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SYYSKOKOUS
Keskiviikko 11.10.2017 klo 18.30 

Pilleri-kabinetti, Taysin kahvila (Teiskontie 35)
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa! 



KESÄN 2017 KUULUMISET SORJASTA

Tänä vuonna saimme elää jälleen kerran unoh-
tumattomia hetkiä Sorjan kesäsiirtolassa. Seitse-
mänhenkinen ohjaajatiimimme täydentyi neljällä 
uudella ohjaajalla ja tiimihengestä voin antaa 
ison kiitoksen koko poppoolle. Keittiöhenki-
lökunta huolehti niin ohjaajien kuin lastenkin 
ruokahuollosta kunniakkaasti ja maittavin eväin. 
Kesän aikana 351 leiriläistä saivat kokea mitä 
mielikuvituksellisempia hetkiä niin pihapelien 
kuin jännittävien ullakko- ja metsäseikkailujen 
sekä erilaisten askarteluhetkien parissa, tieten-
kään unohtamatta jokaisella leirillä järjestettyä 
viimeisen illan discoa. 

Sorjan kesäsiirtolan tarjoamat puitteet antavat 
mainiot mahdollisuudet toteuttaa leiritoimintaa 
laidasta toiseen. Leiriläisten toiveita emme toki 
tänä kesänäkään unohtaneet, vaikka paljon uu-
siakin ohjelmanumeroita oli tarjolla, kenties tule-
via toivetekemisiä. Sorjan leireillä kuvattiin tänä 
vuonna leirivideoita, pyöriteltiin kilpaa fidgets-
pinnereitä, pääsipä osa ohjaajista nauttimaan 
päivästä leiriläisinä Sorjan parhaat leirillä, kun 
”leiriveteraanit” (vanhimmat leiriläiset) toimivat 
päivän apuohjaajina. 

Rantasauna lämpisi jokaisena leiripäivänä tuttuun 
tapaan. Rannalla leiriläiset pääsivät kokeilemaan 
kalaonneaan mato-onkien ja harjoittelemaan 
soutamista ohjaajien avustuksella. Uimareitakin 
riitti jokaiselle päivälle keleihin katsomatta, ku-
ten aina ennenkin. Rannan tuntumassa vietimme 

grilli-iltoja leirinuotiolla musisoiden ja laulaen 
evästämisen lomassa.

Leirien johtajan näkökulmasta kesästä on helppo 
antaa iso kiitos niin Sorjan henkilökunnalle kuin 
ehdottomasti myös kaikille leiriläisille, jotka to-
della tekivät Sorjan kesästä kesän katsomatta tä-
näkin vuonna vallinneisiin varsin koleisiin säihin. 
Parhaan kiitoksen sain itse niistä hetkistä, kun 
vielä leirin viimeisenä päivänä leiriläiset tulevat 
kerta toisensa jälkeen kysymään: ”eikö me voitas 
jäädä vielä ainakin yhdeksi yöksi?”.

Kesäterveisin
Anna Temonen
Leirijohtaja 2017



TUKIJAT  2017
                     
Tampereen kaupunki, Suomen Punainen Risti Tampereen osasto, Tampereen Naisyhdistys ry, 
Lions Club Tampere, Lions Club Tampere Amuri, Lions Club Tampere Hämeensilta, Lions 
Club Tampere Härmälä  ladyt, Lions Club Härmälä, Lions Club Tampere Koivistonkylä, Lions 
Club Tampere Köyhät Ritarit, Lions Club Tampere Lassinlinna, Lions Club Tampere Naisten-
lahti, Lions Club Tampere Ruotu, Lions Club Tampere Siilinkari, Lions Club Tampere Wivi 
Lönn, Pispalan rukoushuoneyhdistys ry, Pirkan Kilta ry siskospiiri, Pirkan Kilta ry, Oy Atlas 
Copco Rotex Ab, Koja Oy, Notex-Yhtiöt Oy, Tampereen Tiivisteteollisuus Oy ja yksityishen-
kilö



Yhdistyksen yhteystiedot: 
Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry

Aakkulankatu 4 B 6, 33700 Tampere
sähköposti: yhdistys@sorjanleirit.net

Yhdistyksen kotisivut: www.sorjanleirit.net 

Puheenjohtaja Kaisa Tuomarla puh: 040-7049802
sähköposti: kaisa@sorjanleirit.net

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

JOULUTERVEHDYSKAMPANJA

Myös tänä vuonna järjestämme kampanjan ”No onkos tullut kesä, nyt talven keskelle”. 
Kampanjalla pyrimme innostamaan yrityksiä suuntaamaan joulutervehdyksiin varaa-
mansa rahat kesäleiriemme tukemiseen. Kaikki saamamme rahat käytetään lyhentä-
mättöminä kesäleirien järjestämiseen. 
Yhdistyksen keräystili on Nordeassa FI46 1277 3500 1506 67. 

Yhdistyksellä on rahankeräyslupa Sisä-Suomen Poliisilaitokselta/ Sastamalan poliisi-
asema (RA/2017/34) ja sen toimeenpanoaika on 16.01.2017 - 15.01.2019.
Lupa on myönnetty 12.01.2017 ja toimeenpanoalueena on Pirkanmaa.


