
HELSINGFORS
och OLYMPISKA SPELEN

1940



Stadionplanen.



HELSINGFORS
OCH OLYMPISKA SPELEN 1940



Olympiska Stadion 1938.



IDROTTSMÄN I EUROPA!
VÄLKOMNATILL OLYMPISKA SPELEN
I HELSINGFORS 1940!

7"inlands idrott har sig förelagd en krävande och
stolt uppgift: arrangemangen av de Xlhte olympiska
spelen i landets huvudstad Helsingfors.
Vår tro är, att Finlands idrott är stark nog att gå i
land med en uppgift som denna. Våra idrottsmäns
insatser på de olympiska arenorna allt sedan år 1908
har även för stora världen förkunnat vårt stora intresse
för Olympiska spel och samtidigt vår idrotts slagkraft i de
olika tävlingarna vid spelen. Men det finnes något, som
den stora världen kanske icke är medveten om : det finska
folkets glödande idrottsintresse, på vilket vi kan lita, när
arrangemangen av OS nu har anförtrotts oss. Landet och
dess folk stå som en man bakom idrotten.

Finlands friidrott har under årtionden stått i ständig
kontakt med de olika idrottsorganisationerna i Europa.
Vi har en stor skara vänner såväl bland idrottsledarna
som bland de aktiva idrottsmännen och våra idrottsför-
hållanden äro rätt väl kända runt hela världen. Vi sända
dock i det följande till en församlade idrottseliten i
EM-tävlingarna en del uppgifter om vårt land och vår
idrott. Före spelens officiella inbjudan har utsänts, tar
jag tillfället i akt och hälsar Eder, idrottsledare och id-
rottsmän, som församlats till EM-tävlingarna, och genom
Eder hela Europas idrottande ungdom hjärtligt välkomna
som våra gäster vid Olympiska Spelen 1940. Vi hoppas,
att vi i vårt hemland kunna bjuda Eder bra och hög-
klassig idrott, d.v.s. hård kamp och sportsmanship.

URHO KEKKONEN
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Inrikesminister, Jurisdoktor Urho Kekkonen är ord-
förandeför Finlands Idrottsförbund sedan år 1928, då han
upphörde med sin aktiva idrottsbana. Kekkonen var
år 1924 finsk mästare i höjdhopp med resultatet 185 och
tvåa på 100 m med tiden 10,9. Samma år noterade han
världsrekord i tresteg utan ansats — 9,72. Minister Kek-
konen är ordförande i Finlands olympiska delegation.
Han är född år 1900.
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1940 ÅRS OLYMPISKA STADION

Helsingfors Stadion, som påbörjades år 1934, blev till
sitt första skede färdigt våren 1938. Öppningstävlin-
garna på Stadion hällos den 12 juni.

Stadion befinner sig i stadens norra del, i stadsdelen
Tölö samt angränsande till den s.k. Djurgårdsskogen. En
spatsertur från stadens centrum till Stadion räcker
15 minuter, med spårvagn 5 min.

Stadion inrymmer 30.000 åskådare, men dess utvidg-
ningsarbeten påbörjas denna höst och i augusti 1939 kan
Stadion bereda plats för 60.000 åskådare. Utvidgnings-
arbetet kommer att gå snabbt undan, ty den östra delen
av Stadion är ännu ouppförd, emedan man först ville
invänta beslut om förläggande av Spelen 1940.

Löpbanan på Stadion är byggd av röd tegelstybb.
Banan har ellipsform och mäter jämnt 400 m, 7 in-
dividuella löpbanor äro dragna runt planen. Löpbanans
hela längd är 8,85 m, långsidornas längd 96 m.

Stadion-planen ligger i riktningen söder—norr. Huvud-
läktaren och den s.k. sista långsidan befinna sig på västra
sidan. På samma sida, i löpbanans omedelbara närhet,
befinna sig platserna för längdhopp och tresteg. Dessa
kunna användas i vardera riktningen, hopp från södra
sidan och norra sidan kunna utföras.

I planens södra ända befinna sig höjdhoppsplatserna,
två till antalet. Både i södra och norra ändan äro kast-
platserna belägna. Även kulstötningen kan hållas i var-
dera ändan. Själva planen är gräsbevuxen och begagnas
vid behov som fotbollsplan.

Från omklädningsrummen, som befinna sig under
huvudläktaren, kommer man ut på planen och banorna
genom en tunnel i planens norra ända. Tidningspressen
har sina platser på huvudläktaren vid målet. Invid press-
logen i tornbyggnaden befinner sig radioreferenternas
utsändningsrum, som äro försedda med stora fönster.
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En ypperlig utsikt över hela Stadion utbreder sig från
dessa fönster.

Utanför själva stadionbyggnaden befinna sig många
träningsplaner på ett stort område benämnt Tölö Boll-
plan. Dessa planer användas för närvarande för fotbolls-
matcher, men de äro även synnerligen lämpliga som
joggningsplatserför friidrottsmännen. Under denna som-
mar ha friidrottsmännen vid Stadion-tävlingarna flitigt
anlitat dessa planer som träningsplatser.

Den närmaste egentliga friidrottsplatsen är Djurgår-
dens sportplan, som ligger åt öster från Stadion. Djur-
gårdens sportplan är en fullständig idrottsplan med om-
klädningsrum o.s.v. På denna idrottsplan ha alla de
största friidrottstävlingarna i Helsingfors hållits; först
efter det Stadion blev färdigt fick gamla Djurgården
träda tillbaka. Djurgårdens sportplan har en ypperlig,
fjädrande och snabb kolstybbsbana, som mäter 400 m.
På denna bana noterade bl.a. Lauri Lehtinen världsrekor-
det på 5.000 m med den sagolikt goda tiden 14.17,0.

Djurgårdens sportplan ligger på cirka 500 m avstånd
från Stadion. Utanför sportplanen finnes det ytterligare
en särskild övningsplats för slaggkastarna; en släggring
med skyddsnät är här iordningställd. 1,5 km österut
från Djurgården befinner sig Berghälls sportplan, vars
löpbana även är 400 m lång. Även denna idrottsplats
är i gott skick.

Olympiska byn, vars placering ännu icke fastslagits,
kommer att befinna sig på hälften så kort avstånd från
Stadion som Berlins olympiska by. I samband med byn
bygges en träningsplan med löpbanor, kast- och hopp-
platser.

YPPERLIGT KLIMAT, BRA
TÄVLINGSPLATSER

Klimatet i Helsingfors lämpar sig synnerligen väl för hög-
klassiga idrottsprestationer.
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Vädret är icke ens under de hetaste sommardagarna
tryckande, enär staden omges nästan på alla sidor av
havet.

Under juli — augusti är klimatet lämpligast för idrotts-
tävlingar.

De japanska idrottsmännen förberedde sig för Spelen
1936 under julimånad i Helsingfors, enär ledningen ansåg
klimatet för synnerligen lämpligt.

Ungerns landslag i friidrott, som tävlade i Helsingfors
i juli 1938, förklarade, att de aldrig äro i tillfälle att
tävla i sitt hemland i ett så gynnsamt klimat som i den
finska huvudstaden.

Djurgårdens sportplan, som utgjort skådeplats för alla
förnämsta friidrottstävlingar i Helsingfors ända tills Sta-
dion blev färdigt (1938), har flerfaldiga gånger dokumen-
terat sig som en förnäm tävlingsplats vad banorna vid-
kommer. På den 400 m långa kolstybbsbanan hava under
årens lopp många av världsrekorden i löpning settdagens
ljus och på dess kast- och hopplatser har det även note-
rats förnäma resultat. Djurgårdens sportplan kommer
att fungera som träningsplan vid Spelen 1940. Dessa
elastiska banor hava den för löparna viktiga egenskapen,
att fötterna icke bliva ömma under ett lopp.

Stadions banor äro än så länge så färska, att det icke
tillsvidare har noterats några märkvärdiga resultat på
desamma.

Det har fastslagits, att juli-månadär den varmaste må-
naden i Helsingfors. I juli är även nederbörden minimal och
dagarna längst under hela året. Ända till medlet av juli
kan man icke räkna med något egentligt nattmörker,
utan blott med en kort skymning och ännu i början av
augusti är solen uppe 16 timmar i dygnet. Dagen blir
icke heller plötsligt mörk i Finland, då solen går ned,
skymningen tilltar så småningom och först två timmar
efter solens nedgång är det fullständigt mörkt.

När detta häfte publiceras, är det ännu icke bekant,
vid vilken tidpunkt Olympiska spelen 1940 skola hållas.
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Det ser likväl ut som om slutveckorna i juli, måhända
tiden 20 juli—s augusti, vore den lämpligaste tiden.

Vid noggranna forskningar som utförts under aren
1881 —1930 har det framgått, att temperaturens medel-
tal under sommarmånaderna i Helsingfors är följande:

Medel-

Juni .... 12,9 14,8 15,8 14,2 13,2 13,0
Kl. 7 Kl. 9 Kl. 15 Kl. 20 Kl. 21 temperatur

Juli .... 16,6 18,4 19,6 17,8 16,7 16,8
Augusti . 14,2 16,2 17,4 15,4 14,6 15,0

Vädrets fuktighetsprocent
Kl. 7 Kl. 15 Kl. 21 Molnighet Solsken

Juni 76 64 48 5,7 262,5 t.
Juli 77 65 76 5,1 291,9

~

Augusti 85 70 83 6,2 205,3
~

Juli :. 59 mm
Regn

Augusti 83

Det är att märka, att temperaturen under julimånad
även om kvällarna är hög; detta beror därav, att havet,
som omger staden nästan på alla sidor, har uppvärmts.
Sommaren 1938 voro slutet av julimånad och början
av augusti ovanligt varma. Vid finska mästerskapstäv-
lingarna den 6 —7 —8 augusti på Helsingfors 1 Stadion
mättes under tävlingsdagarna en temperatur på 25—26
grader. Några dagar tidigare visade termometern mitt
på dagen t.o.m. 30 grader. En del utländska experter,
som besökt Finland, hava jämfört klimatet i Helsingfors
med Spaniens klimat. De torde icke ha misstagit sig allt
för mycket.

FRIIDROTT-ALLMÄN IDROTT I FINLAND

Friidrotten är den mest omtyckta idrottsgrenen i Finland
under sommarmånaderna. Friidrottssäsongen börjar i
maj och upphör i början på oktober.
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År 1937 arrangerades det i Finland ungefär 600 fri-
idrottstävlingar, av vilka 2 voro landskamper och 35 inter
nationella meetings. Om ock Helsingfors står som arran-
gör för de största tävlingarna, är likväl tävlingsverksam-
heten livligast på den stora landsorten.

*

Den stora tävlingsapparaten fordrar självfallet en stor
funktionärsstab. Många hundra prisdomare och funktio-
närer, som indelas i tre kategorier, utbildas årligen
inom Finlands Idrottsförbund. Funktionärsstaben rekry-
teras bland f.d. aktiva idrottsmän.

*

Idrottspubliken i Finland är mycket sakkunnig. Den
ställer stora fordringar på arrangörerna. På Helsingfors
Stadion nöjer man sig t.ex. icke med det, att de tre bästa
resultaten i de olika grenarna utropas. Publiken vill vara
ajoure med alla deltagarnas prestationer, de må nu sedan
å jour på löpbanorna, mitt på planen eller ute på mara-
tonbanan utanför Stadion. Åskådarna följa även mycket
noga med löparnas mellantider, som kungöras så gott
som för varje varv.

Vid friidrottstävlingar i Finland observeras bland
domar- och funktionärsstaben många f.d. kända idrotts-
män, som förblivit idrotten trogna också efter det deras
aktiva bana tagit slut. Olympiahjälten från Stockholms-
olympiaden, leende Hannes Kolehmainen, ses som tid-
tagare vid tävlingar i Helsingfors, maratonsegraren
Stenroos har under många årfungerat som varvräknare,
Paavo Nurmi är en påpassiig mellantidstagare o.s.v.
Ingen av-de f.d. stora stjärnorna inom finska friidrotten
drar sig från funktionärssysslan ute på planen. Därför
kan även Finlands funktionärsstab anses som synnerligen
sakkunnig och väl intrimmad. Finland är även övertygat,
att arrangemangen av friidrottstävlingarna 1940 komma
att lända landet till heder.

*
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På den finska landsorten är friidrotten utan jämförelse
den mest publikdragande sporten. I Helsingfors draga
stundom fotbollslandskamperna lika stora åskådarmäng-
der som friidrottstävlingarna. 24.000 åskådare följde med
årets finska mästerskap i friidrott på Helsingfors Olym-
pia-Stadion, trots att tävlingarna gingo i högsommar-
väder, varvid ett 70.000 stadsbor sökt sig ut till de stora
badstränderna.

Alla idrottsmän, som anlända till Helsingfors-Olympia-
den, komma att känna sig hemmastadda på Helsingfors
Stadion, på träningsplanerna och i den olympiska byn.
T.o.m. de minsta gossarna känna till Edra resultat, ärade
Olympia-gäster, ty friidrotten är den populäraste idrotts-
grenen i Finland. Tidningspressen i landet följer mycket
ingående med friidrottshändelserna utomlands och de
största tidningarna publicera med jämna mellanrum Eu-
ropas och världens bästa friidrottsresultat i statistisk
belysning, o.s.v.

*

De utländska friidrottstrupper, som gästat Finland,
hava i allmänhet varit mycket belåtna över sina besök.

Lord Burghley lovordade alldeles speciellt den finska
publikens sportiga uppförande vid landskampen Fin-
land—England hösten 1937 i Helsingfors.

Även de amerikanska trupperna, som besökt vårt land,
hava yttrot sig smickrande om Finland som idrottsland.

FINSKA REKORDEN I AUGUSTI 1938
100 m 10,7 A. Tammisto
200 ~ 21,6 A. Tammisto
400 ~

48,2 A. Tammisto
800 ~

1,52,5 O. Teileri
1.500 ~

3,52,0 H. Larvaoch N. Hartikka
3.000 ~

8,14,8 G. Höckert
5.000 ~

14,17,0 L. Lehtinen
10.000 ~

30,05,6 I. Salminen
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Häcklöpring 110 m 14,4 B. Sjöstedt
200 ~

25,3 B. Storskrubb
400 ~

53,7 A. Järvinen
Längdhopp
Höjdhopp
Stavhopp

751 M. Tolamo
204 K. Kot kas
406 A. Reinikka

Trestegshopp
Kulstötning
Diskuskastning
Spjutkastning
Slaggkastning

15,48 V. Tuulos
16,23 S. Bärlund
51,27 K. Kotkas
77,87 Y. Nikkanen
53,77 V. Pörhölä

I ÅR HAR
17 finnar löpt 5.000 meter underls min. De tre bästas

resultat är under 14,30.
14 finnar löpt 1.500 meter under 4 min., därav sex

under 3,54.
21 finnar kastat mer än 64 meter i spjut, därav sex

mer än 70 meter.
14 finnar stött mer än 14,50 i kula. De tre bästa har

nått resultat över 15,50.
15 finnar hoppat mer än 185 i höjd. De två bästa har

klarat 197.
18 finnar klarat mer än 370 i stavhopp och två gått

över 4 meter.
17 finnar kastat slägga över 45 meter och fyra av dem

över 52 meter.
7 finnar löpt 100 meter på mindre än 11 sek. Detta

är den svagaste friidrottsgrenen i Finland.

DJURGÅRDENS BANREKORD
100 m 10,4 P. Walker, USA
200 ~

21,3 R. Metcalfe, USA
400 ~

47,0 A. Williams, USA
800 ~

1,51,4 E. Robinson, USA
1.500 ~

3,52,6 P. Nurmi, Finland
3.000,, 8,15,8 H. Jonsson, Sverige
5.000 ~ 14,17,0 L. Lehtinen, Finland

10.000,, 30,21,2 V. Iso-Hollo, Finland
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Häcklöpning 110 m 14,3 R. Staley, USA
E. Vilen, Finland400 ~

54,3
Längdhopp
Höjdhopp
Stavhopp

747
204
435

15,56
16,23
51,27
77,23
53,76

A. Hallberg, Sverige
M. Walker, USA
B. Graber, USA

Trestegshopp
Kulstötning
Diskuskastning
Spjutkastning
Slaggkastning

S. Harada, Japan
S. Bärlund, Finland
K. Kotkas, Finland
M. Järvinen, Finland
U. Veid, Finland

STADIONS BANREKORD

100 m 10,8 G. Gyenes, Ungern och
A. Tammisto, Finland

A. Tammisto, Finland
J. Görkoi, Ungern

200 ~ 21,8
400 ~ 48,6
800,, 1,53,8

1.500 ~
3,52,0

T. Peussa, Finland
N. Hartikka, Finland

3.000 ~

5.000 ~
14,27,4 K. Pekuri, Finland

10.000 ~
30,44,8 I. Salminen, Finland

Häcklöpning 110 m 15,2 J. Kovacs, Ungern och
V. Jussila, Finland

400 ~ 55,8 A. Salmela, Finland
Längdhopp 702 O. Rajasaari
Höjdhopp
Stavhopp
Trestegshopp
Kulstötning
Diskuskastning
Spjutkastning
Slaggkastning

197
390

15,20
15,65
51,27
74,59
52,18

K. Kotkas, Finland
E. Lähdesmäki, Finland
O. Rajasaari, Finland
S. Bärlund, Finland
K. Kotkas, Finland
Y. Nikkanen, Finland
S. Heino och G. Hannula,

Finland

På Stadion har ända hittills endast tre tävlingar för-
anstaltats.
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FINSKA FRIIDROTTSMÄNNENS

MEDALJ SKÖRD VID
OLYMPISKA SPELEN

I II 111 Summa
Aten 1906 1 1 2
London 1908 — 1 1
Stockholm 1912 .. 6(3) 4(1) 3(1) 13 (5)
Antwerpen 1920 .. 9(6) 4 3(1) 16(11)
Paris 1924 10(6) 5(4) 2 17(12)
Amsterdam 1928

.. 5 5 4 14
Los Angeles 1932 .. 3 4 4 11
Berlin 1936 3 5 2 10

Summa 37 27 20 84

Siffrorna inom parentes för åren 1912, 1920 och 1924
ange medaljskörden i de grenar, som nu öro upptagna
på det olympiska programmet. Mera än hälften av medal-
jerna ha erövratsav de finska långdistanslöparna, deras
andel är nämligen: 24 guldmedaljer, 12 silvermedaljer
och 10 bronsmedaljer.

FINSKA FRIIDROTTSMÄNNEN VID
EUROPA-MÄSTERSKAPEN 1938

4 0 0 m:
A. Tammisto, 22 år gammal. Personliga rekord : 100 m

10,7, 200 m 21,6, 400 m 48,2. Bästa resul-
tat i år: 10,8 — 21,8 — 48,7. Kontorist.

800 m:
T. Peussa, 24 år. Personliga rekord: 400 m 49,9

(år 1937), 800 m 1.53,3 (1 938) och 1.500 m
3.53.4(1938). Sergeant.
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1.500 m

N. Hartikka 28 år. Personliga rekord: 800 m 1.54,8
(1937), 1.500 m 3.52,0(1938). Fem gånger
under 3.53, i år. Jordbrukare.

T. Sarkama, 30 år. 1.500 m 3.52,2 (1938), 3.000 m
8.29,1 (1937). Polistjänsteman.

5.000 m:
K. Pekuri, 26 år. 1.500 m 3.52,5 (1938), 2.000 m

5.20,5 (1937), 3.000 m 8.19,0 (1937),
5.000 m 14.27,4 (1938). Polistjänstemän.

T. Mäki, 26 år. 1.500 m 3.55,2 (1937), 2.000 m
5.18,2 (1937), 3.000 m 8.15,6 (1936),
5.000 m 14.28,8 (1937). Bästa resultatet
på 5.000 m i år: 14.29,0. Lagerarbetare.

1 0.000 m:
I. Salminen, 36 år. 3.000 m 8.22,8 (1935), 5.000 m

14.28,4 (1938), 10.000 m 30.05,6 (1937).
Årets tid på 10.000 m 30.19,4. Europa-
mästare 1934, olympisk guldmedaljör
1936 på denna distans. Fältväbel.

L. Lehtinen, 30 år. 1.500 m 3.55,5 (1931), 3.000 m
8.19,5 (1933), 5.000 m 14.17,0 (1932),
10.000 m 30.15,0 (1937). Olympisk guld-
medaljör på 5.000 m 1932 och silvermedal-
jör 1936. Årets tid på 5.000 m 14.30,2.
Polistjänsteman.

Maratonlöpning:
M. Tarkiainen, 33 år, nionde i maratonlöpningen vid

Berlin-spelenl936. Finsk maratonmästare
1938. Översergeant.

löpning. Finsk maratonmästare 1937.
V. Muinonen, 38 år, femte i Berlin-spelens maraton-

Arbetare.
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3. 000 m hinderlöpning:
A. Lindblad, 24 år. Finsk mästare i 3.000 m hinder-

löpning 1938 med tiden 9.09,2. 1.500 m
3.59,6 (1937), 3.000 m 8.33,7 (1937),
5.000 m 14.43,9 (1938). Fabriksarbetare.

K. Tuominen, 30 år. Tvåa i 3.000 m hinderlöpning vid
Berlin-olympiaden med tiden 9.06,8. Bästa
tid i år 9.13,0, 1.500 m 3.56,6, 3.000 m
8.28,2. Polis.

T r e s t e g :

O. Rajasaari, 28 år. Tredje i Europa-mästerskapen
1934. Bästa resultat i år 15,31. Kontor-
schef.

J. Norén, 22 år. Bästa resultat 14,77 (1935). I år
14,73. Student.

Stavhopp
A. Reinikka: 23 år. Bästa resultat 406 cm. (1938)

Höjdhopp
L. Kalima, 21 år. Bästa resultat 201 (1936). I år 197.

Har kastat spjut 65,84. Jurisstuderande.

Höjdhopp och diskuskastning:
K. Kotkas, 25 år. Europa-mästare i höjdhopp 1934.

Innehar Europa-rekordet 204 — 1936.
Bästa resultat i år 198. — Finsk rekord-
hållare i diskuskastning 51,27. Bästa
resultat i år 50,02. Affärsman.

Spjutkastning:
Matti Järvinen: 30 år. Världsmästare i spjut fr.o.m. 1930.

Bästa resultat 77,23. Olympisk guld-
medaljör 1932, Europa-mästare 1934,
femte i Berlin 1936. Bästa resultat i år
76,48. Affärsbiträde
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Y. Nikkanen, 23 år. Silvermedaljör i Berlin 1936. Bästa
resultat 77,87, resultatet uppnått i år.
Finsk mästare för åren 1936, 1937, 1938.
Arbetare.

Kulstötning:
S. Bärlund, ■ 25 år. Silvermedaljör år 1936 i Berlin.

Personligt rekord 16,23. Bästa resultatet
i år 15,65. Rörarbetare

Slaggkastning:
J. Anttalainen, 34 år. Bästa resultat i år 52,75. Affärs

biträde.

G. Hannula, 35 år. Bästa resultat iår 52,18. Sergeant.

FINSKA LAGETS LEDARE : Lauri Miettinen,finsk mästare
år 1936 på 4x 100 m. Fil. mag. 33 år.

FINSKA LAGETS TRÄNARE: Armas Valste, femte man
i Amsterdam-olympiadens kulstötning. Bästa resultat
under amatörtiden: kula 15,66, höjdhopp 190, längd-
hopp 710, 100 m 11,0. Valste är 33 år gammal.

HELSINGFORS 8. 38.
FINSKA LITTERATURSÄLLSKAPETS TRYCKERI AB.



Helsingfors och omgivningar.

Ringarna visa de olika förslag för situerandet av den olympiska byn.
S = Stadion.




