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SYYSKOKOUS

Keskiviikkona 12.10.2022 klo 18.30

Kanerva-kabinetti, TAYS:n kahvila (Elämänaukio 2)
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!



 

Tampereen Kesäsiirtolayhdistys täytti tänä kesä-
nä 30 vuotta. Kesän aikana jäsenille ja tukijoil-
le järjestettiin mahdollisuus vierailulle Sorjaan. 
Lämminhenkisessä tilaisuudessa kuultiin arvok-
kaita muistoja aiemmin yhdistyksen toiminnassa 
mukana olleilta. Leiritoiminnan lisäksi vuosiin 
on mahtunut ensitapaamisia, ihastumisia, rakas-
tumisia, jekkuiluja, iloa ja pettymyksiä. Sorja ei 
ole vain rakennus tai leiripaikka. Se on paikka, 
johon halutaan palata yhä uudelleen ja uudelleen 
niin fyysisesti kuin muistoissakin.

Ensimmäinen muistoni Sorjasta liittyy alkusii-
vouspäiviin ja mihinkäs muuhunkaan kuin hara-
vointiin. ”Ihan oikeastiko me haravoimme tämän 
koko pihan!?” -oli ensimmäinen ajatukseni tou-
kokuisena lauantaina vuonna 2018.  Nurmialu-
eiden lisäksi piti haravoida hiekkakenttäkin…? 
Samaan aikaan varoiteltiin sisäsiivouksesta. Ha-
ravoinnin jälkeen ilmestyikin hyvin yksityiskoh-
tainen ja pitkä siivouslista, jossa oli huomioitu 
jokainen nurkka ja kahdenmetrin korkeudella 
olevat pienet ikkunaruudutkin. Ilmeisesti selvisin 
järkytyksestä kuitenkin varsin hyvin. Seuraavana 
keväänä löysinkin itseni jälleen Sorjasta harava 
kädessä, tällä kertaa kuitenkin leirijohtajana. 

Minulle on ollut suuri kunnia tutustua myös yh-
distyksen toiminnanjohtajaan Teppo Mattilaan,  

 
jolle Sorja on kuulunut elämään jo 45 kesän ajan. 
Hän on yksi yhdistyksen perustajista ja tekee yhä 
työtä leirien eteen täydellä sydämellä. Hänen pa-
noksensa Sorjassa on korvaamaton. Esimerkiksi 
ilman hänen yksityiskohtaisia siivouslistojansa ja 
haravointi-innostustaan 115-vuotias pääraken-
nus pihoineen ei näyttäisi tältä. Vai kuinka moni 
talo ja piha pysyvät siistinä ihan itsestään? 

Sorjassa jokaisella pienelläkin asialla on tarina 
ja oma tarkoituksensa. Kuten monen muunkin 
niin myös minun kohdallani Sorjalla on varmasti 
ikuinen paikka sydämessäni. Iso kiitos Tampe-
reen kaupungille, yhdistyksen tukijoille ja kai-
kille, jotka pitävät paikasta huolta tai muutoin 
mahdollistaa leirien jatkumisen Sorjassa.

Veera Salminen
Leirinjohtaja

”Tee TyöTä, jolla on TarKoiTuS” -
oleTKo KoSKaan ajaTelluT miTä Se Todella TarKoiTTaa?



menneeSTä leiriKeSäSTä

Kuluva vuosi oli Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry:n 30. toimintavuosi. Leirikesiä on kuitenkin takana 
jo 31, koska ensimmäinen viiden päivän mittainen leiri järjestettiin Sorjassa jo kesällä 1992.
Juhlistimme kesää leirien lisäksi kahdella tapahtumalla. Sunnuntaina 10.07. pääsivät ”Kesäfiilis” -leiri-
läisten vanhemmat tutustumaan leirikeskukseen ja 16.07. yhdistyksen tukijoille ja jäsenille järjestettiin 
oma vierailupäivä. Molempia tapahtumia suosi mainio kesäinen sää.

Kesän alussa Tampereen kaupungin apulaispormestari Matti Helimo lähestyi yhdistystämme ja tiedus-
teli mahdollisuutta ottaa leireillemme mukaan lapsia Ukrainan pääkaupungista Kiovasta.
Kiovan kaupungin pormestari Vitali Klitshko oli lähestynyt asiassa pormestariamme Anna-Kaisa Ikos-
ta. Kesän viimeisellä leirillä ”Sorjan Parhaat” oli siinä vaiheessa vielä vapaana kymmenen poikapaikkaa, 
joten pystyimme tarjoamaan ne ukrainalaisille lapsille. Yhteinen kahdeksan päivän mittainen leiri hei-
dän ja reilun 50 tamperelaisen lapsen kanssa sujui hyvässä hengessä kielihaasteista huolimatta.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on ollut alusta alkaen tarjota lapsille mahdollisuus päästä ohjattuun ja 
turvalliseen kesänviettoon maalla. Tässä olemme mielestämme onnistuneet mainiosti. Samalla olemme 
voineet joka kesä tarjota viidelletoista nuorelle aikuiselle opettavaisen työn niin lasten ohjaukseen kuin 
keittiöalan tehtäviin.
Kesän 2022 seitsemälle leirille osallistui 439 lasta, joka on yhdistyksen historian kaikkein suurin osallis-
tujamäärä! Koko toimintamme aikana leireillemme on osallistunut kaikkiaan  9179 lasta.

Leiritoimintamme jatkuu jälleen ensi kesänä samalla hyväksi todetulla kaavalla. Toivotammekin silloin 
mukaan niin aikaisemmilta kesiltä tutut leiriläiset kuin uudetkin tulijat.



yhdistyksen yhteystiedot
Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry

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

Yhdistyksen kotisivut:  www.sorjanleirit.net

Puheenjohtaja Liisa Siltanen puh. 050-358 3658
Sähköposti: liisa.siltanen78@gmail.com

Toiminnanjohtaja Teppo Mattila  puh. 0400-822 742
Sähköposti:  teppo.mattila@tampere.fi

TuKijaT 2022

Tampereen kaupunki, Lions Club Tampere Amuri, Lions Club  Tampere Hämeensilta, Lions Club 
Tampere Kaakinmaa, Lions Club Tampere Koivistonkylä, Lions Club Tampere Köyhät Ritarit, Lions 
Club Tampere Lassinlinna, Lions Club Tampere Naisenlahti, Lions Club Tampere Ruotu, Lions Club 
Tampere Siilinkari, Lions Club Tampere, Lions Club Tampere Wivi Lönn, Pispalan rukoushuoneyh-
distys ry, Pirkan Kilta ry, Pirkan Kilta siskospiiri, yksityishenkilöt.

laHjoiTTaKaa KeSän 2023 leiriToiminTaan 

Lähestymme joulun alla entiseen tapaan niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä teemalla ”No onkos tullut 
kesä nyt talven keskelle”. Kampanjan tarkoituksena on saada eri tahoja suuntaamaan joulunajan hyvän-
tekeväisyyslahjoituksensa kesäleiriemme tukemiseen. Kaikki saadut lahjoitusvarat käytetään lyhentä-
mättömänä lasten leirien järjestelykuluihin.

yhdistyksen keräystili on nordea Fi39 1146 3001 1535 16

Yhdistyksellä on Poliisihallituksen Arpajaishallinnosta rahankeräyslupa (RA 2021/419). Myönnetyn 
luvan aloituspäivä oli 31.03.2021.


