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

Tervetuloa!



KESÄN 2018 KUULUMISET SORJASTA

Tämän kesän kuusi leiriä tarjosi taas unohtumat-
tomia hetkiä läpi kesä- ja heinäkuun. Neljällä 
uudella ohjaajalla täydentynyt ohjaajatiimi toi 
mukanaan uusia ideoita, joita oli mukava kasata 
toimiviksi todettujen perinteiden päälle. Leiritoi-
minta olikin tänä kesänä valtavan monipuolista! 
Täysin uudistunut keittiöporukka piti puolestaan 
herkullisilla antimillaan huolen siitä, että vatsat 
olivat aamusta iltaan täynnä niin leiriläisillä kuin 
henkilökunnallakin.

Menneen leirikesän helteiset säät mahdollistivat 
sen, ettei sisäaktiviteettejä legendaarisen Sorjan 
diskon lisäksi tarvinnut juurikaan järjestää. Au-
rinkoisista säistä nautittiin aamusta iltaan pihalla 
erilaisten aktiviteettien parissa. Erilaisia kisailuja 
ja pelailuja oli paljon, mutta välillä myös rauhoi-
tuttiin ilta-aurinkoon askartelemaan makramee-
koruja tai lukemaan Sorjan kirjaston tarjoamia 
kirjoja. Tänä kesänä leiriläiset pitivät erityisesti 
erilaisista musiikkiin liittyvistä ohjelmanume-
roista, joten musacornerit, levyraadit ja yhteismu-
sisoinnit olivat toivuttua tavaraa joka leirillä. 

Helteiset kesäpäivät ja ihanan lämmin järvivesi 
aiheuttivat myös sen, että rantailu oli päivästä 
toiseen päivän odotetuin hetki. Saunan uusi kiuas 
tarjosi aikaisempaa pehmeämpiä löylyjä ja veneet 
olivat tänäkin kesänä leiriläisten kovassa käytös-
sä. Rantailun ylivoimainen ykkönen oli kuitenkin 
uiminen ja leiriläiset olisivatkin viihtyneet vedes-
sä varmasti koko päivän, ellei ruokailut ja muut 
ohjelmanumerot olisivat painaneet päälle. Kai-
kista kuumimpina päivinä toki saatoimme mennä 
useampaan otteeseen päivässä rantaan, sillä tänä 
kesänä nähdyt säät eivät ole Suomessa mikään 
itsestäänselvyys ja pitihän niistä ottaa kaikki irti!

Mahtavan leirikesän merkittävin tekijä oli luon-
nollisesti mahtavat leiriläiset, jotka heittäytyivät 
kunnioitettavasti mukaan mitä erilaisempiin 
aktiviteetteihin. Välillä improvisoitiin, välillä ih-
meteltiin, mitä salaperäinen kaaos-peli pitääkään 
sisällään, seikkailuleirillä kisailtiin selviytyjät-
hengessä erilaisten haasteiden parissa ja vipeltä-
jillä laitettiin omat markkinat pystyyn. Innokkaat 
ja osallistuvat leiriläiset motivoivat ohjaajatkin 
toteuttamaan kaikkea uutta, sillä oli varmaa, että 
siihenkin suhtaudutaan avoimin mielin leiriläis-
ten toimesta. Iso kiitos tästä jokaiselle kesän 2018 
leiriläiselle!

Leirikesä oli kokonaisuudessaan todella onnistu-
nut, mistä kielii myös lukuisten leiriläisten suusta 
kuultu toteama: ”tullaan myös ensi vuonna”. Ei 
siis muuta kuin katseet tulevaa Sorjakesää kohti! 

Kiitollisena kulunutta leirikesää muistellen

Leirien 
apulaisjohtaja

Valtteri Pohjalainen



TUKIJAT 2018

Tampereen kaupunki, Suomen Punainen Risti Tampereen osasto, Lions Club Tampere, Lions Club Tampere Hä-
meensilta, Lions Club Tampere Härmälä, Lions Club Tampere Härmälä ladyt, Lions Club Tampere Koivistonkylä, 
Lions Club Tampere Lassinlinna, Lions Club Tampere Naistenlahti, Lions Club Tampere Ruotu, Lions Club Tam-
pere Siilinkari, Lions Club Tampere Wivi Lönn, Pispalan rukoushuoneyhdistys ry, Pirkan Kilta ry, Pirkan Kilta ry 
siskospiiri, Telma ja Kalevi Kronholmin säätiö, AX-konsultit Oy, Koja Oy, Notex-Yhtiöt Oy, Tampereen Tiivistete-
ollisuus Oy ja yksityishenkilö.



Yhdistyksen yhteystiedot
Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry, Aakkulankatu 4 B 6, 33700  TAMPERE

Sähköposti: yhdistys@sorjanleirit.net
Yhdistyksen kotisivut: www.sorjanleirit.net

Puheenjohtaja Teemu Nieminen (työtehtävissä ulkomailla)
Sähköposti: teemu@sorjanleirit.net

Varapuheenjohtaja Liisa Siltanen
liisa@sorjanleirit.net

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

JOULUTERVEHDYSKAMPANJA

Jälleen tänäkin vuonna järjestämme kampanjan ”No onkos tullut kesä nyt talven keskelle”.
Kampanjalla pyrimme saamaan yrityksiä suuntaamaan joulunajan hyväntekeväisyyslahjoituksiaan kesäleiriemme 
tukemiseen. Kaikki lahjoitusvarat käytetään lyhentämättömänä leirien järjestelykuluihin.
Yhdistyksen keräystili on Nordea FI46 1277 3500 1506 67

Yhdistyksellä on rahankeräyslupa Sisä-Suomen Poliisilaitokselta/ Sastamalan poliisiasema (RA/2017/34) ja sen 
toimeenpanoaika on 16.01.2017 – 15.01.2019. Lupa on myönnetty 12.01.20127 ja sen toimeenpanoalueena on 
Pirkanmaa.


