
Vuoden 1938 elojuhlien vieraita Toimela-kerhorakennuksen katolta kuvattuna. Taustalla 

näkyy Vanhankaupungin lahti. Helsingin kaupunginmuseo.

Artikkeli vuoden 1938 elojuhlista Helsingin Sanomissa 22.8.1938. Helsingin yliopiston kir-

jasto.

POHJOISMAISEN SIIRTOLAPUUTARHAKONGRESSIN VIERAILU 1934

Tampereella pidettiin 27-30.7.1934 Pohjoismainen siirtolapuutarhakongressi, jossa oli osan-

ottajia myöskin Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista yhteensä n. 86 henkeä.  Nämä kongressi-

vieraat kävivät kiertokäynnillään tutustumassa myöskin Vallilan siirtolapuutarhaan.  Puutar-

ha oli vierailun kunniaksi liputettu Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen lipuilla. Tyytyväiset 

vieraat saivat mahdollisuuden tutustua alueen viljelyksiin, joita oppaat heille esittelivät.15       

URHEILUTOIMIKUNTA

Urheilutoimikunta oli vireässä toiminnassa jo kesän 1934 aikana.  Köydenvetoon hankittiin 

komea pokaali, josta kilpailtiin Kumpulan, Vallilan ja Herttoniemen siirtolapuutarhayhdis-

tysten kesken. Köydenvedon voittivat Vallilan miehet ylivoimaisesti ja saavat siis pitää po-

kaalin.16 Huomattavin tapahtuma yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa vuonna 1936 oli köy-

denvetopokaalin kohtalo, jonka Vallilan joukkue lopullisesti voitti omakseen näyttelyjuhlan 

yhteydessä käydyssä kilpailussa.17 

Krokettipeli oli vuonna 1935 uutuus Vallilan siirtolapuutarhassa.  Vuoden 1936 toimintaker-

tomuksen mukaan krokettiharrastus oli levinnyt vallan huimasti. Krokettikilpailuissa voittanei-

den Vallilan siirtolapuutarhalaisten nimet päätettiin vuodesta 1937 lähtien kaivertaa lahjoi-

tuksena saatuun maljapatsaaseen, joka yhdessä aurinkokellopatsaan kanssa vuonna 1937 

pystytettiin hiekkakenttien väliselle alueelle.18

Urheilutoiminta 1930-luvulla oli hyvin aktiivista. Joka kesä järjestettiin useita, varsinaisia 

mestaruuskilpailuja, joissa voittajille luovutettiin pokaaleja. Yleisurheilukilpailujen lisäksi jär-

jestettiin erillisiä kroketti- ja kikkamestaruuskisoja, samoin ampumamestaruuskilpailuja ilma-

kiväärillä.19 Lisäksi järjestettiin perhejuhlia, joihin etukäteen hyväksyttiin kenttäpelilajit, ke-

säjuhlia sekä jokavuotisia elojuhlia. Vuoden 1938 toimintakertomuksessa kerrotaan, että 

”Kilpailutoiminta on edelleen alueellamme jatkunut yhä kiihtyvällä vauhdilla.  Urheilu- ym. 

kilpailut vievätkin nykyisin jokseenkin kaikki pyhäpäivät viljelijäin ajasta, josta ei olekaan 

sanottava pahaa sanaa, sikäli kun se pysyy kohtuuden rajoissa”.20  

ELOJUHLA 1938

Vuoden 1938 elojuhla oli yleisömenestys. Eritysmaininnan ansaitsee sanomalehtien mielen-

kiinto juhlaa kohtaan. Sanomalehdissä oli runsaasti kuvitettuja selostuksia juhlan ohjelmasta 

sekä siirtolapuutarhan toiminnasta.21  

VA L L I L A N  S I I R T O L A P U U T A R H A   19 3 0 - l u v u l l a
T O I M I N T A A  5 / 6

Pohjoismaisen kokouksen juhlavieraat sisäänkäyntiaukion päädyssä vuonna 1934. Vierailijamaidenkin liput hulmuavat saloissa. Helsingin kaupunginarkisto.

Kuva vuoden 1938 elojuhlista Hufvudstadsbladetissa. Tekstissä kerrotaan mm., että vieraili-

joita oli tuhatkunta ja monipuoliseen ohjelmaan kuului esimerkiksi kuorolaulua, ammuntaa, 

esitelmä, renkaanheittoa ja onnenpyörä.

15 Toimikunnan kertomus vuodelta 1934.
16 Toimintakertomus vuodelta 1934.
17 Toimintakertomus vuodelta 1936.
18 Toimikunnan kokouspöytäkirjat 1934-1937.
19 Toimintakertomus vuodelta 1937.
20 Toimintakertomus vuodelta 1938.
21 Toimintakertomus vuodelta 1938.
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