
28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Urheilu- ja ulkoilulautakunnan kokoonpano 
v. 1971 oli muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseniksi toiminnanjoht. 
Jaakko Tuomisen tilalle tuli opett. Esko 
Honkanen ja 25.11. lukien dipl.ins. Sven 
Wikin tilalle toimitt. Stig Häggblom. Vara-
puheenjohtajana Tuomisen tilalla toimi toim. 
joht. Salme Katajavuori. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 25 
kertaa ja käsitteli 648 asiaa. Lähetettyjä 
kirjeitä oli 154. 

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 639 750 
mk, josta 92 250 mk oli osoitettu Urheilu-
hallit Oy: lie. 

Avustusta voimistelu- ja urheiluseurojen 
työn tukemiseen tarkoitetusta 400 000 mk:n 
määrärahasta haki 215 seuraa. 205 seuralle 
myönnettiin avustukset (30.3. 156 §, 8.6. 
312 §), joista suurin oli 10 000 mk ja pienin 
160 mk. 

Avustusta urheilun piirijärjestöjen toi-
minnan tukemiseen tarkoitetusta 50 000 
mk:n määrärahasta haki 6 piirijärjestöä. 
Sitä myönnettiin 6 järjestölle (13.4. 185 §). 
Suurin avustus oli 20 500 mk ja pienin 
1 400 mk. 

Urheiluseurojen nuorten leiritoiminnan tu-
kemiseen tarkoitetusta 15 000 mk:n määrä-
rahasta haki avustusta 30 urheiluseuraa tai 
piirijärjestöä. Sitä myönnettiin 23 seuralle 

ja 4 piirijärjestölle (12.10. 508 §). Avustuksen 
suuruus oli n. 17.48 mk leiriläistä kohden. 

Avustusta kaupungin virastojen ja lai-
tosten henkilökunnan urheilutyön tukemi-
seen tarkoitetusta 10 000 mk:n määrärahasta 
haki 18 virastosta 40 työntekijäin yhteen-
liittymää. Avustusta myönnettiin 39 ano-
jalle (25.5. 289 §). Suurin avustus oli 825 
mk ja pienin 50 mk. 

Kansantanssitoiminnan tukemiseen tar-
koitetusta 6 000 mk:n määrärahasta haki 
avustusta 5 seuraa, joille kaikille sitä myön-
nettiin (16.3. 129 §). Suurin avustus oli 
1 700 mk ja pienin 500 mk. 

Kuntourheilujärjestojen toiminnan tuke-
miseen tarkoitetusta 40 000 mk:n määrä-
rahasta haki 5 järjestöä avustusta, jota 
myönnettiin niille kaikille (11.5. 245 §). 
Suurin avustus oli 15 000 mk ja pienin 4 000 
mk. 

Avustusta ulkoilutoiminnan tukemiseen 
tarkoitetusta 6 500 mk:n määrärahasta haki 
9 seuraa, joista 6:lle sitä myönnettiin (16.3. 
130 §). Suurin avustus oli 2 500 mk ja pie-
nin 150 mk. 

Avustusta kansainvälisten kaupunkiotte-
luiden ja näytösten tukemiseen tarkoite-
tusta 15 000 mk:n määrärahasta hakivat yh-
teisesti 5 helsinkiläistä urheilun piirijärjes-
töä, joiden esittämän ohjelman toteuttami-
seen ko. avustus myönnettiin (8.6. 313 §). 

Talousarvioon merkitty 5 000 mk:n avus-
tus keilailu-urheilun tukemiseen myönnet-
tiin Helsingin Bowlingliitolle (30.3. 155 §). 
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V u o k r a u k s e t y m . Tärkeimmistä 
vuokrauksista ja niihin liittyvistä asioista 
mainittakoon: 

Salmen ulkoilualueella sijaitsevan Eerolan 
tilan peltomaiden vuokramieheksi päätettiin 
merkitä maanvilj. Paavo Vakkamäen sijaan 
Pentti Vakkamäki (19.1. 27 §). 

Lautakunta päätti vuokrata Suomen Mat-
kailukalastus Ky:lie n. 4 000 m2:n suuruisen 
alueen Luukkaan ulkoilualueella olevan Hal-
kolammen eteläpäästä maksullista lohika-
lojen ongintatoiminnan harjoittamista var-
ten (2.2. 69 §). 

Tradex Oy:n Pohjoisrannassa olevassa 
ponttonilaiturissa olevia venepaikkoja kos-
keva vuokrasopimus merkittiin päättyneeksi 
ennen purjehduskauden 1971 alkua (2.2. 
70 §). 

Itäisen saariston liikenneyhdistyksen kans-
sa 2.6.1967 tehty, laituriponttonia koskeva 
vuokrasopimus irtisanottiin päättyväksi en-
nen purjehduskauden 1971 alkua (16.2. 
91 §)· 

Lautakunta päätti vuokrata Lauttasaaren 
ulkoilupuistossa sijaitsevan myyntikioskin 
Viipurin nyrkkeilijät r.y:lle ajaksi 1.5.1971-
30.4.1972 100 mk:n vuokrasta ym. ehdoin 
(2.3. 113 §). 

Honkaluodossa olevat rakennukset pää-
tettiin vuokrata Helsingin partiopoikapiiri 
r.y:lle meripartiolippukuntien tukikohtana 
käytettäväksi aikana 1.4.1971-31.12.1973 
kuitenkin niin, että sopimus jatkuu tämän 
jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä jommalta 
kummalta puolen irtisanota ennen edelli-
sen vuoden marraskuun 30 päivää (16.3. 
139 §). 

Lautakunta päätti vuokrata Kaunissaa-
ressa sijaitsevat kahdeksan huvilaa ajaksi 
1.1.1971-31.12.1973 Helsingin Taksi Erä-
miehet r.y:lle, Kustaankartanon vanhainko-
din henkilökunnan kerholle, Herttoniemen 
Kalastusseura r.y:lle, Helsingin Kalamies-
piiri r.y:lle, Helsingin Sanomain Kalakerholle, 
Suomen Kiinteistötyöntekijäin liiton os. 1 
Helsinki r.y:lle, Pasilan Konepajan Kalato-

verit r.y:lle ja Airamin Kalaveikot r.y:lle 
(30.3. 170 §). 

Teräsbetonisia venelaituriponttoneja pää-
tettiin vuokrata seuraavasti: Vaskilahden 
venekerho r.y:lle kaksi, Vuosaaren veneker-
ho r.y:lle kolme, Tahvonlahden venekerho 
r.y:lle kaksi ja Lauttasaaren Veneilijät 
r.y:lle yksi (13.4. 200 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa Ohjelma Oy 
Finnestradin välittämään Uimastadionille 
uimakautena 1971 Muzak-yleisönpalvelumu-
siikkia 14 min:n jaksoissa eräin ehdoin (27.4. 
212 §). 

Helsingfors Kanotklubb -kerholle päätet-
tiin vuokrata kaupungin osuus pohjoisella 
Humalluodolla sijaitsevaan kanoottivajaan 
ja siihen liittyvä maa- ja vesialue sekä Meri-
melojat r.y:lle eteläisen Humalluodon etelä-
päässä sijaitseva kanoottivaja siihen ja yh-
distyksen omistamiin kahteen kanoottiva-
jaan liittyvine maa- ja vesialueineen molem-
mat 100 mk:n vuotuisesta vuokrasta ajaksi 
1.1.1971-31.12.1975 (11.5. 254 §). 

Bensow Oy:lle päätettiin vuokrata venei-
den laiturointia varten Kipparilahden vene-
sataman rantamuurista aikaisemmin vuok-
ratun tilan lisäksi 13 m:n pituinen osa (11.5. 
261 §). 

Urheilu- ja ulkoiluvirasto oikeutettiin 
vuokraamaan suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnalta käytetyimpien kansakoulu-
jen liikuntatilojen vapaita tunteja talvikau-
deksi 1971/1972 vuokrattavaksi edelleen seu-
roille ja yhteisöille liikuntaharjoituksiin käy-
tettäväksi (11.5. 273 §). 

Helsingin Kesäteatterin Kannatusyhdis-
tys oikeutettiin antamaan teatterinäytäntöjä 
Mustikkamaan kansanpuistossa kesällä 1971 
urheilu- ja ulkoiluviraston ulkoiluosaston 
kanssa lähemmin sovittavin ehdoin (18.5. 
282 §). 

Lautakunta päätti vuokrata Vaskilahden 
Venekerho r.y:lle Vaskilahden venesatama-
alueelta n. 300 m2:n suuruisen maa-alan 
ajaksi 1.6.1971-31.5.1976 kerhotilojen raken-
tamista varten (25.5. 297 §). 
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Eläintarhan urheilukentän ja sen luistin-
radan kioskioikeudet päätettiin vuokrata 
kesäkauden 1971 alusta lukien 15.3.1974 
saakka yhteisesti rouville Meri Siira ja Aili 
Peltonen 750 mk:n vuosivuokrasta (8.6. 
326 §). 

Lautakunta päätti vuokrata kaupungin-
hallituksen tekemän päätöksen perusteella 
Helsingin Golf klubi r.y:lle golfkenttänä käy-
tettäväksi n. 54.40 ha:n alueen eräistä Talin 
ja Munkkiniemen kylässä olevista tiloista 
sekä eräitä alueella olevia rakennuksia vuok-
ra-ajaksi, joka päättyisi 31.12.1984 (31.8. 
437 §). 

Toiminimi Finn Enterprisen kanssa 29.11. 
1968 tehty, venepaikkoja koskeva vuokra-
sopimus katsottiin päättyneeksi ennen pur-
jehduskauden 1971 alkua (31.8. 443 §). 

Lautakunta päätti hyväksyä Espoon Säh-
kö Oy:n kanssa 2.12. ja 16.12.1969 tehtyjen 
maanvuokrasopimusten irtisanomisen 1.7. 
1971 alkaen sekä suostua siihen, että Espoon 
Sähkö Oy saa rakentaa 20 kV:n avojohtolin-
jan Nuuksionpään ulkoilualueelle ja pitää 
sen paikallaan toistaiseksi, irtisanomisaika 
6 kk (28.9. 499 §). 

Helsingin Ravirata Oy:n kanssa tehtyä, 
Käpylän ravirataa koskevaa vuokrasopi-
musta päätettiin jatkaa 31.12.1976 saakka 
muuten entisin ehdoin, paitsi että vuokra-
mies on velvollinen luovuttamaan alueen tai 
osan siitä, irtisanomisaika 6 kk, mikäli ylei-
nen etu tai Pasilan messualueen rakentami-
nen niin vaatii (14.12. 612 §) sekä 

Liikennöitsijöiden Kunto Laaksosen, Tais-
to Laaksosen ja Runar Österlundin kanssa 
tehdyn, Pihlajasaaren matkustajaliikennet-
tä koskevan sopimuksen voimassaoloaikaa 
päätettiin jatkaa kolmivuotiskaudeksi 1972-
1974 muuten entisin ehdoin, paitsi että lii-
kenteenharjoittajat oikeutettiin v. 1972 pe-
rimään matkustajilta kuljetusmaksuna ai-
kuisten yksinkertaisesta matkasta 1.20 mk 
ja lasten yksinkertaisesta matkasta 50 p 
(14.12. 623 §). 

M u i s t a p ä ä t ö k s i s t ä m a i n i t -

t a k o o n : lautakunta päätti hyväksyä 
Mustikkamaan ulkoilupuiston pelikentän si-
joitussuunnitelman ja verkkoaitauksen ra-
kentamisen (2.2. 65 §) sekä Mustikkamaan ra-
vintolarakennuksen muutospääpiirustukset 
(2.3. 111 §); oikeuttaa urheilu- ja ulkoiluvi-
raston ohjaustoimiston aloittamaan kaupun-
gin alueella olevissa uimahalleissa lasten ui-
makurssitoiminnan ja vahvistaa uimahal-
leissa 15.4.-15.9. välisenä aikana järjestet-
tävistä lasten uimakursseista perittävän 
maksun 5 mk:ksi osanottajalta (16.3. 125 §); 
ympärivuorokautinen telttailu ja matkailu-
perävaunujen pitäminen Uutelan ulkoilu-
alueella päätettiin lopettaa 1.5.1971 alkaen 
sekä matkailuperävaunujen pitäminen sallia 
paitsi Salmen ulkoilualueella myös Pirtti-
mäen, Luukkaan ja Kauhalan ulkoilualueil-
la viraston lähemmin määräämissä paikoissa 
(16.3. 138 §); Lähteelän ja Elisaaren ulkoi-
lualueiden keittokatosten, käymälöiden ja 
kaivojen sijoitussuunnitelmat hyväksyttiin 
(16.3. 142, 146 §); samoin Kontulan läntisen 
ja pohjoisen lähiökentän ja Laajasalon urhei-
lupuiston piirustukset sekä niiden mukaiset 
sähkötyösuunnitelmat (30.3. 165 §); uima-
seuroille Uimastadionille ja Kumpulan uima-
laan myönnettävien vapaa- ja alennuskort-
tien jakoperusteita päätettiin muuttaa si-
ten, että ikäkausiuimareille jaetaan vapaa-
kortit sarjassaan 20 parhaan joukkoon si-
joittuneille (27.4. 211 §); ohjatusta tenniksen 
jatkokurssista perittäväksi maksuksi vah-
vistettiin 40 mk (27.4. 236 §); 

Nuuksionpään, Kaunissaaren, Kotiluodon, 
Pirttimäen, Kattilan ja Luukkaan ulkoilu-
alueiden saunojen saunamaksut vahvistet-
tiin (11.5. 262 §, 24.8. 427 §); samaten Itä-
Pihlajasaaressa tapahtuvaa telttailua kos-
kevat määräykset (11.5. 269 §); urheilu-
ja ulkoiluvirasto oikeutettiin suorittamaan 
Ruskeasuon ratsastushallin suihku- ja WC 
huoneiden peruskorjaus ja käyttämään 70 000 
mk eri urheilualueiden asfaltoimiseen (25.5. 
300, 301 §) sekä 84 000 mk Pirkkolan urhei-
lupuiston yleisurheilukentän suorituspaik-
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kojen kestopäällystämiseen (8.6. 344 §); 
virasto oikeutettiin myös tekemään urak-
kasopimus uuden vesijohdon rakentamisesta 
Mustikkamaalta Korkeasaareen Insinööritoi-
misto Oy Veston kanssa yhtiön tarjouksen 
mukaisesta hinnasta (25.5. 303 §); Pirkkolan 
urheiluhallin uimahallin ja Yrjönkadun ui-
mahallin uudet maksut vahvistettiin syys-
kauden 1971 alusta lukien ja kaupunginhalli-
tusta pyydettiin hakemaan hinta- ja palk-
kaneuvoston suostumus päätöksessä esitet-
tyjen hinnantarkistusten toteuttamiseksi 
(25.5. 305 §); koirien kuljettaminen kytket-
tynä päätettiin sallia 8.6. lähtien ympärivuo-
tisesti Läntisellä Villaluodolla ja Pohjoisella 
Käärmeluodolla (8.6. 340 §); edelleen lauta-
kunta hyväksyi seuraavat piirustukset ym.: 
Salmen ulkoilualueen tulotien levennyspii-
rustuksen, Lähteelän ulkoilualueen huolto-
tien sijoituspiirustuksen sekä Siltamäen lä-
hiökentän piirustuksen ja valaistussuunni-
telman (8.6. 352 §, 23.6. 375, 384 §, 10.8. 
398 §); veneyhteisöille ja yksityisille veneen-
omistajille vuokrattavista venepaikoista pe-
rittävät vuosimaksut vahvistettiin v:n 1972 
alusta lukien, ko. maksuihin sisältyi lisäksi 
oikeus säilyttää venettä yli talven tarkoi-
tukseen osoitetulla talvisäilytysalueella sa-
moin kuin veneeseen kiinnitettävän luette-
loimislaatan hinta (28.9. 496 §); 

vielä päätettiin, että Rastilan leirintä-
alueelle voidaan ottaa Helsingissä vakinai-
sesti asuvien henkilöiden omistamia matkai-
luperävaunuja säilytettäväksi 1.10.-30.4. vä-
lisenä aikana (28.9. 500 §); että vuokrattaes-
sa venelaiturinsivua veneyhteisöille peritään 
v:n 1972 alusta lukien vuosimaksuna 25 mk 
laiturinsivun metriä kohti (12.10. 525 §) 
ja että hiustenkuivaajan kertakäytöstä pe-
rittävä maksu on 50 p ja uimaseuroilta yhdel-
tä uintikerralta perittävän alennuslipun hin-
ta 60 p (9.11. 565 §, 23.11. 586 §); ja hyväk-
syttiin venesataman pysyvä sijoitus nykyi-
selle paikalleen Kulosaaren siltapenkereen 
pohjoispuolelle (23.11. 595 §) sekä Rastilan 
ulkoilualueen ulkoilumajan peruskorjaus-

suunnitelma ns. Tupakahvilan osalta (14.12. 
624 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. asioista, jotka koskivat: avoinna ole-
van 12. pl:aan kuuluvan vesiulkoilualueen 
esimiehen viran lakkauttamista (19.1. 17 §); 
Mustikkamaan ja Honkaluodon välisen yh-
dyspenkereen piirustuksen hyväksymistä 
(19.1. 23 §); 30 km:n nopeusrajoitusta osoit-
tavan liikennemerkin asettamista Mustikka-
maan sillan Kulosaaren puoleiseen päähän 
varustettuna lisäkilvellä: »Ulkoilualue-Fri-
luftsomräde» (2.2. 73 §); Korkeasaaren kah-
den rivitalon ja Etelä-Haagan urheilukentän 
pukusuojarakennuksen pääpiirustusten lähet-
tämistä kaupunginhallituksen hyväksyttä-
väksi (2.3. 117 §, 23.6. 364 §) sekä lautakun-
nan ja Helsingin Osuuskaupan välisen Seu-
rasaaren ravintolaa koskevan vuokrasopi-
muksen voimassaoloajan pidentämistä 31.12. 
1977 saakka (27.4. 227 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. asioista, jotka koskivat: Oulunkylän 
urheilupuiston ohjelmaa (2.2. 63 §); eduskun-
nan oikeusasiamiehelle tehtyä kantelua kak-
sikielisyysmääräysten noudattamisen laimin-
lyömisestä (16.2. 83 §); asunto-osakeyhtiöi-
den kirjettä Mellunmäen urheiluolosuhteista 
(2.3. 104 §); Jakomäen yhteiskoulun kanna-
tusyhdistyksen laina-anomusta (16.3. 133 
§); kesäteatteritoiminnan järjestämistä Mus-
tikkamaan ulkoilupuistossa (16.3. 140 §); me-
ritaimenen istutuksia Suomenlahteen (16.3. 
141 §); Kulosaaren metrosillan yleispiirustuk-
sia sekä metron ulkoalueen Kulosaaren länsi-
rannalta Herttoniemeen ulottuvan rataosuu-
den linjausta ja korkeusasemaa (30.3. 169 §, 
14.9. 451 §); Pasilan ns. I asteen yleiskaavaeh-
dotusta (13.4. 183 §); anomusta venelaiturei-
den rakentamiseksi Valassaaren rantaan 
(13.4. 199 §); ehdotusta tarkistuksiksi Helsin-
gin kaupungin ja sen lähikuntien erinäisten 
yhteisten tehtävien hoidon järjestämistä kos-
kevan komitean I mietintöön (11.5. 246 §); 
käyttöomaisuuden arvostustoimikunnan uu-
sittua mietintöä (11.5. 247 §); kirjettä saa-
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ristoliikenteen harjoittamisessa esiintyvis-
tä vaikeuksista (25.5. 296 §); maksu- ja 
taksakomitean mietintöä (8.6. 315 §); Mal-
min - Tapanilan - Pukinmäen - Puistolan 
ns. I asteen yleiskaavaa (8.6. 317 §); esitys-
tä uimahallin saamiseksi Pihlajamäkeen (8.6. 
318 §); anomusta jääkiekkokaukalon rakenta-
miseksi Köökarinkujan korttelikentälle Laa-
jasalossa (8.6. 319 §); Helsingin soutuklubin 
anomusta 15 000 mk:n avustuksen saami-
seksi venehuoneen peruskorjausta varten 
(8.6. 320 §); tutkimusta virkistysaluetarpees-
ta Helsingin lähivaikutusalueella v:een 1980 
mennessä (8.6. 333 §); telttailua Pihlajasaa-
ren ulkoilupuistossa (8.6. 335 §); Suomalai-
nen Yhteiskoulu Oy:n anomusta lainan saa-
miseksi koulun uudisrakennukseen liittyvän 
urheilutalon rahoittamista varten (23.6. 363 
§); anomusta aidan rakentamiseksi Munkki-
niemen Yhteiskoulun tontin rajalle (24.8. 
416 §); esitystä pursiseurojen maa-alueitten 
ja venetelakka-alueitten siirtämiseksi kiin-
teistölautakunnan hallinnosta urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan hallintoon (24.8. 424 
§); Siltalämpö Oy:n laina-anomusta uimahal-
lin rakentamiseksi Siltamäen liikekeskuk-
seen (24.8. 425 §) sekä uimahallin rakenta-
mista Heikinlaakson - Puistolan ja Malmin 
alueille (14.9. 455, 456 §); Kansanurheilun 
Keskusliiton ym:n anomusta keinojääradan 
rakentamiseksi (31.8. 435 §); Tervasaaren 
siirtämistä yleisten töiden lautakunnan hal-
linnosta urheilu- ja ulkoilulautakunnan hal-
lintoon (31.8. 440 §); Kone Osakeyhtiöltä 
ostetun Vasikkaluodon hallintoa (31.8. 441 
§); yleisurheilukentän rakentamista Kontu-
laan (14.9. 454 §); Talin uimahallin rakenta-
mista sekä Talin urheilupuiston kenttäjär-
jestelyjen suorittamista (14.9. 458, 459 §); 
Helsingin venesatamien yleissuunnitelmaa 
(28.9. 498 §); Marjaniemen Pursiseuran ano-
musta laituritilan saamiseksi Marjaniemen 
Venekerhon venesatamasta (12.10. 522 §); 

itäisen aluekeskuksen sijoitusvaihtoehtoa K 
(21.10. 535 §); Helsingin kaupungin asun-
totuotanto-ohjelmaa vv. 1972-1976 (26.10. 
549 §); Kulosaaren asematunnelin, Tupasaa-
rentien ja Kipparlahden metrosillan sekä 
Naurissalmen metro- ja katusiltojen yleis-
piirustuksia (26.10. 551 §); liikennöitsijä Jor-
ma Rautakorven laina-anomusta (23.11. 
593 §); anomuksia ruoppauksen suorittami-
seksi ja valaistuksen saamiseksi Helsingfors 
Segelklubb -kerhon venesatama-alueelle 
(14.12. 618 §, 28.12. 642 §) sekä merenkulku-
hallituksen esitystä Korkeasaaren ja Hylky-
saaren välisen sillan rakentamiseksi (28.12. 
644 §). 

Lisäksi annettiin kaupunginhallitukselle 
lausunnot valtuustoaloitteista, jotka koski-
vat seuraavia asioita: veneiden talvisäilytyk-
sen lopettamista Säästöpankin rannassa sekä 
veneiden talvisäilytystä Merisataman alueel-
la (19.1. 25 §, 13.4. 197 §); pallopelien salli-
mista eräillä Lauttasaaren nurmikkoalueilla 
(2.3. 105 §); pallokentän ja luistinradan kun-
nostamista Malmi-Tapaninkylän alueelle 
(2.3. 106 §); koillisia kaupunginosia palvele-
van uimahallin suunnittelua (16.3. 134 §); 
kainalo- ja kyynärtukikeppien hankkimista 
kaupungin uimaloihin invalidien lainattavak-
si uimahallin sisällä tapahtuvaa liikkumista 
varten (13.4. 192 §); golfkentän rakentamis-
ta Luukkaan ulkoilualueelle (24.8. 428 §); 
urheilutoiminnan kehittämistä Helsingissä 
ja Myllypuron urheilupuiston rakentamista 
(14.9. 457, 470 §); kaupungin joukkokuljetus-
välineillä järjestettäviä kuljetuksia Salmen 
ja Luukkaan ulkoilualueelle (12.10. 523 §); 
uimahallin saamista Pihlajamäki - Pihlajis-
ton alueelle (14.12. 606 §); naisten uintiajan 
lisäämistä Yrjönkadun uimahallin isossa al-
taassa (14.12. 607 §) sekä Pirkkolan urheilu-
puiston pukusuojien lisäämistä ja varusteta-
son parantamista (14.12. 609 §). 
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