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Kesä meni vauhdilla ja sen partiokohokohdat Liekki ja Roihu ovat toivottavasti jääneet hienoina 

kokemuksina muistoihin! Partiopoikaosasto kisaili myös perinteisellä Länsipuron vaelluksella ja 

osallistui Härö-retkelle, joka oli jo järjestyksessään kymmenes. Syksy tuo aina muutoksia tullessaan 

ja niin se on tuonut myös Eräpojissa. Elokuun alussa valittiin Tampereen Eräpoikien uudeksi 

lippukunnanjohtajaksi allekirjoittanut, Pyry Lindberg. Tarkempi esittely löytyy tulevasta Eräpoika -

lehdestä.  

Eräpoikien osalta syksy on lähtenyt muutenkin vauhdilla käyntiin, sillä lippukunnassa aloitti uusi 

sudenpentulauma ja jokaiseen ikäkauteen on tullut lisää jäseniä. Lisäksi edessä siintävä 100-

vuotisjuhlavuosi ei anna muuta vaihtoehtoa, kuin pistää lisää vettä myllyyn ja tehdä juhlavuodesta 

ikimuistoinen! 

Tämän jäsentiedotteen tarkoituksena on välittää koteihin tietoa Eräpoikien toiminnasta ja 

tapahtumista. Tarkoituksena on, että tämän kaltaisia tiedotteita lähetettäisiin jatkossa aina 

toimintakausien alussa keväällä ja syksyllä. 

 

Viikoittainen toiminta 

Eräpojissa kokoontuu säännöllisesti kolme sudenpentulaumaa, kaksi seikkailijavartiota, kaksi 

tarpojavartiota ja samoajavartio. Tarkemmat kokousajat ja johtajien yhteystiedot löytyvät 

nettisivuilta. Uusillekin jäsenille on tilaa, joten vinkatkaa kavereille ja tutuille jos he lähtisivät 

kokeilemaan partiota. 

 

Viestintä 

Eräpoikien pääviestintävälineenä on sähköposti, jonka käyttämistä on kehitetty ryhmien sekä 

SPOs:n (sudenpentujen) ja PPOs:n (seikkailijat, tarpojat samoajat) sähköpostilistoilla. 

Sähköpostilistat ovat kokeiluasteella ja tällä hetkellä kokeilu on tuottanut positiivisia tuloksia. 

Lisäksi nettisivujen päivitykseen on panostettu ja ne pidetään jatkossa ajan tasalla. Eräpojat ovat 

myös aktivoituneet sosiaalisissa medioissa, meidät löytää Facebookista Tampereen Eräpojat ry 

sekä Instagramista tampereen_erapojat. Kaikki tärkeä informaatio tiedotetaan sähköpostilla ja ne 

löytyvät myös nettisivuilta. 

Nettisivuilla on paljon hyödyllistä tietoa kuten tapahtumakalenteri ja yhteystiedot. 

Tapahtumakalenterista löytyvät tulevat tapahtumat, reissulaput ja leirikirjeet sekä Kuksa-

ilmoittumislinkit. Yhteystiedoissa on lippukunnan pesteissä toimivien yhteystiedot. 

http://www.taer.fi/
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Kuvaamme toimintaamme kokouksissa, tapahtumissa, leireillä sekä retkillä. Kuvia jaetaan 

Facebookissa ja Instagramissa sekä käytetään muissa Eräpoikien julkaisuissa. Mikäli et halua, että 

partiotoimintaan liittyen lapsestasi otettuja kuvia julkaistaan, otathan yhteyttä 

lippukunnanjohtajaan. Nimien julkaisemiseen pyydämme erikseen luvan. 

 

Varainhankinta 

Varainhankinta on tänä syksynä keskeisessä asemassa, jotta voimme toteuttaa tammikuussa 

käynnistyvän juhlavuoden mahdollisimman hyvin. Tulevia varainhankintoja on joulukampanja, 

joulupukkipalvelu sekä varainhankintakampanja uutta venettä varten. 

Joulukampanjalla on ollut jo kauan tärkeä varainhankintakeino partiolippukunnille ja partiolaisten 

adventtikalenterilla on pitkät perinteet. Tänä vuonna Eräpoikien tavoitteena on myydä 1000 

joulukalenteria. Anna sinäkin panoksesi ja tähtää Eräpoikien myyntitykiksi! Lisätietoa 

joulukampanja-asiamieheltä Simo Soiniselta, simo.soininen@taer.fi. 

Eräpojat ovat päättäneet ilahduttaa lapsia ja perheitä jouluaattona joulupukkipalvelulla. Lisätietoa 

on tulossa pian palvelun nettisivuille. www.partiopukki.fi 

Eräpoikien juhlavuoteen liittyy myös varainhankintakampanja, jonka tavoitteena on saada uusi 

vene Säynäsaareen. Tukijat saavat nimensä 100-vuotisjuhlajulkaisun sivuille. Sähköpostin liitteenä 

on erillinen lappu, josta selviää toimintaohjeet. Toivomme, että yritykset, yhteisöt ja myös 

yksityishenkilöt ottaisivat aktiivisesti osaa kampanjaan. 

 

Syksyn tulevia tapahtumia 

29.10 Säynäsaaren syystalkoot koko perheelle 

25.-27.11 Riihitys 

6.12 Itsenäisyyspäivän juhla koko perheelle 

13.12 SPOs:n joulujuhla 

14.12 PPOs:n joulujuhla  

 

Sudenpennut          Seikkailijat          Tarpojat          Samoajat          Vaeltajat          Aikuiset 

 

http://www.taer.fi/
mailto:simo.soininen@taer.fi
http://www.partiopukki.fi/
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Tampereen Eräpojat 100 vuotta 
 

Tampereen Reaalilyseon yhteydessä toimi jo 1910 – 1911 Tampereen 

Reaalilyseon Boy-scoutit -niminen partiojärjestö joka lakkautettiin vuoden 

1911 hajotusmääräyksellä. Keväällä 1917 kun Venäjän vallan ote Suomessa alkoi 

heiketä, nousi Tampereen Reaalilyseon käytävillä ja pihanurkkauksissa vilkasta ajatustenvaihtoa 

partiojärjestön perustamisesta. Kun partiotoiminta oli taas laillista, suostui lyseon arvostettu 

liikunnanopettaja J.L. Nordin uuden partiojärjestön tukijaksi. Niinpä 18.3.1917 perustettiin 

partiojärjestö Tampereen Lyseon partiopojat, Eräpojat. 

Vuosi 2017 on Tampereen Eräpoikien 100-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuositeema tulee näkymään koko 

juhlavuoden ajan niin viikoittaisessa toiminnassa kuin tapahtumissa. Juhlavuoden kohokohtia ovat 

juhlavuoden avaaminen, 100-vuotisjuhla, pääsiäis-, juhla- ja syysleiri sekä itsenäisyyspäivän juhla. 

Paljon muitakin tapahtumia mahtuu kyseiseen vuoteen ja kaikkien tapahtumien päivämäärät 

löydät liitteenä toimitetusta Eräpoikien 100-vuotisjuhlavuoden toimintakalenterista. Juhlavuonna 

julkaistaan myös Tampereen Eräpoikien 100-vuotishistoriikki. 

Gielas -17 -pääsiäisleirillä suunnataan suksien kärjet kohti pohjoista, Lapin Hämeeseen. Heinä- 

elokuun taitteessa rakennetaan juhlaleiri alusta loppuun keskelle metsää. Juhlaleirin yhteydessä 

on veljesleiri, jonne vanhat eräpojat ja perheet ovat tervetulleita tutustumaan leirielämään. 

Syysleiriä vietetään yhdessä Tammeron kanssa. 

Eräpoikien nettisivuille julkaistaan TAER100 -välilehti, jolta tulee löytymään kaikki ajankohtaiset 

tiedotteet juhlavuoteen liittyen. Lisäksi sosiaalisissa medioissa löydät juhlavuoteen liittyvät 

julkaisut käyttämällä tunnistetta #TAER100.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Oikein mukavaa partiosyksyä sekä juhlavuoden odotusta! 

Pyry Lindberg 
Lippukunnanjohtaja 
Tampereen Eräpojat ry 
pyry.lindberg@taer.fi 

http://www.taer.fi/
mailto:pyry.lindberg@taer.fi
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Liitteet: 
Säynäsaaren_talkoot_2016-10-29 

TAER100_varainhankintakampanja 

TAER100_juhlavuoden_toimintakalenteri 

Gielas-2017_mainos 
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