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Jäsentiedote kevät 2018
Tampereen Eräpojat ry
7.1.2018
Tervehdys koteihin!
Viime vuosi meni vauhdikkaasti Eräpoikien ja Suomen satavuotisjuhlavuoden merkeissä ja tästä on
hyvä jatkaa toiselle vuosisadalle. Tänäkin vuonna tulee olemaan reilusti hauskoja
partiotapahtumia.
Viikoittaiset kokoukset pyörähtävät käyntiin viikolla 3. Ryhmien johtavat ovat vielä tarkemmin
yhteydessä oman ryhmänsä huoltajiin kokousten alkamisesta.
Tämän jäsentiedotteen kanssa toimitetusta Eräpoikien tapahtumakalenterista löydät kaikki
Eräpoikien tärkeimmät tapahtumat vuodelle 2018. Näiden tapahtumien lisäksi on ryhmien omia
retkiä ja muita tapahtumia, kuten partiotaitokisoja ja piirin järjestämiä tapahtumia. Kaikista
tapahtumista tiedotetaan ennakkoon sähköpostilla. Toivonkin, että kannustatte kotona lapsianne
lähtemään leireille, retkille ja tapahtumiin, koska sieltä jäävät ne parhaat muistot ja isommalla
porukalla on aina hauskempaa.
Tapahtumiin liittyen olemme ottaneet vuoden alusta käyttöön uuden tapahtumien
maksuperiaatteen. Jatkossa mahdollinen tapahtumamaksu tulee näkyä Eräpoikien tilillä ennen
tapahtumaa. Kaikissa tapahtumakirjeissä kerrotaan selvästi tapahtuman hinta sekä maksuohjeet ja
päivä, jolloin maksun tulee näkyä Eräpoikien tilillä. Jos ilmoittautuneelta osallistujalta ei
maksutapahtumaa näy, ollaan hänen huoltajiinsa yhteydessä ja täytyy maksu todistaa esim.
lähettämällä kuitti maksusta.
Maksuasioihin liittyen Eräpoikien Pankki on vaihtunut Oma säästöpankkiin ja näin ollen
tilinumerommekin on vaihtunut. Tästä asiasta rahastonhoitajamme Lauri Kaunisto laittoikin teille
viestiä viime vuoden lopulla. Muistakaa siis käyttää uutta tilinumeroa, joka löytyy Eräpoikien
nettisivuilta ja se tiedotetaan myös tapahtumakirjeiden yhteydessä.
Tämän jäsentiedotteen tarkoituksena on välittää koteihin tietoa Eräpoikien toiminnasta ja
tapahtumista. Tiedotteessa on aina uutta asiaa sekä muutamia pysyviä aiheita kuten kuksa,
viestintä ja kuvaaminen Eräpoikien toiminnassa. Jos teillä on kysyttävää partioon liittyen, ottakaa
rohkeasti yhteyttä omaan ryhmänjohtajaan, ikäkausivastaavaan tai lippukunnanjohtajaan.

Kuvaaminen Eräpoikien toiminnassa
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.
Tampereen Eräpojat ry

www.taer.fi
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KUKSA
Kuksa on Tampereen Eräpojilla käytössä oleva jäsenrekisterijärjestelmä, jonka kautta hoidetaan
nykyään myös kaikki lippukuntatason leirien ja retkien ilmoittautumiset. Kuksa on erittäin helppo
sekä toimiva tapa kerätä ilmoittautumiset, kunhan tunnukset ovat tallessa ja omat tiedot ajan
tasalla.
Ilmoittautuessa Kuksan kautta retkelle tai leirille saamme huoltajan yhteystiedot suoraan Kuksan
rekisteristä. Tämän takia onkin ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella alle 18-vuotiaan eräpojan
huoltajalla on Kuksassa sähköpostiosoite ja puhelinnumero oikein ja ne ovat sellaiset mistä hänet
oikeasti saa leirien ja reissujen aikana kiinni. Lisäksi juhlien kutsut ja Eräpoikalehdet lähetetään
jäsenten postiosoitteisiin, jotka poimitaan Kuksasta. Kehotankin kaikkia käymään tarkistamassa
Kuksasta omat ja huollettavien yhteystiedot kuntoon, jotta viestit menevät jatkossa entistä
paremmin perille.
Ohjeita Kuksan käyttöön löytyy täältä:
http://taer.fi/wp-content/uploads/2016/09/kuksa_ohje_kayttaja_ja_huoltaja.pdf
Eräpoikien jäsenrekisterin hoitaja on Johannes Wahlberg (johannes.wahlberg(at)taer.fi). Hän
auttaa kaikissa Kuksaan liittyvissä ongelmissa.

Viestintä
Eräpoikien pääviestintävälineenä on sähköposti. Massapostitukset lähetetään ryhmien sekä
SPOS:n (sudenpentujen) ja PPOS:n (seikkailijat, tarpojat samoajat) sähköpostilistoilla. Eräpojat
löytää Facebookista Tampereen Eräpojat ry sekä Instagramista tampereen_erapojat. Kaikki tärkeä
informaatio tiedotetaan sähköpostilla ja se löytyy myös nettisivuilta.
Nettisivuilla on paljon hyödyllistä tietoa kuten tapahtumakalenteri ja yhteystiedot.
Tapahtumakalenterista löytyvät tulevat tapahtumat, reissulaput ja leirikirjeet sekä Kuksailmoittumislinkit. Yhteystiedoissa on lippukunnan pesteissä toimivien yhteystiedot.
Nettisivuillamme on myös nettikauppa, josta saa ostettua Eräpoikien omia tuotteita.

Oikein mukavaa partiovuotta, toivottavasti nähdään kevään kuluessa!
Pyry Lindberg
Lippukunnanjohtaja
Tampereen Eräpojat ry
pyry.lindberg@taer.fi
045 1388655
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