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Jäsentiedote syksy 2021
Tampereen Eräpojat ry
12.10.2021
Tervehdys koteihin!
Viime vuosi meni erilaisissa merkeissä covid-19 pandemian takia. Onneksi nykytekniikka
mahdollisti kaikkien ryhmien kokoontumiset viime kädessä. Onneksi kesällä pystyimme
järjestämään lippukunnan oman kesäleirin Roiske-21, vaikka jouduimme muutamia viime hetken
muutoksia tekemään.
Tästä jäsentiedotteesta löydät kaikki Eräpoikien yhteiset tapahtumat loppuvuodelle 2021. Näiden
tapahtumien lisäksi on ryhmien omia retkiä ja muita tapahtumia, kuten partiotaitokisoja ja piirin
järjestämiä tapahtumia. Kaikista tapahtumista tiedotetaan ennakkoon sähköpostilla sekä ryhmien
omissa WhatsApp-ryhmissä. Toivonkin, että kannustatte kotona lapsianne lähtemään leireille,
retkille ja tapahtumiin, koska sieltä jäävät parhaat muistot ja isommalla porukalla on aina
hauskempaa.
Ensi vuoden kesällä Eräpojat osallistuvat Kajolle eli Suomen suurimmalle kesäleirille
Finnjamboreelle. Kajosta tiedotetaan lisää lähempänä joulua, mutta lisätietoja voit käydä
omatoimisesti lukemassa sivulta: https://kajo2022.fi/ . Kajolle osallistuvat kaikki tarpojista
ylöspäin, mutta sudenpennuille sekä seikkailijoille tullaan järjestämään oma kesäleiri.
Tämän jäsentiedotteen tarkoituksena on välittää koteihin tietoa Eräpoikien toiminnasta ja
tapahtumista. Tiedotteessa on aina uutta asiaa sekä muutamia pysyviä aiheita kuten kuksa,
viestintä ja kuluvan kauden yhteiset tapahtumat. Jos teillä on kysyttävää partioon liittyen, ottakaa
rohkeasti yhteyttä omaan ryhmänjohtajaan, ikäkausivastaavaan tai lippukunnanjohtajaan.

Syksyn tapahtumia

18.8.

Kauden aloitus

17.–19.9. Apollo-21
26.–28.11. Riihitys
6.12.

Itsenäisyyspäivän juhla

14.12.

PPOS:n Joulujuhla

15.12.

SPOS:n Joulujuhla

Sudenpennut
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KUKSA
Kuksa on Tampereen Eräpojilla käytössä oleva jäsenrekisterijärjestelmä, jonka kautta hoidetaan
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.
Eräpoikien jäsenrekisterin hoitaja on Simo Soininen (simo.soininen@taer.fi). Hän auttaa kaikissa
Kuksaan liittyvissä ongelmissa.

Viestintä
Eräpoikien pääviestintävälineenä on sähköposti. Massapostitukset lähetetään ryhmien sekä
SPOS:n (sudenpentujen) ja PPOS:n (seikkailijat, tarpojat ja samoajat) sähköpostilistoilla. Eräpojat
löytää Facebookista Tampereen Eräpojat ry sekä Instagramista tampereen_erapojat. Kaikki tärkeä
informaatio tiedotetaan sähköpostilla ja se löytyy myös nettisivuilta. Ryhmillä on omat WhatsApp
ryhmät, joiden avulla ryhmän johtajat tiedottavat omia ryhmiään.
Nettisivuilla (www.taer.fi) on paljon hyödyllistä tietoa kuten tapahtumakalenteri ja yhteystiedot.
Tapahtumakalenterista löytyvät tulevat tapahtumat, reissulaput ja leirikirjeet sekä Kuksailmoittumislinkit. Yhteystiedoissa on lippukunnan pesteissä toimivien yhteystiedot.
Nettisivuillamme on myös nettikauppa, josta saa ostettua Eräpoikien omia tuotteita.

Oikein mukavaa partiovuotta, toivottavasti nähdään syksyn kuluessa!
Rasmus Lindberg
Lippukunnanjohtaja
Tampereen Eräpojat ry
rasmus.lindberg@taer.fi
045 2795795
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