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Eräuutiset
Nokian Eräveikot ry jäsenkirje

Eräuutiset
Tervetuloa syksy ja partio! Tämä on
ensimmäinen uudistettu Nokian
Eräveikkojen jäsenkirje, josta löydät tietoa
mm. syksyn aloituksesta ja muusta
tärkeästiä.
Tämä jäsenkirje lähetetään enintään 10
kertaa vuodessa kaikille jäsenille sekä
heidän huoltajilleen.
Sykyllä uudistuvat myös lippukunnan
nettisivut. Sama vanha osoite palvelee
edelleen eli noer.fi, josta löytyy ajantasaista
tietoa tapahtumista, ryhmistä ja
lippukunnasta yleensä. Lisäksi lisäämme
Eräuutiset nettisivuille, josta ne löytyy
kätevästi myöhemminkin.
Eräveikot ovat mukana myös Nokian
kaupungin Harrastustorilla lauantaina
20.8. keskusurheilukentällä. Tule käymään
pisteellämme klo 12-15 aikana!
Seuraathan meitä myös somessa?
Instagramissa löydät meidän nimellä
nokianeraveikot_ ja Facebookissa
NokianEraveikot.

KUVA: EMMI VILEN

Syyskausi alkaa

Huoltajista apukäsiä?

Eräveikojen syyskausi alkaa vanhoilla

Avasimme Eräveikoissa uuden miniapu-

ryhmillä viikolla 34. Omat ryhmänjohtajat
ilmoittavat tarkemmat päivät ja kellonajat,
mutta suurimmaksi osaksi ryhmillä säilyvät
samat ajat kuin viime kaudella.

excelin. Exceliin merkitään pieniä, yksittäisiä
pestejä tai projekteja, joihin toivotaan sekä
huoltajia että jäseniä avuksi.
Miniapua saatetaan tarvita esimerkiksi

Mikäli perheenne nuoremmat lapset tai
tuttavienne lapset ovat partiosta
kiinnostuneita, järjestetään uusien info- ja
aloitustilaisuudet tulevana keskiviikkona
klo 18.00. Tilaisuudet samaan aikaan sekä
Koskenmäen-kololla (Orelinkatu 8) ja

yhden kokouksen muonituksessa, kesäleirin
puutalkoissa tai lasten kuskaamisessa
retkelle. Juttuja, joihin ei vaadita
partiotaustaa eikä kokemusta, ainoastaan
avoin mieli. Käy kurkkaamassa minipestit ja
nappaa omasi täältä:

Vahalahden koululla (Sarkolantie 476).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DEi

Johtajaikäisten oma johtajaneuvosto (ja

yk_9i4w/edit

johtajahuolto) järjestetään sunnuntaina
21.8. klo 10 alkaen Riihilahdessa.
Ilmoittauduthan mukaan pikimiten
Kuksan kautta. Virallisen osuuden jälkeen
lämmitetään sauna ja lauletaan
partiolauluja nuotion ääressä. Tervetuloa
mukaan!

ja jälleen Särkänniemessä. Partiohypeen
ovat tervetulleita kaikki partioperheet
omakustanteisesti. Lue lisää PartioHypestä
osoitteesta hp.partio.fi/partiohype

KUVA: NEA TOROPAINEN

Eräveikoissa on myös muutamia ryhmiä,
jotka kaipaisivat lisää johtajia. Olisiko
huoltajissa innokkaita ryhmänvetäjiä?
Partiokokemusta ei tarvitse olla, tarvittaessa
koulutetaan. Eikä tarvitse päästä paikalle
edes joka viikko, silloin tällöin
osallistuminenkin on arvokasta.

PartioHype järjestetään tänä vuonna 10.9.

PSST.
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Jos olet mahdollisesti käytettävissä oman
lapsesi ryhmän apuna, voit kertoa asiasta
ryhmänjohtajalle tai laittaa viestiä
pestijohtajalle Emmille:
emmivilenn@gmail.com

Kolmas kerta toden sanoo!
NoEr täyttää 75-vuotta vuonna 2024 ja tarkoitus olisi
juhlistaa tätä järjestämällä kesäleiri Lapissa.
Laittakaa siis vuosi mieleen, varainkeruu leirille
aloitetaan mahdollisimman pian.

Avoimia pestejä
Lippukunnan yksi tärkeimmistä pesteistä on

Molemmat näistä pesteistä ovat mukavia,

rahastonhoitajan pesti. Nykyinen

sillä luotsattavina ovat meidän osaavat ja

rahastonhoitajamme Pauli on siirtymässä

omatoimiset nuoret!

"eläkkeelle" ja lippukunta kaipaisi uutta ja
osaavaa rahastonhoitajaa.

Lisätietoa samoajaluotsin pestistä saat
samoajien luotsioppaasta: https://partio-

Rahastonhoitajan pestiin saa koulutusta

ohjelma.fi/partiokasvatus/samoajat-luotsin-

Paulilta ja tarvittaessa muualtakin. Olisiko

opas

tämä pesti juuri sinulle? Tätä pestiä voi myös
hoitaa huoltaja, sillä rahastonhoitajan ei

Vaeltajien luotsioppaan pääset lukemaan

tarvitse olla lippukunnan jäsen.

täällä: https://partioohjelma.fi/partiokasvatus/vaeltajat-luotsin-

Mikäli tiedät rahastonhoitajaksi sopivan

opas

henkilön tai olet itse siitä kiinnostunut,
olethan yhteydessä hallitukseen

Heräsikö kiinnostus tai osaisitko vinkata

mahdollisimman pian. Uusi rahastonhoitaja

meille sopivaa nimeä? Laita viestiä

valitaan syyskokouksessa marraskuussa.

pestijohtajalle Emmille:

Hallituksen tavoittaa osoitteesta: noer-

emmivilenn@gmail.com

hallitus@kuksa.partio.fi
Tämän lisäksi samoajat ja vaeltajat
kaipaisivat aikuisia luotseja. Oletko ollut
taukotuvalla jo jonkin aikaa ja olisi mukava
palata partion pariin?
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Hyvää syyskauden
aloitusta kaikille!

