
Sivu 1 / 2 
 

Tampereen Eräpojat ry www.taer.fi 

Jäsentiedote kevät 2019 
Tampereen Eräpojat ry 

13.2.2019 

 

Tervehdys koteihin! 

Uusi vuosi pyörähti taas käyntiin ja se tulee jälleen kerran olemaan täynnä hauskoja 

partioelämyksiä! Sähköpostin viestissä mainitsinkin jo, että muistattehan ilmoittautua Ilves19-

piirileirille, sillä se korvaa Eräpoikien oman kesäleirin ja sinne on lähdössä kaikki Eräpojat! Linkki oli 

sähköpostissa ja ilmoittautuminen loppuu 14.2. Sähköpostissa oli myös Eräpoikien vuoden 2019 

tapahtumakalenteri, josta löytyy kaikki Eräpoikien isoimmat tapahtumat. Se kannattaa ottaa 

talteen ja pistää päivämäärät muistiin! Tehdään tästä yhdessä hauska ja onnistunut partiovuosi. 

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. 

 
 

Löytötavarat 

Itsenäisyyspäivänjuhlan jälkeen suuri määrä Eräpojille kertyneitä ja löytötavaroita löysi 

alkuperäisen tai uuden omistajansa ja jäljelle jääneet kierrätettiin asianmukaisesti. Nyt 

löytötavaroita on onnistunut kertymään jo tämän vuoden aikana pussillinen! Suurin osa on tullut 

PPOS:n talviretkeltä, jossa niitä kyllä esiteltiin pojille, mutta suurinta osaa kukaan ei tunnistanut 

omakseen. Löytötavarat löytyvät Pappilasta sudenpentukämpän naulakon lähettyviltä. Sieltä 

kannattaa välillä käydä vanhempienkin vilkaisemassa, jos leiriltä palatessa puuttuu pojalta monta 

sukkaa, hanskaa tai vastaavaa.  
 

 

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. 

Myös Kuksaan on tullut viime syksyn aikana leiri-ilmoittautumisiin sekä omiin tietoihin kohta, jossa 

kysytään lupaa kuvaamiseen. Tämä on Suomen Partiolaisten tekemä linjaus ja se tulee jatkossa 

olemaan kaikissa Kuksan ilmoittautumislomakkeissa ja se kysytään joka kerta uudestaan. Johtuen 

Kuksan ominaisuuksista tapahtumailmoittautumisten ja erityisesti omien tietojen kuvauslupakohta 

on kuitenkin hankalasti tarkistettavissa, joten Eräpoikien toiminnassa mahdollisesta 

kuvauskiellosta tulee jatkossakin ilmoittaa erikseen lippukunnanjohtajalle. 
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Kuksa ja viestintä. 

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. Muistathan pitää omat yhteystietosi ajan tasalla Kuksassa, jotta viestit tulevat perille 

oikeaan osoitteeseen. Eräpoikien jäsenrekisterinhoitaja on Johannes Wahlberg 

(johannes.wahlberg(at)taer.fi). Hän auttaa kaikissa Kuksaan liittyvissä ongelmissa. 

Pääsääntöisesti kaikki tiedotteet, retkikirjeet ja muutosilmoitukset lähetetään sähköpostilla 

käyttäen ryhmien sekä SPOS:n (sudenpentujen) ja PPOS:n (seikkailijat, tarpojat samoajat) 

sähköpostilistoja. Jos teille ei tule sähköpostiviestejä tai niissä on jotain ongelmaa, ottakaa yhteys 

Johannes Wahlbergiin. 

 

 

 
Oikein hyvää talven jatkoa! 

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