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EMPATIA 2.0
2/2018
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

 RETKET TEHDÄÄN JA KOETAAN YHDESSÄ

Yhteistyössä on voimaa
Hetket joita muistellaan pitkään

 Toimintaa jokaiselle
Erinomainen tilaisuus tavata lippukuntalaisia
Iloinen tekeminen
Näe ja koe uusia juttuja
Elämyksellisyys
Nuorten tekemä

Rakastaa ja suojella ympäristöä
Ekologisuus
Taitojen kehittäminen
Kaverit ja kokemukset
Ikuiset muistot

Nähdään Prae Dolorella!

 Mia, viestintävastaava

@tikkurilansinisetry
@tiksinsamoajat

Tikkurilan siniset ry
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Vierailimme talviloman päätteeksi Fazerin Experience Centerissä
Vantaalla. Meille oli varattu tunnin mittainen opaskierros, jossa
pääsimme tutustumaan mm. Fazerin historiaan, tuotteiden valmistukseen

 ja tietenkin tuotevalikoimaan. Kierros huipentuikin makeishuoneeseen,
jossa sai syödä niin paljon suklaata ja karkkia kuin vain jaksoi ja kerkesi. 
Mukaan jokainen sai oman tuliaiskassin kotiin. 
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 REPORTAASI: MAAGISET NINJAT RETKELLÄ 

Tarpojaryhmämme retkeili 2.-4.3. Rajamäellä ja pyysimmekin 
raportin viikonlopun kulusta:

Aloitimme retkemme käymällä ruokakaupassa. Rajamäen mökille 
päästyämme poltimme muutaman sulakkeen ja savustimme mökin. 
Paistoimme lettuja ja pelasimme erilaisia pelejä. Unohdimme paistaa 
makkaraa koko retkellä. 

Lauantaina heräsimme kahdeksalta. 
Emme nostaneet lippua salkoon, koska siitä puuttui toinen naru.
Ruoka ei mennyt suunnitelmien mukaan, koska ruat olivat jäässä. 
Meillä oli astesuunnistusta, pulkkailua ja lipunryöstöä. Emme päässeet 
saunaan koska se oli remontissa. Unohdimme jälleen syödä makkaraa 
nuotiolla, mutta muistimme sentään syödä vaahtokarkkeja. 

Sunnuntaina pelasimme "Jääkarhut syövät suklaata" -peliä 
ja siivosimme mökin.
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KLIFFALLA YLI 5000 OSALLISTUJAA!
Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirileirille on lähdössä 25 
tiksiläistä! Kliffa tulee varmasti olemaan vuoden kohokohta 
ja leiri josta puhutaan pitkään. Osallistujamäärä koko 
tapahtumassa ylitti reilusti 5000 rajan on täten historian 
suurin piirileiri. 

Leirillä tullaan näkemään vantaalaisten lisäksi helsinkiläisiä, 
espoolaisia, muiden partiopiirien jäseniä sekä ulkomaalaisia 
vieraita. Tältä leiriltä jokainen lähtee varmasti vähintään 
yhtä kaveria ja kokemusta rikkaampana kotiin. Seuraa 
Empatiaa, nettisivuja ja tiksin somea sekä tykkää 
Facebookin ja Instagramissa Kliffa 2018 -tapahtumista.

TIKKURILAN SINISET SAIVAT UUDET NETTISIVUT!
Tiksin nettisivut ovat saaneet kokonaan uuden ilmeen ja se noudattaa Suomen 
Partiolaisten visuaalista ilmettä. Nettisivuille on tarkoitus kerätä jäsenille sekä 
huoltajille ajankohtaisia uutisia, tapahtumia sekä toimia arkistona tiedotteille, 
Empatialle sekä erinäisille ohjeille ja tapahtumakirjeille. Muistahan siis seurata sivuja 
ahkerasti ja kaikenlainen palaute on tervetullutta!     www.tikkurilansiniset.fi
Muistathan myös lippukunann some -kanavat Instagramissa ja Facebookissa!

Lippukuntaretkelle on ilmoittautunut yli 30 
tiksiläistä sekä heidän kaveriaan. Luvassa 
on erikoisempaa ohjelmaa, jollaista ei 
joka päivä pääse kokemaan.

Luvassa on paljon uutta tietoa ja oppeja, joista tulee olemaan hyötyä myös retken 
jälkeen. Taitaapa retken aikana selvitä myös, mitä tarkoittaa tuo mystinen nimi,
Prae Dolore.. Tapahtumakooste on luettavissa seuraavasta Empatia 2.0 numerosta.

Osallistujille huoltajineen on lähetetty sähköpostitse retkikirje joka löytyy myös 
nettisivuiltamme. Tutustuthan siihen huoellisesti ja varmista varusteet ajoissa kuntoon.

Huomio: retkimaksu 15 € maksetaan lähdössä joten varaathan tasarahan.



        

  LIPPUKUNNASSA TAPAHTUU

4.3.  klo 17.30 Johtajaneuvosto @ kolo
16.-18.3. Prae Dolore'18
25.3. Yhteytys johtajille
28.3. klo 18.00 Kevätkokous @kolo
1.4.  klo 17.30 Johtajaneuvosto @ kolo

Tikkurilan siniset ry pidättää oikeudet muutoksiin  tapahtumakalenterissa.
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KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Tikkurilan Sinisten sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 
28.3. klo 18, lippukunnan kololla (Ohratie 10 C)

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokousvirkailijoiden valitseminen:
- puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä 
kaksi ääntenlaskijaa

5. Vuoden 2017 toimintakertomuksen käsittely

6. Vuoden 2017 tiilinpäätöksen käsittely
- Toiminnantarkastajien lausunto
- Tilinpäätöksen käsittely
- Vastuuvapauden myöntäminen

7. Muut mahdolliset esille tulevat asiat

8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen Tikkurilan Partiotuki ry:n vuosikokous.




