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Tervehdys koteihin! 

Eräpoikien satavuotisjuhlavuosi on edennyt reippaasti ja kesästä on jäänyt toivottavasti monta 

hienoa muistoa. Illat ovat kuitenkin pimentyneet ja syksyä kohti mennään, joten taas on 

Eräpoikien jäsentiedotteen aika. 

Kokoukset pyörähtävät käyntiin ensi viikolla (vk 35). Ryhmien johtajat ovat tarkemmin yhteydessä 

ryhmäläistensä huoltajiin oman kokouksensa aikataulusta. Syksyn aikana on luvassa paljon kivoja 

partiotapahtumia, jotka löydät päivämäärineen tämän tiedotteen loppupuolelta tai Eräpoikien 

nettisivuilta. Näistä haluankin mainostaa 2.9. järjestettävää kauden aloitusta, joka on ilmainen 

ulkoilutapahtuma koko perheelle Eräpoikien Säynäsaaressa. Lisätietoa tästä on omana liitteenä. 

Tänä syksynä emme pidä ollenkaan vanhempainiltoja, vaan kokosimme kaikkein tärkeimmät asiat 

Eräpojista sekä partiosta yhteen tiedostoon, joka on nimeltään Opas eräpojan kotiväelle. Sieltä 

löytyy tietoa mm. Kuksasta, jäsenmaksusta ja leireille sekä retkille valmistautumisesta. Se 

kannattaakin lukea kotona yhdessä läpi. Opas eräpojan kotiväelle on lähetetty teille saman 

sähköpostin liitteenä kuin tämäkin viesti ja se on ladattavissa myös Eräpoikien nettisivuilta. Jos 

teillä on kysyttävää partioon liittyen, ottakaa rohkeasti yhteyttä omaan ryhmänjohtajaan, 

ikäkausivastaavaan tai lippukunnanjohtajaan. 

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 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 uusi jäsenrekisterin hoitaja 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. 

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

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. 

 

Syksyn tulevia tapahtumia 

2.9. Toimintakauden aloitus koko perheelle 

6.-8.10. Syysleiri 2117 yhdessä Tammeron kanssa 

24.-26.11 Riihitys 

6.12. Itsenäisyyspäivän juhla 

13.12. Joulujuhla 

 

Sudenpennut          Seikkailijat          Tarpojat          Samoajat          Vaeltajat          Aikuiset 

 

 

 

 
Oikein mukavaa partiosyksyä, toivottavasti nähdään kauden aloituksessa! 

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