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EMPATIA 2.0
1/2018
Tikkurilan Siniset ry:n lippukuntalehti, joka ilmestyy kerran 
kuukaudessa sähköisesti. Empatia 2.0 toimii lippukunnan
ulkoisen viestinnän kanavana.

Vastaava toimitus:
viestintävastaava Mia Hämäläinen
lippukunnanjohtaja Eveliina Alonen
tiksiry@gmail.com

  HISTORIAA JA VIESTINTÄÄ
Viestinnällä on iso merkitys lippukunnalle. 
Viestinnän eri keinojen avulla tavoitetaan 
toiminnan kohderyhmiä, kerrotaan meistä ja 
toiminnastamme. Lippukunta onkin asettanut 
pitkän tähtäimen tavoitteeksi sekä sisäisen, 
että myös ulkoisen viestinnän kehittämisen.

Empatia 2.0 on yksi ulkoisen viestintämme 
keinoista. Empatia 2.0 on uusittu versio 
lippukunnan vanhasta Empatia -lehdestä.
Harmillisesti Empatian julkaisut jäivät usean
vuoden tauolle, mutta näimme tässä oikean 
hetken tuoda historiaa takaisin ja jalostaa 
sitä uuteen muotoon, kuitenkin alkuperäisen 
Empatian hengellä höystettynä.

Aloitamme Empatia 2.0 kansikuvasarjan 
vuoden 1991 Empatioilla, aika nostalgista.  

Tavoitteenamme on kehittyä viestinnässä
niin, että voimme tarjota sellaisia kanavia, 
jotka ovat juuri meidän jäsenille ja heidän 
perheilleen sopivimpia. 
Repertuaarimme koostuu ainakin jo näistä:

*Kolon seinät ja ilmoitustaulut
*Johtajaneuvostot
*Watsapp ryhmät
*Facebook
*Instagram
*Empatia 2.0
*Tapahtumamainonta

Mikä on sinun suosikkisi vai puuttuuko joku? 

Mia, viestintävastaava

@tikkurilansinisetry
@tiksinsamoajat

Tikkurilan siniset ry
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 ESITTELYSSÄ HALLITUS

Empatian toimitus haastatteli hallitusta ja pyysi vastaamaan näihin 
kysymyksiin:

1. Kerro oma nimesi ja ikäkautesi
2. Pestisi lippukunnassa
3. Mikä on tärkein tavoitteesi hallituksessa vuodelle 2018?

 

1. Eveliina "Kapu",aikuinen
2. lippukunnanjohtaja
3. Aktivoida johtajisto ja ryhmät 
retkeilemään enemmän.

1. Viivi, vaeltaja
2. ohjelmajohtaja
3. Perheenlisäyksestä 
huolimatta olla aktiivinen 
hallituksen jäsen ja hoitaa 
oman roolin.

1. Jenna, samoaja
2. pestijohtaja
3. Saada lippukunnalle 
mahdollisimman paljon 
toimintaa.

1. Osmo "Harmaakettu", aikuinen
2. lippukunanjohtajanapulainen
3. Tavoitteena saada lisää jäseniä niin 
nuorista kuin vanhemmista sekä auttaa 
ja opastaa parhaani mukaan niin 
hallituksen pöydässä kuin eri 
ikäryhmissäkin.

1. Laura "Choco" aikuinen
2. sihteeri
3. Vahvistaa lippukunnan me-
henkeä.
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 ESITTELYSSÄ RYHMÄT 

Toimitus tutustui lippukunnan toiminnan perusyksiköihin, eli ryhmiin ja pyysi 
heiltä esittelyt:. 

 

TURSKAT, sudenpennut
Meillä on hyvä ryhmähenki, vaikka ollaankin 16 
lapsen iso sudenpentulauma.
Akelat: Laura & Jenna

MAAGISET NINJAT, tarpojat
Tehdään kaikkea maagista ja nyt keväällä
olemme erityisen luovia.
Luotsi: Eveliina

PARTIOMURSUT, seikkailijat
Pieni, mutta pippurinen mursujoukko.
Yhdessä tehdään ja autetaan muita.
Sampo: Mia

PIKACHUT, seikkailijat
Riehakas, aktiivinen ja toimelias sekaryhmä.
Vaikka ryhmä on riehakas ja kova ääninen, 
aktiviteetit saadaan kuitenkin tehtyä innolla 
loppuun asti ja kokouksissa on silti hauskaa
ja mukavaa.
Sammot: Maisa, Ella & Hilla

SAIRAAN NOPEET SAMOAJAT, samoajat
Pieni mutta aktiivinen ryhmä, jolla luonto on lähellä sydäntä.
Viihdymme enimmäkseen ulkona ja tutustuen eräperinteisiin.
Osaamme pitää hauskaa ja haastamme itseämme.
Luotsi: Osku
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  LIPPUKUNNASSA TAPAHTUU

4.2. klo 17.30 Johtajaneuvosto @ kolo
19.-25.2. TALVILOMA ei partiota
25.2. Tiksi goes Fazer
4.3. klo 17.30 Johtajaneuvosto @ kolo
16.-18.3. Prae Dolore'18
25.3. Yhteytys johtajille

PIKACHUT, seikkailijat
Riehakas, aktiivinen ja toimelias sekaryhmä.
Vaikka ryhmä on riehakas ja kova ääninen, 
aktiviteetit saadaan kuitenkin tehtyä innolla 
loppuun asti ja kokouksissa on silti hauskaa
ja mukavaa.
Sammot: Maisa, Ella & Hilla
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