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KEVÄTKOKOUS
 tiistaina 19.03.2019 klo 18.30

Pilleri-kabinetti, TAYS:n kahvila  (Teiskontie 35)
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!



 

Vuosituhannen vaihteessa opiskelin opettajaksi. 
Kesätyö leireillä kiinnosti ja pääsin apulaisjoh-
tajaksi Sorjaan. Tuolloin sain viettää neljä oikeaa 
kesää. Vietin lapsuuteni maalla. Suurelta osaltaan 
tästä syystä oikeaan kesääni kuuluu puiden vih-
reys, luonnonkukkien väriloisto, lintujen laulu 
aamuisin, kimalaiset ja leppäkertut, metsäpolut ja 
järven ranta. Näistä asioista sain nauttia kunnolla 
taas Sorjassa.

Leirien myötä Sorjan kesäiseen ympäristöön li-
sätään leikkejä, pelailua, askartelua, uusia ystäviä, 
uintia, soutelua, paljon hyvää ruokaa, iltasatuja ja 
supinoita ennen nukahtamista. Voiko kesää pa-
remmin viettää? Leirit Sorjassa tuovat joka kesä 
paljon elämyksiä sadoille lapsille ja siksi olen 
halunnut olla mukana Tampereen Kesäsiirto-
layhdistyksen toiminnassa. Useiden vuosien hal-
litusjäsenyyden jälkeen astuin vuoden alusta pu-
heenjohtajan saappaisiin toivoen ja uskoen, että 
Sorjan leirit tavoittavat tänäkin kesänä paljon 
innokkaita lapsia.

Omilta työkesiltäni jäi muisto, että Sorjassa pais-
taa aina aurinko. Välillä pilvet sattuvat oikean 
auringon eteen, mutta saman lämmön ja ener-
gian voi löytää ympäriltään leiriläisistä ja Sorjan 
osaavasta henkilökunnasta.  Edelleenkään kesä ei 
tunnu kunnolliselta ennen kuin olen käynyt Sor-
jassa toteamassa, että kesä on siellä jälleen kerran 
parhaimmillaan.

Liisa Siltanen
puheenjohtaja

SORJASSA KESÄ ON PARHAIMMILLAAN!



TAMPEREEN KESÄSIIRTOLAYHDISTYS RY

Sorjan kesäsiirtola, Karkku (Sastamala)
Leirit ajalla 05.06. – 26.07.2019

Sorjan kesäsiirtola sijaitsee Sastamalan Karkussa n. 50 km Tampereelta. Yhdistyksen leirit on suunnattu 
7-15 –vuotiaille, mutta pienille suunnatuille ”Vipeltäjät” –leireille ovat tervetulleita myös eskarit.  Lei-
rillä on ohjattua toimintaa aamusta iltaan sisältäen joka leirillä mm. uintia, veneilyä, saunomista, pelejä, 
leikkejä, askartelua ym. Painotus on ulkona järjestettävässä toiminnassa.
Leirillä on erilliset majoitusrakennukset tytöille ja pojille. Leirin ohjelmasta, turvallisuudesta sekä säännöistä 
vastaavat opetusalalla toimivat tai opiskelevat aikuiset ohjaajat. Kullekin leirille voidaan ottaa n. 60 lasta.
Leirimaksu tamperelaisille lapsille on 20 € / päivä ja muista kunnista tuleville 
22 € / vrk. Leirit ovat kestoltaan 4 – 8 päivää. Maksu sisältää kuljetukset leirille Tampereelta, ohjatun 
toiminnan, ruokailut (aamupala, lounas, välipala, päivällinen sekä iltapala) sekä vakuutuksen.

”HYPPY KESÄÄN!”  (5 pv)  ke 05.06. – su 09.06.2019
Vauhdikas  kesänaloitusleiri. Ravista koulupölyt niskasta, tule Sorjaan!
Räväkkää  ja iloista kesäleiritoimintaa aamusta iltaan.

”KESÄPELIT” (5 pv)  ti 11.06. –  la 15.06.2019
Reipasta liikkumista, pelaamista ja taiteilua. Saunomista, rantailua  ja retkiä unohtamatta!

”VIPELTÄJÄT  I”  (4 pv)  ma 17.06. – to 20.06.2019
Leiri on suunnattu ensisijaisesti 1. – 4. luokkalaisille ja sopii hyvin harjoitteluleiriksi ensikertalaiselle. 
Liikkumista luonnossa, pelejä, taiteilua ja ilmoista kesäharrastamista. Täällä on aina jotain tekemistä!

”VIPELTÄJÄT  II” (5 pv)  ma 24.06. – pe 28.06.2019
Leiri on suunnattu ensisijaisesti 1. – 4. luokkalaisille. Monipuolista toimintaa leikkien, pelien ja rantai-
lun merkeissä.

”KESÄFIILIS”  (4 pv)  ti 02.07. – pe 05.07.2019
Tälläkin leirillä viihtyvät yhtä hyvin ensikertalaiset kuin vanhat konkarit. Nautitaan Sorjan kauniista 
ympäristöstä pelien ja leikkien muodossa. Uidaan, saunotaan ja nautitaan iltanuotion loisteesta.

”KESÄSEIKKAILU”  (7 pv)  ti 09.07. – ma 15.07.2019
Haasteelliset leiripäivät pitävät sisällään mitä mielenkiintoisempia seikkailuja Sorjassa! Tule ja ylitä it-
sesi jännittävissä ja hauskoissa kisailuissa!

”SORJAN PARHAAT!”  (8 pv)  pe 19.07. – pe 26.07.2019
Perinteinen kesän viimeinen leiri!  Seikkaile, liiku, maalaa, pelaa, ui ja sauno! Ole sinäkin mukana!

Tiedustelut maaliskuusta lähtien:
Leirien johtaja puh. 040-773 0939 (arkisin klo 18-20), e-mail: leirinjohtaja@sorjanleirit.net 
Yhteystiedot ja tiedustelut leirien aikana Sorjaan:
puh. 040-773 0939 
Sorjan kesäsiirtola, Mörrintie 4, 38100  SASTAMALA

Sähköinen hakulomake löytyy yhdistyksen kotisivuilta 14.03.-28.04.2019: 
www.sorjanleirit.net 
Lisätietoja leireistämme ja yhdistyksestä:   www.sorjanleirit.net 



Yhdistyksen yhteystiedot
Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry

Aakkulankatu 4 B 6,  33700  TAMPERE
Sähköposti: yhdistys@sorjanleirit.net

Yhdistyksen kotisivut:  www.sorjanleirit.net

Puheenjohtaja Liisa Siltanen puh. 050-3583658
Sähköposti:  liisa@sorjanleirit.net

Toiminnanjohtaja Teppo Mattila  puh. 0400-822 742
Sähköposti:  teppo@sorjanleirit.net

HALLITUS 2019

Liisa Siltanen puheenjohtaja  Anna Liljeroos
Sami Loimio varapuheenjohtaja  Elisa Nieminen
Teppo Mattila toiminnanjohtaja  Teemu Nieminen
Anna-Kaisa Heinämäki   Sari Salomaa-Niemi
Lea Hietanen    Kaisa Tuomarla

TUKIJOILLE KIITOS!

Kesäleirejämme ovat tukeneet 2018:
Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta, Suomen Punaisen Ristin Tampereen osasto, 
Lions Club Tampere, Lions Club Tampere Hämeensilta, Lions Club Tampere Härmälän ladyt, Lions 
Club Tampere Härmälä, Lions Club Tampere Koivistonkylä, Lions Club Tampere Lassinlinna, Lions 
Club Tampere Naistenlahti, Lions Club Tampere Ruotu, Lions Club Tampere Siilinkari, Lions Club 
Tampere Wivi Lönn, Pispalan rukoushuoneyhdistys ry, Pirkan Kilta ry, Pirkan Kilta ry siskospiiri, Tel-
ma ja Kalevi Kronholmin säätiö, yksityishenkilö, Koja Oy, Notex-Yhtiöt Oy, Tampereen Tiivisteteol-
lisuus Oy

RAHANKERÄYSLUPA

Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry:llä on voimassa oleva rahankeräyslupa Pirkanmaata koskien. Luvan 
on myöntänyt Sisä-Suomen poliisilaitos / Sastamalan poliisiasema. Luvan numero on 
RA/2019/29 ja se on myönnetty 11.01.2019. Keräyksen toimeenpanoaika on 16.01.2019 – 15.01.2021. 
Keräysvarojen turvin yhdistys järjestää lapsille ja nuorille kesäleirejä Sorjan kesäsiirtolassa Sastamalan 
Karkussa. Yhdistys ottaa vastaan ympäri vuoden avustuksia ja lahjoituksia leiritoimintansa tukemiseen.

JÄSENMAKSU

Tämän kirjeen mukana saatte tämän vuoden jäsenmaksulomakkeen. Toivomme, että maksaisitte jä-
senmaksun (15 €) eräpäivään 24.02. mennessä. Mikäli muu perheenjäsen, tuttavanne tai ystävä haluaa 
liittyä yhdistyksen jäseneksi ja samalla leiritoimintamme tukijaksi, voi hän maksaa jäsenmaksun yhdis-
tyksen tilille Nordea FI70 2275 1800 0055 16. Tällöin on syytä muistaa kirjoittaa tiedonantoja kohtaan 
maksajan nimi ja osoitetiedot.


