen kunnostamista ulkoi-
lu- ja uintitarkoitukseen (7.10. 526 §); seisot-
tamispaikkojen järjestämistä asuntovaunuil-
le (2.12. 620 §) sekä pääkaupunkiin suuntau-
tuvien koululaisretkien huoltoa (2.12. 621 §). 
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