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  LIITE EI SAATAVILLA.

 
 LÖYTÖPALKKIO!



 
 TIKKURILAN SINISET PÄHKINÄNKUORESSA

 perustettu: 1946
 jäseniä: 60 (13.5.2021)
 lippukunnanjohtaja: Eveliina Alonen
 nettisivut: www.tikkurilansiniset.fi
 Facebook: Tikkurilan Siniset ry
 Instagram: @tikkurilansinisetry

EMPATIA 2.0
1/2021
Tikkurilan Siniset ry:n lippukuntalehti, joka ilmestyy säännöllisen 
epäsäännöllisesti sähköisesti. Empatia 2.0 toimii lippukunnan
ulkoisen viestinnän kanavana.

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

       KORONA-MENE POIS
Korona. Kyllä te tiedätte. 

Korona pysäytti lähes koko yhteiskunnan,
teki tutuksi turvavälit, maskit sekä valmiuslain 
ja kankean byrokratian. Pakotti meidät
kehittämään uudenlaista toimintaa samalla
kun minimoidaan sosiaalisia kontakteja. 
Vain välttämätön on sallittua ja sekin 
rajojen puitteissa.

Partio ei pysähtynyt. Me taistelimme koronaa
vastaan luomalla toimintaa, jollaista emme ole 
aiemmin tehneet. Ohjelmat muutettiin kotona
tehtäviksi, yhteyttä ja kuulumisia vaihdeltiin
kuten normaaleissakin kokouksissa, mutta
tällä kertaa kolona toimi Teamsit, Zoomit,
Whatsappit ja etäpelit. Jäsenmäärässämme ei
näkynyt laskua ja yleinen fiilis lippukunnassa
tuntuu olevan hyvä olosuhteisiin nähden. 

Pitkän etäilyn jälkeen on ihanaa päästä
kokoustamaan livenä ulkona ja tapaamaan
nuoria aidosti läsnäolevana johtajana.
Koronavuosi on allekirjoittaneelle ollut hyvä
hetki miettiä itselle tärkeitä asioita ja myös
hidastaa vauhtia. Tässä on osa syy siihen,
miksi Empatian edellisen ja tämän numeron
välissä on aika paljon liikkumatilaa.

Vielä on taistelua jäljellä, jaksetaan tsempata
kaveria ja pidetään huolta lähimmäisistä.
Kisapassin huhtikuun kuukausimissio osuu 
juuri täydellisesti tähän. 

Pian nähdään!  

  Mia, viestintävastaava ja samoajaluotsi

@tikkurilansinisetry
@tiksinsamoajat
@maagisetninjat

Tikkurilan siniset ry

  
 
  1



 
 TIKKURILAN SINISET 75 VUOTTA
75 -vuotista taivalta ei nyt juhlita niin kuin ehkä alunperin olisi suunniteltu, kun koko 
lippukunnan yhteiset tapahtumat ovat vielä kieltolistalla. Juuri sopivaan saumaan 
julkaistiin Juhlavuoden kisapassi, joka on pitänyt (toivottavasti) tiksiläiset kiireisinä. 
Toivottavasti saamme syksyllä järjestettyä juhlaretken koko lippukunnan voimin ja 
päättää tämän erikoisen vuoden yhteiseen joulujuhlaan.

Tikkurilan Siniset ry on aloittanut toimintansa vuonna 1946 poikalippukuntana ja 
ensimmäisen vuoden lopussa oli jo 70 aktiivista jäsentä.
Vuonna 1957 perustettiin tyttölippukunta Tapion tytöt, josta tuli myöhemmin Tikkurilan 
Tapion tytöt. Yleinen partiotoiminnan lamakausi näkyi 70 -luvulla myös Tikkurilassa ja 
Tikkurilan Sinisten toiminta hiipui kokonaan.

Tapion tyttöjen toiminta houkutteli poikia takaisin ja 80 -luvun alussa poikia otettiin 
mukaan sudenpentulaumoihin. Vuoden 1982 vuosikokous päätti nimen vaihtamisesta 
Tikkurilan Sinisiksi ja nämä kaksi lippukuntaa yhdistettiin. Virallinen muutos 
rekisteröitiin 1984 ja päätös lippukunnan omasta huivista tehtiin 1983. Lippukunnan 
kämppä Puffalo valmistui v. 1994 . 
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 PYHÄ YRJÖN LEGENDA 
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Pyhä Yrjänä syntyi Kappadokiassa Herran vuonna 303. Seitsentoistavuotiaana hän 
pestautui ratsuväen sotilaaksi, ja pian hänet tunnettiin urheudestaan.

Kerran hän tuli Selem-nimiseen kaupunkiin, jonka lähettyvillä eli lohikäärme. Sille oli 
joka päivä syötettävä yksi kaupungin asukkaista, joiden kohtalon arpa ratkaisi. Sinä 
päivänä, jolloin Pyhä Yrjänä tuli kaupunkiin, arpa oli langennut kuninkaan tyttären, 
Cleolindan, osalle. Pyhä Yrjänä päätti, ettei prinsessa saisi kuolla, ja niin hän hyökkäsi 
läheisessä suossa makaavan lohikäärmeen kimppuun ja tappoi sen.

Pyhä Yrjänä oli juuri sellainen kuin partiolaisen tulisi olla: Kun häntä kohtasi vaikeus 
tai vaara, miten suuri tahansa, vaikkapa lohikäärmeenkin muodossa, hän ei koettanut 
paeta sitä peläten, vaan hyökkäsi sen kimppuun omin ja hevosensa voimin. Vaikka hän 
oli huonosti aseistettu tämän kaltaista ottelua varten, hänellähän oli vain keihäs, hän 
kuitenkin kävi siihen, teki parhaansa ja lopulta onnistui voittamaan taistelun, mihin 
kukaan ei ollut uskaltanut ryhtyä.

Juuri tällä tavalla partiolaisen olisi suhtauduttava vaikeuksiin tai vaaraan, olkoot ne 
miten suuria tai pelottavia tahansa tai olkoon hän miten huonosti varustettu tahansa. 
Hänen on käytävä niiden kimppuun rohkeasti ja luottavaisesti käyttäen kaikki 
voimansa voittaakseen ne. On olemassa mahdollisuus, että hän onnistuu. Pyhän Yrjänän 
päivä on huhtikuun 23. Sinä päivänä kaikki kunnon partiolaiset ajattelevat erityisesti 
partiolupaustaan ja partiolakiaan. Pyhä Yrjö on partiolaisten suojelupyhimys

HUHTIKUUN KUUKAUSIMISSIO

Huhtikuun kuukausimissiona oli tehdä sarjakuva Pyhä Yrjön legendasta. Toimitus sai 
paljon hienoja teoksia ja on iloinen, että muutama kokeili rohkeasti omaa versiotaan. 
Seuraavien sivujen teosten taiteilijat saavat merkitä huhtikuun mission tehdyksi.

 
 

By: Baden-Powell (kaikkien pitää tietää kuka B-P on)
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tekijä tuntematon / lippukunnan arkiston helmi

 
 

Mia / johtaja
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Toivo / Käärmeet

 
 

Luka S. / Partiomursut
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Toivo / Käärmeet

 
 

Luka S. / Partiomursut

 
 

Lauri / johtaja

 
 

Luka T. / Partiomursut
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Pihla / Käärmeet

 
 

Rasmus / Partiomursut



HUHU -PALSTA!
    Koska tiedämme kaikesta kaiken..

! Lippukuntaan on kuulema liittynyt kaksi uutta johtajaa. 
Ilmoittautukaa toimitukselle. Tai toimitus löytää teidät..
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! Partiojohtaja ilmoittautunut Ko-Gille. Lienee siis kehityskelpoinen.. 

! Partiomursuja kohtasi suuri järkytys, kun selvisi, että vartio ei 
olekaan Tiksin ensimmäinen mursuvartio! Vuonna 2006 yhdistettiin 
Ketut ja Superpossut ja niistä tuli tyttövartio Mursut.

KUKAS SE SIELLÄ..
    .

Toimitus selasi vanhoja lippukunnan arkistoja ja kappas vaan mitä löytyikään!
Kahden, edelleenkin toiminnassa mukana oleva, johtajan nuoruuskuvat olivat niin söpöjä, että 
pakkohan ne on julkaista uudestaan. Tunnistatko kuvien johtajat? Vastausehdotukset voi 
lähettää suoraan toimitukseen. Oikeat vastaukset julkaistaan seuraavassa Emptiassa.

Vuonna 2006 Tiksi juhlisti omia 60 -vuotis syntymäpäiviään. Tarkalleen 22.1.
Kunniavieraina olivat lippukunnan sudenpennut sekä vartiolaiset, joille johtajat kokkasivat ja 
tarjoilivat juhlalounaan.



        

   ERÄÄN VARTION 10 VINKKIÄ  ELÄMÄÄN
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1. Elä hetkessä, älä stressaa huomisesta. Teen tänään, en jätä huomiselle. 

2. Älä roskaa, paitsi jos haluat olla ärsyttävä. Kierrätä.

3. Tee läksyt jos olet koulussa, paitsi jos tulee lukuläksyjä.

4. Syö terveellisesti, paitsi jos olet tiksiläinen. (kurkkua, hedelmiä, vihannekset)

5. Älä lihota kissaa ja päästä sitä parvekkeelle.

6. Älä kuole, ei auton alle, käytä heijastinta.

7. Älä syö lihaa (jos olet vegaani), äläkä juo liikaa.

8. Älä noudata vinkkejä, luota Wikipediaan.

9. Tilaa Tiksi -huppari.

10. Osta joulukalenteri/-kalentereita.

        LISÄÄ ARKISTOJEN KÄTKÖISTÄ


