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ESIPUHE  
  

Pidät kädessäsi partiolippukunta Tampereen Eräpojat ry:n omaa opasta partiolaisen 

kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka 

myös vanhempien olisi hyvä tietää partiosta ja Eräpojista. Toivomme teidän lukevan 

esitteen tarkasti.  

 

Eräpoikien johtajien ja toimihenkilöiden yhteystiedot löydät Eräpoikien nettisivuilta.  

Johtajiin saa myös ottaa rohkeasti yhteyttä, jos joku asia askarruttaa. Mikään kysymys 

ei ole turha!  
  
Iloista partiotaipaletta toivottaen,   
  
Tampereen Eräpojat ry:n johtajisto  
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SISÄLLYS  
1. Partiosta yleisesti   

 Mitä partio on?  

 Tampereen Eräpojat ry 

 Kuka on kukin? Mikä on mikin?  

 Mitä partio maksaa?   
  

2. Johtajat 
 Johtajien vastuut ja velvollisuudet    

 Kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa?  
  

3. Viikoittaiset kokoukset  
  

4. Leirit ja retket  
 Leirille ilmoittautuminen ja leirikirje   

 Allergiat ja ruokavaliot 

 Leirimaksukäytäntö 

 Leirille Valmistautuminen 

 Yhteydenotot leirille 

 Mitä retkelle mukaan? 

     

  

5. Varainhankinta ja taloudenpito   
 Yleisesti  

 Joulukampanja 

 Eräpoikien omat tuotteet 

  

  

6. Tiedottaminen   
 Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen  

 Eräpoikalehti 

 www-sivut ja sähköposti 

 Kuvaaminen ja haastattelut partiotapahtumissa 

  

  

7. Jäsenyys partiossa  
 Jäsentietojen ylläpito   

 Jäsenmaksu ja partiovakuutus 

   

  

8. Kannatusyhdistys ja äitivartio   
 

9. Kuksa ja partio ID 

 Ohjeet partio ID:n luomiseen 

 

10. Eräpojan pukeutumisohje 
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 1. PARTIOSTA YLEISESTI   
Mitä partio on?  
Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jonka sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä: ikäkautensa mukaan 

laumassa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä 

muodostuu myös hyvä yhteishenki ja lapset ja nuoret saavat tukea vertaisistaan.   

  

Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset 

ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti 

suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.  

  

Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka 

päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. 

Kehitystä tukevat seuraavat periaatteet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen 

ja yhdessä tekeminen.   

  

Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa, joka on avointa kaikille. Se on puoluepoliittisesti sitoutumatonta. 

Partio on myös Suomen suurin nuorisoliike!  

  

Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on lähes 38 miljoonaa, 

Suomessa n. 60 000. Lippukuntamme partiopiiri on Hämeen Partiopiiri ja Tampereen aluejärjestönä toimii Tampereen 

partiolaiset ry. Lippukunnan ohella TP, piiri ja Suomen Partiolaiset ry järjestävät partiotapahtumia, joihin Eräpojat 

osallistuvat.  

  
 

Tampereen Eräpojat ry 

Historia 
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 (nyk. lippukunta) perustamisesta. Kun partiointi 

oli taas laillista, suostui lyseon arvostettu liikunnanopettaja J.L. Nordin uuden partiojärjestön tukijaksi. Niinpä 18.3.1917 perustettiin 

partiojärjestö Tampereen Lyseon partiopojat Eräpojat, johon parissa päivässä kertyi jäseniksi noin 200 poikaa. Ensimmäiseksi 

ylijohtajaksi (nyk. lippukunnanjohtaja) valittiin koulun oppilas Yrjö Kulovesi ja saman vuoden syksynä suoritettiin jo ensimmäiset 

luokkamerkit. 

 

Lippukunta 
Tampereen Eräpojat on Hämeen vanhin lippukunta, joka on koko satavuotisen historiansa ajan pitänyt kiinni perinteistä ja keskittynyt 

eräpartiotoimintaan. Eräpojat ovat nimensä mukaisesti poikalippukunta, jonka toiminnassa on mukana yli 100 tamperelaista lasta, 

nuorta ja aikuista. Eräpojilla on myös oma leiripaikka, Säynäsaari, Näsijärven Koljonselällä. Useat leirit ja retket vuodenajasta 

riippumatta suuntautuvatkin Säynäsaareen, joka tarjoaa loistavan ympäristön partiotaitojen harjoittelulle ja retkeilylle. Viikoittain 

kokoonnumme Tampereella Pyynikin pappilan kellaritiloissa, osoitteessa kisakentänkatu 18. Käynti pappilaan on sisäpihan kautta. 

 

Eräpoikien perustajan tunnuslauseesta: ”nuorten on johdettava nuoria”, on pidetty kiinni. Eräpoikien johtajakaarti on nuorta, mutta 

näin olemme pitäneet toimintamme läpi historian nuorekkaana sekä mielekkäänä pojille. Eräpoikien toiminnassa pääsee mukaan 

seikkailuun ja kokemaan mikä on Rapeeta Retonkia. 
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Kukin kuka on? Mikä on mikin?  
 Lippukunta (LPK) = Paikallisen partiotoiminnan ydin, johon laumat ja vartiot kuuluvat. Lippukuntien koko vaihtelee 

20:sta yli 200 jäseneen. Omassa lippukunnassamme on n. 100 jäsentä.  

 Lippukunnanjohtaja (LPKJ) = Lippukunnan hallituksen puheenjohtaja, vastaa lippukunnan toiminnasta 

 Lippukunnanjohtajan apulainen (LPKJA) = Lippukunnan hallituksen varapuheenjohtaja 

 Rahastonhoitaja = Vastaa lippukunnan rahoista ja taloudesta 

 Sihteeri = Huolehtii lippukunnan postista ja toimii johtajiston kokouksissa sihteerinä  

 Kisavastaava = Vastaa lippukunnan kilpailutoiminnasta 

 Jäsenrekisterinhoitaja = Pitää lippukunnan Kuksa-jäsenrekisterin ajan tasalla ja auttaa ongelmatilanteissa 

 

 Kuksa-jäsenrekisteri = Suomen Partiolaisten jäsenrekisterijärjestelmä, jonka kautta toteutetaan myös tapahtumien 

sähköinen ilmoittautuminen. 

 Partio ID = Tunnus, jolla jokainen jäsen/huoltaja voi pitää omia sekä lapsensa yhteystietoja ajan tasalla. Tällä 

tunnuksella ilmoittaudutaan myös useisiin partiotapahtumiin. 

 

  Kolo tai ”pappila” = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Eräpojat kokoontuvat Pyynikin Pappilassa 

osoitteessa, Kisakentänkatu 18. Käynti sisäpihan kautta. 

 Säynäsaari tai ”Säynis” = Eräpoikien oma leirisaari Näsijärvellä 

 

 SPOs = Sudenpentuosasto, johon kuuluu nimensä mukaisesti kaikki sudenpennut. 

 SPOsJ tai vastaava akela = Sudenpentuosaston johtaja, vastaa yleisesti sudenpentujen toiminnasta 

 Sudenpentu = 7–9-vuotias partiolainen  

 Sudenpentulauma= 7–9-vuotiaitten partiolaisten ryhmä, jossa on noin 8–14 sudenpentua. Lauma suorittaa 

sudenpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Laumat osallistuvat retkille, leireille, kisoihin ja 

muihin tapahtumiin.   

 Akela = Sudenpentulauman johtaja 

 

 PPOs = eli partiopoikaosasto, johon kuuluu seikkailijat, tarpojat ja samoajat. 

 PPOsJ = Partiopoikaosastonjohtaja, johtaa myös vartionjohtajien samoajavartiota. 

 Sampo = PPOsJ:n vaeltajaikäinen aisapari, joka tukee ja auttaa PPOsJ:n toimintaa 

 Vartionjohtaja = 15-19 vuotias partiolainen, joka on käynyt vartionjohtajakoulutuksen 

 Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen 

 Seikkailijavartio = 10–12-vuotiaiden ryhmä, jossa on 5-10 seikkailijaa. Vartio kokoontuu kerran viikossa ja suorittaa 

ohjelmaa, jossa on kokousten lisäksi paljon toimintaa ja retkiä. 

 Tarpoja = 13–14-vuotias partiolainen  

 Tarpojavartio = 13–14-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–10 tarpojaa.  Vartio kokoontuu kerran viikossa ja suorittaa 

ohjelmaa, jossa on jo enemmän haastetta. 

 Samoajavartio = 15–17-vuotiaiden ryhmä, joka koostuu vartionjohtajista. 

 Vaeltajavartio = 18-22 vuotiaiden ryhmä, joka koostuu lippukunnan aktiivijohtajistosta. 

 

 KY = Tampereen Eräpoikien kannatusyhdistys ry. Vanhemmista ja vanhoista eräpojista koostuva yhdistys, joka tukee 

Eräpoikien toimintaa. 

 Äitivartio = eräpoikien äideistä koostuva ryhmä, joka järjestää mm. itsenäisyyspäivän kahvituksen. 

 

 TP = Tampereen Partiolaiset ry, on Tampereen oma aluejärjestö, joka järjestää mm. tapahtumia. 

 Partiopiiri = Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on Suomessa tällä hetkellä 13. Lippukuntamme piiri on 

Hämeen Partiopiiri ry eli tuttavallisemmin HP 

 Keskusjärjestö  = Partiopiirit ovat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäseniä, joka on tuttavallisemmin SP 

 Maailmanjärjestöt = Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and  

Girl Scouts) sekä Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement). Suomen 

Partiolaiset kuuluu näihin molempiin. 
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Mitä partio maksaa?   
Partio ei ole kallis harrastus. Kulut muodostuvat vuosittaisesta jäsenmaksusta, tapahtumien, retkien ja leirien 

osallistumismaksuista, sekä retkeilyvarusteiden hankkimisesta. Partiossa maksetaan vuosittain jäsenmaksu, joka 

koostuu Suomen Partiolaisten, Hämeen Partiopiirin ja Tampereen Eräpoikien jäsenmaksusta. Jäsenmaksun suuruus on 

n.65-70€. Jäsenmaksun maksanut eräpoika voi osallistua lippukunnan toimintaan ja hänellä on partiovakuutus 

voimassa.  Eräpoikien oma osuus 7,5€ käytetään partiomerkkien hankkimiseen.  

 

Jäsenmaksusta voi myös hakea vapautusta. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja 

sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan 

varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. 

Lisätietoa jäsenmaksuvapautuksesta täältä: www.mukaanpartioon.fi/jasenmaksu 

 

Tapahtumat, retket ja leirit kustannetaan osallistumismaksuilla. Lippukunnan viikonlopun mittainen retki maksaa 

yleensä 20-30€. Lippukunnan järjestämät n. viikon mittaiset kesäleirit maksavat 50-120€. Hintaan vaikuttaa mm. 

matkakustannukset ja leirin pituus ikäkausittain.  

 

Sudenpennut voivat ostaa Eräpojilta aloituspaketin, joka sisältää partiopaidan ja tarvittavat merkit alkuun. 

Aloituspaketti maksaa 18€. Vartiolaiset käyttävät ruskeaa partiopaitaa, joka maksaa n. 50€ ja se täytyy hankkia itse. 

 

Lisäksi jokainen voi hankkia retkeilyvarusteet parhaaksi katsomallaan tavalla. Lapsilla ei tarvitse olla uusinta 

untuvamakuupussia ja hienointa rinkkamallia, vaan aivan perusvarusteilla pärjää hyvin. Kannattaa kuitenkin muistaa, 

että ehjät, toimivat ja nimikoidut varusteet tekevät lapsen retkeilystä mukavaa. Omalta johtajalta kannatta kysyä 

vinkkiä retkeilyvarusteiden hankkimiseen. 
 

2. JOHTAJAT  
Johtajien vastuut ja velvollisuudet   
Partio on harrastus myös johtajille ja teemme vapaaehtoistyötä Suomen suurimmassa nuorisojärjestössä. Meillä jokaisella on lisäksi 

omat koulumme, opiskelumme ja työmme, ja näin ollen jokaisella on vain rajattu aika, minkä voi käyttää partiotoimintaan. Olemme 

toki luvanneet hoitaa oman tehtävämme niin hyvin kuin pystymme ja olemme sitoutuneita tehtäviimme. Jokainen partiojohtaja ei 

kuitenkaan ole nuorisotyön ammattilainen. Lippukunta kouluttaa jokaista johtajaa tehtäviin HP:n, Suomen Partiolaisten ja lippukunnan 

järjestämillä kursseilla. Eräpojissa nuoret ovat aina johtaneet nuoria ja niin on tänäkin päivänä. Nuorille totta kai tarjotaan tukea, mutta 

annetaan välillä myös epäonnistua, sillä kantapään kautta oppiminen on tehokkainta oppimista.  

  

Rakentava palaute auttaa meitä mukavan harrastuksen järjestämisessä, joten ota rohkeasti yhteyttä! 

  

Lippukunnan toiminnasta vastaa ensikädessä lippukunnanjohtaja. Leireillä ja retkillä vastuussa ovat myös leirien ja retkien johtajat. 

Turvallisuudesta huolehtimiseksi lähes kaikki johtajamme ovat käyneet vähintään ensiapu 1 kurssin. 

  

Kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa?  
Ongelmiin löytyy aina ratkaisu. Alla tavallisimpia kysymyksiä ja vastauksena henkilö kehen ottaa yhteyttä. Ensisijaisesti omaa lastasi 

koskevissa asioissa ota yhteyttä lapsesi omaan ryhmänjohtajaan. Kaikkien johtajien ja toimihenkilöiden yhteystiedot löydät 

lippukunnan www-sivuilta osoitteesta www.taer.fi. Sähköpostiosoitteet Eräpoikien johtajille ovat muotoa: etunimi.sukunimi@taer.fi. 

  

Jäsenrekisterinhoitaja 
 Jäsenmaksulaskua ei ole tullut 

 Henkilötietojen muutos (voit päivittää myös itse omilla tunnuksillasi). Huolehdithan, että lapsesi ja huoltajan 

yhteystiedot ovat lippukunnassa ja Kuksa-jäsenrekisterissä aina ajan tasalla, jotta tieto kulkee. Ilmoittautuessasi 

tapahtumaan poimimme huoltajan tiedot Kuksasta, joten varmistathan että puhelinnumero on sellainen, josta 

huoltaja on tavoitettavissa, aina kun lapsi on mukana meidän eräpoikien toiminnassa.  

 Ongelmia Partio ID:n kanssa  
  

  

http://www.mukaanpartioon.fi/jasenmaksu
http://www.taer.fi/
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Leirinjohtaja / retkenjohtaja  
 Mitä tahansa kysyttävää leiristä tai retkestä. Kyseisen johtajan yhteystiedot ovat aina ilmoitettuna leirilapussa. 

 Leirimaksu on myöhässä, tai sen kanssa on muuta ongelmaa. 

  

Ryhmänjohtaja / ikäkausivastaava  
  Ryhmän toimintaan liittyvissä asioissa ja kaikissa muissakin kysymyksissä voit tukeutua ryhmänjohtajaan.  

  Jos sinusta tuntuu, että ryhmänjohtaja ei ole oikea henkilö käsittelemään sinua pohdituttavaa asiaa, niin ole 

yhteydessä ikäkausivastaavaan. (SPOsJ, PPOsJ tai Sampo) 

  kaikki kysymykset voi aina myös osoittaa lippukunnanjohtajalle! 

 

 

3. VIIKOITTAISET KOKOUKSET   
Tampereen Eräpojat kokoontuvat viikoittain Tuomikirkkoseurakunnan tiloissa Pyynikin pappilassa ositteessa kisakentänkatu 18. Käynti 

Pappilaan sisäpihan kautta. Pappilassa Eräpojilla on loistavat puitteet partiotoiminnan harrastamiseen. Käytössä on yhteensä neljä 

huonetta kokouksille, keittiö, toimisto ja varastotilaa. 

 

Viikoittaisia partiokokoontumisia kutsumme kokouksiksi. Niiden ohjelmaan kuuluu yleensä leikkiä (sisällä tai ulkona), jonkin uuden 

asian opettelemista ja lopuksi veljespiiri. Uusia asioita opitaan usein jaksoissa, jolloin samaa asiaa käsitellään useammilla peräkkäisillä 

kerroilla. Kaikkien on suositeltavaa käydä kokouksissa säännöllisesti. Ilmoitattehan lapsen omalle johtajalle, jos lapsenne on estynyt 

tulemaan kokoukseen. Saavuttehan paikalle ajoissa.   

  

Silloin tällöin kokous pidetään jossain muualla kuin Pappilassa. Retkistä ilmoitamme hyvissä ajoin etukäteen. Oma lauman- tai 

vartionjohtaja tiedottaa aina kauden alussa (syksyisin ja keväisin), mitä tulevalla kaudella tullaan tekemään. Heiltä saat myös parhaiten 

vastaukset kysymyksiin, jotka liittyvät viikoittaiseen toimintaa. 

  

Yksi partioliikkeen perusideoista on ulkoilmaelämä. Ulkona ollaan – satoi tai paistoi, joten kunnolliset ulkoiluvaatteet on hyvä olla 

mukana. Eli pipot, tumput ja kaulaliinat mukaan ja sudenpentuikäisille haalari tai vastaava päälle jokaiseen talviseen kokoukseen. Myös 

syksyn ja kevään kokouksiin lähdettäessä on vanhempien syytä katsoa, missä varusteissa pikkupartiolaiset kololle suuntaavat. Silloin 

sadevarusteet ovat kova sana eikä sormikkaatkaan haittaa matkaa.   

  

Partioharrastus on jokaiselle vapaaehtoista, eikä kenenkään ole pakko osallistua, jollei halua. Partioon tultuaan on kuitenkin kaikkien 

pelattava sovittujen sääntöjen mukaan.  

4. LEIRIT JA RETKET  
Tapahtumiin ilmoittautuminen ja leirikirje  
Jokaisesta leiristä ja retkestä lapsi saa mukaansa erillisen leirikirjeen, joka lähetetään myös sähköpostilla huoltajille. Kaikki tiedotteet 

löytyvät myös Eräpoikien nettisivuilta. Kirjeessä lukee tarvittavat tiedot tapahtumasta, sekä leirinjohtajan yhteystiedot. Leireille ja 

retkillä kulkemiseen tarvitaan usein vanhemmilta apua, näin pystymme pitämään leirimaksut matalampina. 

 

Lähtökohtaisesti kaikkiin tapahtumiin ilmoittaudutaan sähköisesti Kuksan kautta. Tapahtumiin on erillinen ilmoittautumislinkki, joka 

löytyy leirikirjeestä ja Eräpoikien nettisivuilta. Ilmoittautuessa tapahtumaan kirjaudu Kuksaan huoltajan ID:llä, kun ilmoitat alaikäisen 

eräpojan tapahtumaan. Partio ID:n ohjeet löydät tämän oppaan viimeiseltä sivulta. Kuksaan liittyvissä kysymyksissä ja mahdollisissa 

ongelmatilanteissa Eräpoikien jäsenrekisterinhoitaja auttaa. 

 

Ilmoittautuessasi Kuksassa sinulta kysytään allergiat, erityisruokavaliot, mahdollisuus auttaa kyydityksissä ja muuta mahdollista, mitä 

tapahtumaan liittyen järjestäjien on tiedettävä. Kaikkia ilmoittamianne tietoja käsitellään luottamuksella ja ne tuhotaan tapahtuman 

jälkeen. 

 

Poikkeuksen sääntöön muodostaa vartioiden ja laumojen omat retket, joihin ei yleensä ilmoittauduta Kuksassa. Nämä retket myös 

maksetaan usein lähdön yhteydessä käteisellä. Ohjeet ilmoittautumiseen ja leirimaksun maksamiseen kerrotaan aina leirikirjeessä.  

 



Tampereen Eräpojat ry Sivu 8 / 12 

Opas eräpojan kotiväelle 
 

www.taer.fi tampereen_erapojat Tampereen Eräpojat ry 

Allergiat ja ruokavaliot  
Ilmoittautuessa kysytään myös allergioista ja ruokavalioista. Niiden kertominen mahdollisimman tarkkaan ei ole liioittelua, vaan 

helpottaa johtajien työtä ja auttaa järjestämään lapsellesi turvallisen leirin tai retken. Laktoosi-intolerantikon on syytä kertoa, mikäli 

hän ei voi käyttää vähälaktoosisia tuotteita (Hyla, Into ym.). Tarvittaessa pyydämme vanhemmilta hieman apua ruokalistan 

suunnittelussa.  

  

Allergioiden lisäksi on ilmoitettava muut mahdolliset huomiot kuten mahdollinen lääkitys, vammat tai muut asiat, mitkä vaativat 

erityistä huomiota. Tiedot ovat salassa pidettäviä eikä lippukunta pidä allergioista tai muista erityishuomioista omaa rekisteriä. Tämän 

vuoksi nämä asiat kysytään jokaisen retkelle lähdön yhteydessä erikseen.  

  

  

Leirimaksukäytäntö   
Leiri- ja retkimaksut maksetaan Eräpoikien tilille. Maksuohjeet kerrotaan leirikirjeessä tai ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautuminen on aina sitova. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoittautuneen on myös maksettava pyydetty maksu. Ennen viimeistä 

ilmoittautumispäivää voi osallistumisen perua kuluitta. Sairaustapauksissa leirimaksun voi saada takaisin vain lääkärintodistusta 

vastaan. Noudatathan maksuohjeita tarkasti ja helpotat rahastonhoitajan työtä. 

 

Poikkeuksen sääntöön muodostaa vartioiden ja laumojen omat retket, joihin ei yleensä ilmoittauduta Kuksassa. Nämä retket myös 

maksetaan usein lähdön yhteydessä käteisellä. Ohjeet ilmoittautumiseen ja leirimaksun maksamiseen kerrotaan aina leirikirjeessä.  

 

  

Leirille valmistautuminen   
Lapsi voi valmistautua leirille jo kotona yhdessä huoltajan kanssa. Yhdessä on hyvä jutella ja harjoitella säänmukaista pukeutumista, 

tiskaamista (jokainen tiskaa itse omat astiansa), peseytymistä ja puhtaiden alusvaatteiden vaihtamista. Myös rinkka pakataan yhdessä 

vanhemman kanssa. Kun lapsi on mukana pakkaamassa, lapsi itse tietää, mitä tavaroita on mukana ja vanhempi tietää, että kaikki 

tarpeellinen on mukana. Ennen leiriä kotona on myös syytä nimikoida mukaan tulevat tavarat ja vaatteet. Myös "isojen" partiolaisten 

jäljiltä jää leirikeskuksiin muovikassillinen tavaroita, joita kukaan ei tunnista omikseen. Jonkun mukana ne ovat kuitenkin leirille tulleet 

ja niitä varmasti kaivataan kotona. Myös tämän takia rinkan pakkaaminen yhdessä on tärkeää. Leirikirjeen varustelistaa on syytä 

noudattaa. Puukon antaminen lapselle retkelle mukaan saattaa huolettaa vanhempia. Puukko on kuitenkin tärkeä työkalu leireillä ja 

jokainen opetetaan sen turvalliseen käyttöön. Sudenpennut käyttävät retkillä puukkoja ainoastaan johtajan valvonnassa. 

  

Yhteydenotot leirille  
Leiriläiselle ei ole suositeltavaa soitella tai laittaa viestejä, sillä vanhempien hyvää tarkoittaneet yhteydenotot saattavat laukaista koti-

ikävän tai lisätä sitä merkittävästi. Mikäli jotain asiaa on, on parasta soittaa leirinjohtajalle. Otamme kyllä yhteyttä, jos jokin ei suju niin 

kuin pitää. Koti-ikävöiviä lapsia emme lähde kuljettamaan kotiin, vaan tarpeen tullen vanhemmat tulevat itse heidät noutamaan – 

joskus on kuitenkin mahdollista, että johtaja tuo lapsen sovittuun paikkaan. Mikäli pelko koti-ikävästä estää leirille lähdön, voi 

etukäteen ottaa yhteyttä leirinjohtajaan ja kysyä, olisiko mahdollista tulla leirille vain päiväksi. Näin kehittyy mielikuva mukavasta 

leirielämästä ja kenties jo seuraavalla leirillä lapsi uskaltaa yöpyäkin.  

  

Lapset eivät tarvitse puhelinta leireillä – älkää pakatko niitä mukaan. Elektroniset välineet ovat häiritsevä tekijä leireillä ja vaikuttaa 

lasten kasvamiseen. Partiovakuutus ei myöskään korvaa näille laitteille sattuneita vahinkoja. 

  

 

Mitä retkelle mukaan?  
Yleensä kannamme kaikkia tavaroitamme ainakin jonkin matkaa. Yleensä matka on sen verran lyhyt, että jokainen jaksaa itse kantaa 

tavaransa. Tavaroiden pitää olla selässä rinkassa tai repussa, mutta ei missään nimessä useissa irrallisissa kasseissa. Kassin kantaminen 

on huomattavasti raskaampaa kuin rinkan ja tavaroiden katoamisvaara kasvaa. Myös makuupussin ja -alustan on oltava kiinnitettynä 

rinkkaan tai reppuun. Johtajat eivät voi auttaa jokaista lasta tavaroiden kantamisessa.   

  

Jokaisessa retkilapussa on oma varustelistansa, mutta tässä perusvarusteet, jotka jokaiselle retkellä on hyvä olla mukana.  

  

 Sadevarusteet (sadetakki ja -housut)  

 Kumisaappaat ja villasukat 

 Ruokailuvälineet (syvä muovilautanen, muovimuki tai kuksa sekä haarukka, veitsi ja lusikka. Ei kertakäyttöastioita. Astioiden on 

oltava kankaisessa ripustettavassa pussissa, jossa ne pysyvät tallessa ja kuivuvat hyvin. Ei muovipussia ruokailuvälineille!)  

 Puukko, tasku/otsalamppu ja varapatterit  
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 Muovipussi likavaatteille   

 Säänmukaiset vaatteet eli tarpeeksi lämmintä 

 Varavaatteita riittävästi (sis. puhtaat alusvaatteet jokaiselle leiripäivälle)  

 Peseytymisvälineet (pesuaine, shampoo, hammasharja ja -tahna, pyyhe)  

 Omat henkilökohtaiset hygieniavälineet ja lääkkeet 

    

      

    

5. VARAINHANKINTA JA TALOUDENPITO  
Yleisesti  
Yleinen toiminta, kokoukset, retket, leirit ja leiripaikka vievät rahaa. Retkien ja leirien osallistumismaksut kattavan vain niistä 

aiheutuneet kustannukset; emme saa yhdistyksenä tuottaa voittoa. Lippukunnan toimintaan kuluva raha saadaan osin 

taustayhteisöjen myöntämistä tuista, mutta loput rahoista on hankittava itse.  

  

Suurin vuosittainen varainhankintatempaus on marras–joulukuun myyntiurakka, jolloin kauppaamme partiolaisten joulukalentereita. 

Aattona myös lippukunnan punanuttuiset joulupukit palvelevat.  

  

Satunnaisia tuloja tulee myös erinäköisistä talkoohommista. Niihin vanhemmat voivat osallistua työpanoksellaan. Jos kuulet sopivasta 

talkoohommasta tai keksit muun varainhankintaidean, kerro siitä lippukunnanjohtajalle. Osallistumalla varainhankintaan vanhemmat 

pääsevät konkreettisesti tukemaan lapsen partioharrastusta.  

  

Joulukampanja 
Loka-marraskuussa on tärkein varainhankintakampanja eli joulukalenterien ja -korttien myynti. Joulukalenterit ovat Suomen 

Partiolaiset ry:n valmistuttamia ja joulukortit Hämeen Partiopiiri ry:n. Lippukunnat ottavat kalenterit ja kortit myyntiin ja jakavat ne 

omille partiolaisilleen edelleen myytäviksi. Jokainen tuote, jonka lapsenne saa mukaansa, mutta joka jää myymättä, on ehdottomasti 

palautettava määräpäivään mennessä! Partiolaisten tuotteilla on hyvä imagoarvo, joten niitä on melko helppoa myydä. Pienen 

partiolaisen myyntityötä helpottaa päällä oleva partioasu – partiohuivikin riittää. Lapset ohjeistetaan myyntityöhön hyvin, mutta 

vanhempien apu ja tuki ovat tärkeää. Huoltajille lähetetään lisätietoa kampanjasta, kun se on ajankohtaista.  

 

Eräpoikien omat tuotteet 
Eräpojilla on omia tuotteita kuten huppareita myynnissä jäsenilleen. Näihin voit tutustua ja tilata Eräpoikien nettisivuilla. 

www.taer.fi/shop. Näillä tuotteilla ei ole tarkoitus tehdä voittoa, vaan lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tehdä Eräpoikia 

näkyvämmäksi. 

 

  

6. TIEDOTTAMINEN  
Tampereen Eräpoikien päätiedotuskanavana on sähköposti. Lähes kaikki tiedotteet löytyvät myös Eräpoikien nettisivuilta, jossa on 

myös paljon muutakin tarpeellista tietoa. Sosiaalisen median kanavissa mainostetaan tapahtumia ja jaetaan leiri sekä retki tunnelmia. 

Toimintakausien alussa lippukunnanjohtaja toimittaa sähköpostilla huoltajille jäsentiedotteen, jossa kerrotaan menossa olevan kauden 

tapahtumista, sekä muista partioasioista. 

 

Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen  
Jokaisesta leiristä, retkestä ja tapahtumasta lähetetään leirikirje sähköpostilla jäsenten huoltajille, joita asia koskee. Lisäksi kokouksissa 

jaetaan paperinen leirikirje eräpojalle kotiin vietäväksi. Leirikirjeet tulee myös nettisivuille ladattavaksi. Muistathan ilmoittautua 

määräaikaan mennessä.  

  

Jäsentiedotteesta ja nettisivuilta löytyvän toimintakalenterin avulla saa parhaiten tietoon tulevien tapahtumien ajankohdat. Näitä 

päivämääriä seuraamalla voi suunnitella, vaikka mummolareissut tai muut menot jollekin muulle viikonlopulle. Myös kesäleirin 

ajankohta päätetään hyvissä ajoin, jolloin kenties vältytään vaikealta lomavalinnalta ja pettymykseltä.  

  

  

http://www.taer.fi/shop
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Eräpoikalehti 
Tampereen Eräpoikien virallinen jäsenlehti on Eräpoikalehti. Eräpoikalehti on lippukuntamme pää-äänenkannattaja ja tiedotuslehti, 

joka ilmestyy useamman kerran vuodessa. Lehdessä on juttuja ja mainoksia tulevista ja menneistä retkistä, leireistä ja tapahtumista, 

lippukunnan toimihenkilöiden palstoja ja huumoripitoista asiaa. Kaikki lippukuntamme partiolaiset saavat tehdä juttuja lehteen 

sopimalla siitä päätoimittajan kanssa.  

  

Mikäli tiedät yrityksen tai muun tahon, joka haluaa tukea partiotoimintaa ja saada samalla näkyvyyttä, kysy päätoimittajalta 

mainoksista! 

  

WWW-sivut ja sähköposti  
Lippukunnalla on omat www-sivut osoitteessa www.taer.fi, joilta löytyvät mm, ajantasaiset yhteystiedot, tapahtumien mainokset ja 

toimintakalenterit. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan partiolaisten kotiin sähköpostilla. 

  

Lippukunnalla on käytössä omat sähköpostilistat jokaiselle ryhmälle, sekä PPOs:lle ja SPOs:lle. Sähköpostia ei kuormiteta turhilla 

viesteillä. Sähköpostilistat toimivat yksisuuntaisena tiedotuskanavana. Mikäli haluat vastata sinulle lähetettyyn sähköpostiin, vastaa 

sähköpostin lähettäjälle, älä postituslistalle! Mikäli lähetät viestin sähköpostilistalle, se ei välity eteenpäin. Sähköpostilista on 

rakennettu siten, että vastaanottajat eivät näe toistensa tunnistetietoja, joten vastaanottajien yksityisyys on turvattu. Mikäli tuntuu, 

että sähköpostit ei tule teille, niin ottakaa yhteyttä jäsenrekisterinhoitajaan. 

  

Kuvaaminen ja haastattelut partiotapahtumissa  
Kokouksessa tai tapahtumassa saattaa joskus olla paikalla myös lippukunta- tai piirilehden toimittaja, valokuvaaja tai ulkopuolisen 

median edustaja juttua tekemässä. Partiotapahtumat ovat julkisia tilaisuuksia, joissa saa valokuvata ja haastatella osanottajia juttua 

varten. Haastatteluista on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä. Pyrimme myös siihen, että pienimpien partiolaisten kanssa 

haastattelutilanteessa on aina mukana myös vanhempi johtaja. 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 tai lastasi haastatellaan, otathan yhteyttä lippukunnanjohtajaan. Nimien 

julkaisemiseen pyydämme erikseen luvan. 

 

 

7. JÄSENYYS PARTIOSSA  
Jäsentietojen ylläpito   
Ilmoittautuessa jäseneksi Kuksan jäsentietolomakkeessa kysytään jäsenen ja huoltajan yhteystiedot. Yhteystiedot, erityisesti 

puhelinnumero, on tarpeen, jos leirillä sattuu jotain vakavaa tai hankalaa, niin saamme tavoitettua huoltajan. Tämän vuoksi 

ilmoitathan puhelinnumeron josta huoltajan saa kiinni, kun lapsi on mukana Eräpoikien toiminnassa. Sairaustapauksessa lääkärissä 

toki pääsemme käymään, mutta leiriolosuhteet eivät kuitenkaan ole sopivat hoitamiseen. On tärkeää, että kaikki jäsentiedot pidetään 

ajan tasalla. Leirejä, retkiä ja muita erityistapauksia varten kysytään erikseen myös tiedot mahdollisista allergioista, sairauksista ja 

lääkityksistä.  

  

Jäsentiedot ovat kirjattuna Suomen Partiolaisten Kuksa-jäsenrekisteriin. Jokainen jäsen / huoltaja vastaa ITSE jäsentietojensa 

päivittämisestä Partio ID:n avulla!  

  

Jäsenmaksu ja partiovakuutus  
Jäsenmaksu maksetaan suoraan Suomen Partiolaisille sieltä lähetettävän laskun mukaisesti. Kuksasta voit itse valita jäsenmaksun 

laskutustavan. Jäsenmaksu sisältää partiovakuutuksen, joka on toissijainen (eli jos lapsellanne on joku muu vakuutus, on 

partiovakuutus siihen nähden vasta toissijainen). Vakuutus on voimassa kaikissa partiotapahtumissa, kuten viikoittaisissa kokouksissa, 

leireillä ja retkillä. Ilman vakuutusta partiossa oleva lapsi on vanhempiensa vastuulla, eikä näin ollen johtajan tarvitse ottaa kyseistä 

lasta mukaan kokoukseen. Leireille ja retkille lähtevillä lapsilla täytyy aina olla jäsenmaksu maksettuna. Lisäksi jäsenmaksun maksanut 

partiolainen saa kotiinsa Suomen Partiolaisten julkaiseman Partio-lehden ja Hämeen Partiopiirin Täplä-lehden, joka lähetetään I-

jäsenmaksun maksaneille (ei siis sisaralennusta saaville). Jäsenetuihin kuuluu myös 10 % alennus partiokaupoista (Scandinavian 

Outdoor, entinen Partiovaruste). Jäsenkortin saa tulostettua Kuksasta Partio ID:n kautta omista tiedoista.  
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8. Kannatusyhdistys ja äitivartio 
Tampereen Eräpoikien Kannatusyhdistys ry on perustettu vuonna 1930. Kannatusyhdistyksen jäsenistö koostuu eräpoika-

vanhemmista, vanhoista Eräpojista ja muista toiminnan tukemisesta kiinnostuneista. Kannatusyhdistyksen tärkein tehtävä on 

Säynäsaaren ylläpito ja kehittäminen. Saari on Eräpoikien oma, eikä sen ylläpitoon saada ulkopuolista avustusta, vaan kaikki tähän 

kuluvat varat hankitaan omien tukiyhdistysten kautta. Tärkeimpiä tehtäviä ovat majoitus mahdollisuuksien kehittäminen, 

leirirakennelmien huoltaminen, veneiden hankinta ja ylläpito, sekä polttopuiden hankinta. Toimintaa voi tukea mm maksamalla jäsen- 

tai kannatusmaksun tai osallistumalla erilaisiin talkoisiin ja tapahtumiin. Erityisen suuri tarve on erilaisien varainhankintamuotojen 

löytämiseen ja osallistujien saamiseen toteutettaviin hankkeisiin. Lisätietoa kannatusyhdistyksen toiminnasta saat 

lippukunnanjohtajalta tai KY:n puheenjohtajalta. 

 

Eräpoikien äitivartio koostuu aktiivisista eräpoikien äideistä, jotka haluavat tukea toimintaa. Äitivartio kerää rahaa osallistumalla 

erilaisiin myyjäisiin. Yksi äitivartion tärkeimmistä tehtävistä on vastata Itsenäisyyspäivänjuhlan kahvituksesta. Lisätietoa äitivartion 

toiminnasta saat lippukunnanjohtajalta tai äitivartion puheenjohtajalta. 

 

 

 

 

9. KUKSA JA PARTIO ID  
Suomen Partiolaiset sekä Hämeen Partiopiiri ovat sähköistäneet tapahtumailmoittautumiset täysin. Eräpoikienkin leirien ja retkien 

ilmoittautumiset hoidetaan lähtökohtaisesti Kuksassa. Partio ID on siis tunnus, jolla jatkossa kirjaudutaan sisälle Suomen Partiolaisten 

jäsenrekisteriin (eli Kuksaan) ja ilmoittaudutaan tapahtumiin tapahtumakohtaisen ilmoittautumislinkin kautta. Partio ID on siis pakko 

luoda, että tapahtumiin ilmoittautuminen on mahdollista!  

  

Tarvitset tunnuksen luomiseen oman huoltajanumerosi sekä sähköpostiosoitteen, jonka olet syöttänyt järjestelmään (mikään muu 

osoite ei siis käy).  Huomaa, että lapsella tai toisella huoltajalla ei voi olla samaa sähköpostiosoitetta. 
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OHJEET PARTIO ID:N LUOMISEEN  

1) Mene osoitteeseen https://kuksa.partio.fi/  

  

2) Klikkaa "rekisteröidy"  

  

3) Kirjoita sähköpostiisi saama huoltajanumero kohtaan "jäsennumero"  

  

4) Kirjoita lippukunnalle ilmoittamasi sähköposti kohtaan "sähköposti"  

  

5) Valitse "hyväksyn palvelun käyttöehdot" ja sitten "jatka"  

  

6) Valitse haluamasi jatkossa käytettävä kirjautumistapa (Facebook, Gmail tai erillinen tunnus ja salasana)  

  

7) Toimi jatko-ohjeiden mukaan ja olet valmis!  

  

Hienoa! Nyt pystyt ilmoittamaan itsesi (jos olet lippukunnan jäsen) tai huollettavan lapsesi mihin tahansa partiotapahtumaan 

sähköisesti juuri luomien tunnuksiesi avulla. HUOM! Lapsesi ei pysty itse ilmoittautumaan, vaan alaikäisten kohdalla huoltajan on 

hoidettava ilmoittautuminen. Huoltajana pystyt myös ilmoittamaan useamman perheenjäsenesi tapahtumiin samoilla tunnuksilla (jos 

perheessä on esimerkiksi sisaruksia). Et siis tarvitse useita tunnuksia.  

 

Eräpoikien jäsenrekisterinhoitaja auttaa Kuksaa koskevissa kysymyksissä. Parhaiten hänet tavoittaa sähköpostilla. 

  

 

 

10. ERÄPOJAN PUKEUTUMISOHJE  
  

Kaikissa partiotapahtumissa, kuten viikoittaisissa kokouksissa, leirillä ja retkillä käytetään ainakin partiohuivia. 

 

Lippukunnallamme on muutamia tapahtumia vuodessa (esim. paraati, itsenäisyyspäivänjuhla ja lipunnostot), joissa kaikkien tulisi olla 

pukeutuneita "virallisiin" eli partioasuun. On toivottavaa, että ohjeita noudatetaan. Usein "erilaiset vaatteet kuin kaikilla muilla" 

tuottaa lapselle itsellekin pahaa mieltä. Lisäksi kyseisissä tilanteissa on hyvien tapojen mukaista ja yhtenäisyyden kannalta mukavaa 

pukeutua partiopukuun. Uudet jäsenet saavat lippukunnan kautta huivin ensimmäisessä itsenäisyyspäivänjuhlassa ja ohjelmamerkkejä 

ikäkauden suoritusten mukaan. Huivi ja merkit annetaan vain kerran.  

  

Yhteinen pukeutuminen 

 Partiohuivi. Ennen tilaisuutta täytyy tarkistaa, että huivi on puhdas ja siisti, eikä siinä ole ryppyjä. Huivin kulmaa jätetään 

käärimättä noin kymmenisen sentin verran. Sininen aina vasemmalle puolelle ja ruskea oikealla puolella. 

 

 Housut. Housut ovat yksiväriset mustat (tai tummansiniset) ja kuviottomat. Prässihousut eivät ole pakolliset, mutta suositeltavat. 

 

 Kengät ovat siistit, mustat tai tumman väriset. Mielellään juhlakengät. 

 

Sudenpennun pukeutuminen  
 Partiopaita (voi ostaa lippukunnalta hintaan: 18€) on tummansininen college-paita, jossa olisi hyvä olla ommeltuna 

merkkiohjeessa mainitut merkit oikeille paikoilleen.  

 

Seikkailijoiden ja vanhempien ikäkausien pukeutuminen  
 Partiopaita (ostettava esim.  Scandinavian Outdoor-partioliikkeestä) Partiopaita on ruskea, rintataskullinen kauluspaita. 

Lippukunta tarjoaa vain ikäkauden mukaiset ohjelmamerkit. Muut tulee itse ostaa merkkiohjeen mukaan. 

 

Ohjeet partiomerkkien ompeluun löydät kuvien kera Eräpoikien nettisivuilta. 


