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Tervehdys koteihin! 

Eräpoikien satavuotisjuhlavuosi alkoi vauhdikkaasti Pyynikin näkötornilla järjestetyssä 

juhlavuodenavauksessa, minne olikin eksynyt väkeä erinomaisesti paikalle. Kiitos kaikille 

osallistujille! Tästä on hyvä jatkaa juhlavuoden viettämistä eräpoikahengessä. 

Olen voinut myös ilolla seurata, kuinka aktiivisesti viikkotoimintaan on osallistuttu ja varsinkin 

PPOs:n talvireissu koki yleisöryntäyksen. Toivoisinkin, että osallistutte jatkossakin samanlaisella 

innostuksella Eräpoikien partiotoimintaan, koska suuremmalla porukalla on aina hauskempaa! 

Kannustan myös vanhempia kaivamaan kesällä makuupussit naftaliinista ja suuntaamaan 

juhlaleirin kylkeen järjestettävälle veljesleirille. Veljesleirillä on vanhojen eräpoikien, isien, äitien ja 

nuorempien sisarusten mahdollisuus päästä kokemaan eräpoikaleirin tuntua ja verestämään 

retkeilytaitoja! Lisätietoa juhlaleiristä on tulossa ihan lähipäivinä. 

Helmikuun alussa postitettiin kutsu satavuotisjuhlaan jokaiselle eräpojalle. Jos jostain syystä, ette 

kutsua ole saanut ottakaa yhteyttä lippukunnanjohtajaan. Toivottavasti mahdollisimman moni 

pääsee paikalle, sillä Eräpojat haluavat näyttää kyntensä järjestäessään Hämeen ensimmäiset 

partiolippukunnan satavuotisjuhlat. Pukukoodina juhlaan ja partioillalliselle on partioasu tau muu 

juhlaan sopiva pukeutuminen. Sunnuntaina 19.3. järjestetään Aleksanterin kirkossa klo 10:00 

Tampereen Eräpojat 100 vuotta juhlamessu, johon kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. 

Syksyllä järjestettiin varainhankintakampanja, jonka tavoitteena oli saada uusi vene Säynäsaareen. 

Suuri kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille! Syksyllä nähdään, millainen uusi vene Eräpoikien 

laiturissa kelluu. 

Tämän jäsentiedotteen tarkoituksena on välittää koteihin tietoa Eräpoikien toiminnasta ja 

tapahtumista. Jatkossa Eräpoikien jäsenkirje tulee sähköisessä muodossa aina toimintakausien 

alussa keväisin ja syksyisin. 
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KUKSA 

Kuksa on Tampereen Eräpojilla käytössä oleva jäsenrekisterijärjestelmä, jonka kautta hoidetaan 

nykyään myös kaikki lippukuntatason leirien ja retkien ilmoittautumiset. Kuksan käytettävyyttä on 

koko ajan parannettu ja se on erittäin helppo ja 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 uusi jäsenrekisterivastaava on Johannes Wahlberg, johannes.wahlberg(at)taer.fi. Hän 

auttaa kaikissa Kuksaan liittyvissä ongelmissa. 

 

Viikoittainen toiminta 

Eräpojissa kokoontuu säännöllisesti kolme sudenpentulaumaa, kaksi seikkailijavartiota, kaksi 

tarpojavartiota ja samoajavartio. Tarkemmat kokousajat ja johtajien yhteystiedot löytyvät 

nettisivuilta. Uusillekin jäsenille on tilaa, joten vinkatkaa kavereille ja tutuille jos he lähtisivät 

kokeilemaan partiota! 

 

Viestintä 

Eräpoikien pääviestintävälineenä on sähköposti, jonka käyttämistä on kehitetty ryhmien sekä 

SPOs:n (sudenpentujen) ja PPOs:n (seikkailijat, tarpojat samoajat) sähköpostilistoilla. Nämä listat 

ovat osoittautuneet erinomaisiksi ja niitä tullaan jatkossakin käyttämään. 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. Nettisivuille 

tullaan avaamaan lähiviikkojen aikana nettikauppa, josta saa ostettua Eräpoikien omia tuotteita. 
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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. 

 

Kevään ja kesän tulevia tapahtumia 

18.3. Satavuotisjuhla koko perheelle 

19.3. Eräpoikien kirkkopyhä Aleksanterin kirkossa koko perheelle 

1.-2.4. SPOs:n kevätretki 

13.-17.4. Pääsiäsileiri Gielas -17  

7.5. Partioparaati 

9.-11.6 Härö XI 

26.7.-3.8.  OKSI -Tampereen Eräpoikien juhlaleiri 

 27.-30.7. Sudenpentuleiri 

 28.-30.7. Veljesleiri 

 30.7. Vierailupäivä 

 

Sudenpennut          Seikkailijat          Tarpojat          Samoajat          Vaeltajat          Aikuiset 

 

 

 

 
Oikein mukavaa partiokevättä, nähdään satavuotisjuhlissa! 

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