Kansikuvasarja jatkuu vuoden 1995 tuotoksilla

KEVÄTTÄ JA KESÄÄ ILMASSA!

@tikkurilansinisetry
@tiksinsamoajat

Pimeä talvi ja sen tuoma ankeus alkaa
olla jo väistynyt ja päästään koko ajan
lähemmäs kesäleiriä!
Pimeä vuodenaika hidasti myös toimitusta,
jonka myötä Empatian tämän numeron
julkaisu siirtyi tähän ajankohtaan. Olemme
koostaneet tähän Empatiaan juttuja viime
vuodelta, sekä hieman ajankohtaisempaa tietoa.
Empatian julkaisuaikataulua myös tullaan
väljentämäään muutamaan numeroon
vuodessa. Toimittajille on myös paikkoja
auki, eli juttuja ja niihin johtavia vinkkejä
otetaan vastaan koko ajan.
Muistathan tarkistaa erityisesti ajankohtaiset
päivämäärät loppukevään ja kesän
tapahtumiin liittyen viimeisltä sivulta!
Nähdään Kevätkarkeloissa ja Degerbyllä!

Tikkurilan siniset ry

Mia, viestintävastaava

EMPATIA 2.0
1/2019
Tikkurilan Siniset ry:n lippukuntalehti, joka ilmestyy kerran
kuukaudessa sähköisesti. Empatia 2.0 toimii lippukunnan
ulkoisen viestinnän kanavana.
Vastaava toimitus:
viestintävastaava Mia Kolkka
lippukunnanjohtaja Eveliina Alonen
tiksiry@gmail.com
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TIKKURILAN SINISET PÄHKINÄNKUORESSA

perustettu: 1946
jäseniä: 72 (24.4.2019)
lippukunnanjohtaja: Eveliina Alonen
nettisivut: www.tikkurilansiniset.fi
Facebook: Tikkurilan Siniset ry
Instagram: @tikkurilansinisetry

RETKIRAPORTTI: HALLOWEEN -RETKI 19.-21.10.18
by:Maagiset Ninjat

Saavuimme Korvenkolkan mökkiin perjantaina 19.10. joskus puoli kahdeksalta. Loppu
ilta sujui lettuja syöden. Meidän tuurilla paloneste oli myrskylyhdyistä loppu, emmekä
löytäneet sitä lisää, joten valaistus hoitui kynttilöillä ja fikkareilla. Leikittiin majakkaa
ja mafiosoa.
Lauantaina herättiin herätyskelloon kello 8.00. Aamupuurot ja leivät vedettiin
nassuun ja sitä ennen lippu nostettiin salkoon. Lipunnosto oli hieman vaikeaa
nimittäin lippu tuli alas lipunnostajien käsiin. Suoritamme yhteiskunta -tarppoa joten
puhuimme seurakuntavaaleista ja partion päättävistä elimistä. Vapaa-ajalla pelattiin
läpsyä, syötiin karkkia ja tapamme mukaisesti sekoilimme. Lounaaksi oli spagettia ja
bolognesea. Spagetti oli vihreää ja samoin bolognese oli värjätty (sinisellä). Lounaan
jälkeen oli tauko ja sitten mentiin ulos leikkimään nimetöntä leikkiä ja
aarteenmetsästystä. Kukaan ei löytänyt "aarretta" mutta partiolaisten tapaan
autoimme toisiamme. Loppupäivä leikittiin, sekoiltiin, pelattiin läpsyä ja totuutta &
tehtävää, syötiin tortilloja ja saunottiin. Saunan jälkeen valmisteltiin herkkuja bileisiin
(tai no leffaan). Leffaksi valikoitui "Salainen agentti 86". Naurua riitti, samoin
herkkuja. Puolenyön jälkeen mentiin nukkumaan ensin sekoiltuamme.
Aamulla oli brunssi, siivousta ja pakkaamista. Korvenkolkka palveli meitä ihan hyvin,
jos ei lasketa valaistuksen ongelmia ja keittiön outoa välineistöä.
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TIKSIN KUVAKOOSTE 2018
Toimitus on saanut aimon kasan kuva-aineistoa ryhmien puuhista vuodelta 2018.
Halusimme kerätä kuvien parhaimmiston yhteen ja antaa niiden kertoa mitä me
siellä partiossa ja tiksissä tehdään. Kuvien selosteet saatavilla kuvissa esiintyviltä.
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KEVÄTRETKI SURVIVORS'19

15.-17.3.

Lippukunnan perinteinen kevätretki Survivors'19 järjestettiin Hyvinkäällä, Usmituvalla,
jonne oli saapunut huima määrä tiksiläisiä testaamaan omia selviytymistaitoja.
Empatian toimitus vieraili retkellä lauantaina.
Matka Hyvinkäälle oli sujunut ihan hyvin. Bussin kanssa oli ollut kaiketi pieniä
teknisiä ongelmia ja märkä lumi jyrkissä mäissä toi omia haasteitaan. Toimittaja sai
auton kolmannella yrittämällä vasta ylös (ja pienellä avustuksella) joten pisteet
bussikuskille joka pääsi ylös ensimmäisellä.

Yöt vietettiin kamiinalämmitteisissä teltoissa, joissa toimi ilmeisen hyvin perinteinen
kipinämikko -systeemi ja kaikilla oli lämmintä. Tietty lämmöllä voi olla myös
päinvastainen vaikutus: toimitus sai huhua, että teltan sisälle olisi kaivettu
vallikuoppaa, josta sulamisvedet tyhjennettiin suhteellisen säännöllisesti pois.

Retken ohjelma koostui erilaisista selvitymistaitoja mittaavista tehtävistä. Päästiin
kokeilemaan jäänaskaleita ja erilaisia tapoja pelastautua avannosta (toki
kuivaharjoitteluna), ruuanlaitto -taitoja sekä yhteistyön merkitystä tehtävistä
suoriutumisesta.
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Retken oheisohjelmassa päästiin valmistamaan huviin sidottava retkimerkki, joka oli
myös testi omista kädentaidoista sekä ehkä hermojen hallinnasta. Retkellä päästiin
saunomaan ja hyvästä retkiruuasta vastasi loistava keittiötiimi: Maissi, Hilla & Jenna!
Kotimatkalle selviytyjät pääsivät sunnuntaina
monta uutta kokemusta ja taitoa rikkaampana.
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TIKSI TUOTTEIDEN KEVÄTTILAUS!
Viime syksynä lanseeratut Tiksi -tuotteet ovat taas tilattavissa.
Valikoimasta löytyvät tutut tuotteet kuten tilaussuosion saanut huppari,
t-paidat sekä asusteet.
Tuotetilaus jätetään tuttuun tapaan Kuksassa viim. 30.4. ja niistä
yhteyshenkilömme tekee joukkotilauksen. Tilatut tuotteet toimitetaan
Kevätkarkeloihin, joten varmista nyt että saat omasi kesäleirille!

Tilauslinkki: http://kuksaan.fi/23910
Lisätiedot: https://tikkurilansiniset.fi/tiksi-tuotteet/

DEGERBYN SALAISUUS
Lippukunnan kesäleiriä on järjestelty kuumeisesti koko alkukevät ja
leirinjohdolla onkin valmiina leirin ohjelmarunko. Liikaa emme halua
paljastaa, mutta päätimme antaa muutaman vihjeen ja faktan leiriin ja
sen ohjelman taustoihin liittyen:
Loviisa ei aina ole ollut Loviisa. Mitä tapahtui välissä?
Yksi hyvin tunnettu amerikkalaishiiri joutuu eräässä laulussa
merihätään, mutta kuka pelastaa Loviisanlahdella?
Mikä tekee Loviisasta Suomen Springfieldin?
Mitä tapahtui Svartholmassa?
Mutta ennen kaikkea: kenellä on siistein teltta?
Ilmoittautumislinkki: www.kuksaan.fi/26093
Lisätiedot: https://tikkurilansiniset.fi/degerby19/
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HUHU -PALSTA!
Koska tiedämme kaikesta kaiken..

! Pikachut katosi, mutta tilalle tuli Pinkit Eräporkkanat.
Ryhmän kokoonpano pysyi kuitenkin samana, toimitus jää
odottamaan lisätietoja.
! Kesäleiri tulee, missä on sinun ilmoittautuminen?
! Hallituksessa on taas uusia tyyppejä, mahtavaa! Odottakaa
toimituksen yhteydenottoa..
! Samoajia havaittu ryhmänjohtajakurssilla, lippukunnan tulevaisuus
on siis taattu.

KUIN KAKSI MARJAA

Koska jokaiselle meistä löytyy kaima

MUUMIPEIKKO
Satuhahmo

PUFF
Lippukunnan maskotti
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LIPPUKUNNASSA TAPAHTUU NYT
OTA PÄIVÄMÄÄRÄT TALTEEN
28.4.
30.4.
30.4.
1.-19.4.
28.5.
19.7.
20.-25.7.

Jokileijonakävely @ Veinin mylly, Jokiranta
Tiksin tuotetilauksen viimeinen tilauspäivä
Degerby '19 varsinaisen ilmoittautumisen viimeinen päivä
Degerby '19 jälki-ilmottautuminen
Kevätkarkelot @ Kuusijärvi
Degerby '19 raksa johtajille
Degerby 19 @ Källan leirialue, Loviisa

Tikkurilan siniset ry pidättää oikeudet muutoksiin tapahtumakalenterissa.

HYÖDYLLISET LINKIT
Tiksin tuotetilaukset: http://kuksaan.fi/23910
Tiksin tuotetilauksen lisätiedot: https://tikkurilansiniset.fi/tiksi-tuotteet/
Degerby '19 ilmoittautuminen: www.kuksaan.fi/26093
Degerby ´19 nettisivut: https://tikkurilansiniset.fi/degerby19/
Lippukunnan tapahtumat: https://tikkurilansiniset.fi/tapahtumat/
Muistathan seurata aktiivisesti lippukunnan nettisivuja ja sosiaalista mediaa.
Nettisivujen kuvien esityksessä on ollut ongelmia, mikä ei ole vaikuttanut muuhun
sisältöön. Sivujen huolto tapahtuu kevään aikana.

9

