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Jäsentiedote kevät 2020
Tampereen Eräpojat ry
6.1.2020
Tervehdys koteihin!
Uusi vuosi pyörähti käyntiin ja se tulee jälleen kerran olemaan täynnä hauskoja partioelämyksiä!
Tänäkin vuonna Eräpoikien toiminnassa tulee olemaan paljon retkiä ja leirejä, jotka kohdistuvat
suurelta osin Länsi-Teiskoon Eräpoikien omille leiripaikoille.
Suurimpana eroavaisuutena edellisiin vuosiin on oman kesäleirin ajankohta. Tänä vuonna se
järjestetäänkin heti juhannuksen jälkeen ja toivottavasti mahdollisimman moni pääseekin sinne
osallistumaan. Tänä vuonna tuo juhannuksen jälkeinen ajankohta oli Eräpoikien puolesta paras.
Pyritään syksyllä keräämään teiltä huoltajilta vähän palautetta, että mikä olisi jatkossa paras
ajankohta kesäleirin järjestämiseen.
Viikoittaiset kokoukset pyörähtävät jälleen käyntiin viikolla 3. Ryhmien johtajat pistävät siitä vielä
ryhmilleen myös viestiä. 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.

Toimintakalenteri
Sähköpostin liitteenä oli myös Eräpoikien vuoden 2020 toimintakalenteri. Siihen on listattu
tärkeimmät Eräpoikia koskevat tapahtumat. Siitä kannattaakin pistää päivämäärät heti muistiin.
Näiden tapahtumien lisäksi tulee vielä ryhmäkohtaisia omia retkiä sekä partiotaitokilpailuita ja
muita tapahtumia. Niistä ja kaikista muista tapahtumista tiedotellaan sähköpostitse huoltajia.

Eräpoikien on Facebook-kirpputori
Syksyn aikana Eräpoikien Äitivartio perusti Eräpojille oman kirpputoriryhmän Facebookkiin. Ryhmän
tarkoituksena on saada kiertoon pieneksi jääneitä partiovaatteita ja -varusteita. 'Tampereen Eräpojat
Kirpputori' on suljettu Fecebook-ryhmä, jota ylläpitää äitivartio. Ryhmään päästäkseen pitää vastata
kysymyksen: Lauma/vartio, johon sinä tai lapsesi kuulut? Tämä vain siksi, ettei ryhmään tule ulkopuolisia.
Kaikki kyllä hyväksytään mukaan.
Täältä löydät ryhmän: https://www.facebook.com/groups/543799029769013/
Voit myös etsiä suoraan ryhmän nimellä Facebookista.
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Jokainen voi julkaista myynti-ilmoituksia ja kommentoida suoraan toisen myyjän ilmoitukseen. Muistathan
myös merkitä myydyt tuotteet myydyiksi! Kaupat käydään myyjän ja ostajan välillä, äitivartio ei osallistu
kaupankäyntiin. Ennen itsenäisyyspäivää oli ensimmäiset partiopaidat jo vaihtanut kirpputorin kautta
omistajaa eli sieltä vain etsimään vanhoille partio- ja retkeilyvälineille uutta omistajaa.

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 Kuksassa on leiri-ilmoittautumisessa sekä omissa tiedoissa 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.

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
Johannekseen.

Oikein hyvää vuoden alkua!
Pyry Lindberg
Lippukunnanjohtaja
Tampereen Eräpojat ry
pyry.lindberg@taer.fi
045 1388655
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