
Vuosisadan vaihde oli uusien aatteiden ja ajatusten 
aikaa. Perustettiin yhdistyksiä ja valmistauduttiin 
yhteiskunnalliseen toimintaan. Vuonna 1900 

perustetussa Sos.dem. Naisliitossa keskusteltiin naisen 
yhteiskunnallista asemaa rasittavista epäkohdista. Naisilla on 
pitempi työpäivä, pienemmät palkat ja vähemmän tilaisuutta 
lepoon ja virkistykseen.

Vuonna 1921 Miina Sillanpään johtama Palvelijataryhdistys 
osti Siuntiosta huvilan, johon perustettiin lomakoti Lepopirtti. 
Se tarjosi lomanviettomahdollisuudet sekä oman yhdistyksen 
jäsenille että muillekin vähäosaisille.

Helsingin Sos.dem. Naisyhdistys alkoi esimerkin 
innoittamana suunnitella oman kesäkodin 
perustamista. Alkuun lähdettiin perustamalla 

siirtolatoimikunta ja ompelukerho valmistamaan käsitöitä 
myyntiin varojen keräämiseksi. 

Kesäkoti Kallioniemi kutsuu!
Naisyhdistys järjesti suuren Arpajaisjuhlan Hakasalmen 

puistossa helluntaina 20.–21.5.1923. Juhla oli 
menestys ja yleisöä saapui runsaasti kumpanakin 

päivänä. Ensimmäisenä päivänä kerättiin portilla myös 
sisäänpääsymaksua. Arvat tekivät hyvin kauppansa. Esityksissä 
oli sekä huumoria että puhetta päivän politiikasta. Torvisoitto 
sai tanssijalkoihin vauhtia. Joka tanssiparilta kerättiin markka 
per tanssikerta.

Arpajaisjuhla oli menestys: puhdas tuotto oli 51 725 
markkaa. Rahastonhoitaja tarvitsi miesvoimia rahoja 
kantamaan. Vielä eivät rahat riittäneet kiinteistön ostoon. 
Kassaa kartutettiin määrätietoisesti mm. järjestämällä 
huviretkiä. Kesä 1924 meni siirtolatoimikunnan etsiessä sopivia 
tiloja kesäkotia varten. 

Keväällä 1925 oltiin jo hyvin toiveikkaita, kun rekikelin 
aikaan käytiin tutustumassa liikemies Parviaisen 
tarjoamaan Kallioniemi-nimiseen kiinteistöön Sipoon 

Kaarinansaaressa. Kaupat tehtiin 100 000 markan hinnasta ja 
kesäkoti vihittiin käyttöön helluntaina 13.4.1925.

Tutustu Kesäkoti Kallioniemeen, saareen keskellä 
kesää: www.kesakotikallioniemi.fi
Liity jäseneksemme. Olet lämpimästi 
tervetullut mukaan toimintaamme! 
Kesäkotiyhdistys Kallioniemi ry:n vuoden 2017 
jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 10 € ja 
yhteisöiltä 10 € alkavaa 100 jäsentä kohden. 
Otamme vastaan myös lahjoituksia.
Maksu maksetaan tilille 
FI90 1011 3007 2064 84
Muistathan kirjoittaa maksun viestikenttään: 
Kallioniemen jäsenmaksu 2016 ja oma nimesi.
Yhteistyöterveisin:
Kesäkotiyhdistys Kallioniemi ry, johtokunta

Ole hyvä ja täytä lomake, skannaa ja 
lähetä se s-postin liitteenä osoitteella:

mh.rautio@pp.inet.fi

Lisätiedot: Maria Rautio, mh.rautio@pp.inet.fi 
puh. 040 542 9450

Nimi:
Syntymäaika:
Ammatti:
Osoite:

Puhelin:
Sähköposti: 

Missä toiminnoissa haluat olla mukana ja 
mitä toimintaa haluat Kallioniemeen?
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Jäsenhakemus 2017

Puutyöt
Luontoretket
Lastenleirit

Kokkaaminen
Ompelu
Siivous
Pihatalkoot
Haravointi

Työtä ja toimintaa vuodesta 1925
Kesäkotiyhdistys Kallioniemi ry

K
uvat: Anneli Velho


