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Tervehdys koteihin! 

Syksy on mennyt Eräpojilla vauhdikkaasti - niin vauhdikkaasti että syksyn jäsentiedotekin tulee 

vasta marraskuun alussa. Tähän on vaikuttanut mm. tietosuojalakia varten tehty selvitystyö, jonka 

pohjalta on nyt saatu laadittua asetusten mukaiset dokumentit. Muuten syksy on ollut täynnä 

huikean hauskoja yhteisiä retkiä ja vaelluksia. 

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. 

 
 

Muutoksia syyskauden päivämääriin 
 

Joulujuhlien päivämääriin on jouduttu tekemään muutoksia. PPOS:n ja SPOS:n joulujuhlat vaihdetaan 

päikseen edellä ilmoitetusta. 

Uudet päivämäärät ovat: 

SPOS joulujuhla 11.12.2018 (sudenpennut) 

PPOS joulujuhla 12.12.2018 (seikkailijat, tarpojat ja samoajat) 

Lisäksi joulun jälkeen Eräpojat osallistuvat Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan järjestämään Ekotekoon 

Kalevankankaan hautausmaalla. Tapahtuman tarkoituksena on kerätä haudoilta sammuneet kynttilät pois 

ja kierrättää ne asianmukaisesti. Ekoteko järjestetään 27.12.2018 ja se toimii loistavana koko perheen 

kinkun sulatusretkenä. Lisätietoa tulee lähempänä. 

 

Löytötavarat 

 

Pyynikin pappilalle on vuosien saatossa kerääntynyt monta säkillistä löytötavaroita ja nyt on taas aika tehdä 

uusille tilaa. Löytötavarat ovat nähtävissä omalla paikallaan pappilalla naulakoiden luona, josta kuljetetaan 

sisään ryhmien kokoushuoneisiin. Löytötavarat ovat saatavissa itsenäisyyspäivänjuhlaan asti. 

Itsenäisyyspäivänjuhlassa voi hakea vielä ennen juhlaa ja väliajalla omat tavaransa pois. Juhlan jälkeen voi 

löytötavaroista hakea vapaasti itselleen uusia retkeilyvarusteita. Tämän jälkeen loput löytötavarat menevät 

kierrätykseen. 
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Varainhankinta 

 

Eräpojat tekevät varainhankintaa, jotta voisimme pitää retki- ja tapahtumamaksut alhaisina ja tarjota 

partiotoimintaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle. Vuoden suurimmat varainhankintakampanjat 

ovat viime vuosina keskittyneet vuoden loppuun ja ne ovat adventtikalenterien, joulukorttien ja 

itsenäisyyspäivänkynttilöiden myynti, joulukorttien lähetyspalvelu sekä aattoillan joulupukkipalvelu. Näitä 

varainhankintakampanjoita ei pystytä toteuttamaan vain Eräpoikien johtajien voimin, vaan tarvitsemme 

avuksi myös jäseniämme ja heidän huoltajiaan.  

Toivonkin, että kannustaisitte lapsianne myymään ainakin muutamat kalenterit, kortit ja kynttilät. Parina 

iltana, kun käy kiertämässä naapuruston ja laittaa tutuille ja sukulaisille viestiä niin saa varmasti monta 

myytyä. Myös joulupukkipalvelusta ja joulukorttien lähetyspalvelusta saa vinkata tutuille. Lisätietoa 

varainhankinnasta löytyy Eräpoikien nettisivuilta ja osoitteesta www.partiopukki.fi. 

 

 

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. 

 

 

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/2018/10/Kuksa-Huoltajalle_2017.pdf 

Eräpoikien jäsenrekisterinhoitaja on Johannes Wahlberg (johannes.wahlberg(at)taer.fi). Hän 

auttaa kaikissa Kuksaan liittyvissä ongelmissa. 

 

 

http://www.taer.fi/
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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 Kuksa-

ilmoittumislinkit. Yhteystiedoissa on lippukunnan pesteissä toimivien yhteystiedot. 

Nettisivuillamme on myös nettikauppa, josta saa ostettua Eräpoikien omia tuotteita. 

 

 

Tietosuojalaki 

 
Partioharrastuksen järjestäminen, kuten tapahtumien toteuttaminen, edellyttää huolellista 

henkilötietojen käsittelyä niin partiolippukunnissa, partiopiireissä kuin keskusjärjestössäkin. 

Jokainen partion vapaaehtoinen ja työntekijä vastaa hyvästä tietosuojasta käsitellessään 

henkilötietoja. 

 

Tampereen Eräpojat ry ja Suomen Partiolaiset ovat huolehtineet jo aiemmin siitä, että jäsenten, 

heidän huoltajiensa ja vapaaehtoisten henkilötietoja käsitellään partiossa turvallisesti, 

luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen 

käsittelystä tulee myös kertoa aiempaa selkeämmin tietojen käsittelyn kohteena oleville. 

Eräpojat nojaavat suurimmaksi osaksi tietojenkäsittelyssään Suomen partiolaisten ylläpitämään 

jäsenrekisterijärjestelmä Kuksaan, jonka avulla hoidetaan mm. tapahtumailmoittautumiset 

osallistujatietoineen, jäsenten ja huoltajien yhteystietojen säilytys sekä yhteystietojen jakaminen 

niitä tarvitseville johtajille. 

 

Suomen partiolaiset vastaavat jäsenrekisterin toimittajana Kuksan tietosuojasta ja siihen liittyvistä 

dokumenteista. Ajantasaiset tietosuojadokumentit Kuksaan liittyen löydät osoitteesta 

www.partio.fi/tietosuoja . Niissä kerrotaan yksityiskohtaisemmin, miten ja miksi partiossa 

käsitellään henkilötietoja. 

 

Eräpojilla on lisäksi käytössään omat Kuksasta erilliset sähköpostilistat tiedottamista varten. Ne 

pohjaavat liittymisen yhteydessä annettuihin sähköpostiosoitteisiin ja niitä ylläpidetään Kuksan 

avulla. Sähköpostilistoja voidaan pitää tietosuoja-asetuksen tarkoittamina henkilörekistereinä, 

minkä vuoksi Eräpojat on laatinut niistä oman tietojenkäsittelyn informointiasiakirjansa. 

Informointiasiakirja on luettavissa nettisivuilla ja se on toimitettu saman sähköpostin liitteenä kuin 

tämäkin tiedote on ollut. 

 

http://www.taer.fi/
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Tietosuoja-asetus ei vaadi jäseniltä erityisiä toimenpiteitä. Huolehdi kuitenkin, että jäsentietosi 

ovat ajan tasalla. Jäsentiedot voi päivittää Kuksassa. Eräpoikien tietosuojaan liittyvissä 

kysymyksissä teille vastaa ensisijaisesti lippukuntamme jäsenrekisterinhoitaja. 

 

 
Oikein mukavaa loppuvuotta! 

Pyry Lindberg 
Lippukunnanjohtaja 
Tampereen Eräpojat ry 
pyry.lindberg@taer.fi 
045 1388655 
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