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EMPATIA 2.0
2/2021
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

       UUSI SYKSY

Koulut ovat alkaneet ja sen myötä myös
partiotoiminta. Jäseniä on saatu hyvin mukaan 
ja jo olemassa olevien ryhmien rinnalle saatiin
uusi sudenpentulauma sekä seikkailijajoukkue.

Toiminta on hyvin vauhdissa vaikka jääkin 
toki arvailujen varaan, millainen syksy me 
tänä vuonna saadaan. Suurin toiveeni on, että
saataisiin nähdä livenä, järjestää yhteisiä
tapahtumia sekä meidän syksyn juhlaleiri
toteutuisi. Päästäisiin liki normaaliin arkeen 
sekä partiossa, että myös sen ulkopuolella. 

Sitä paitsi partiopaidan panttaaminen näin 
kauan vaatekaapissa ei tee hyvää,  joten siksi
haastan teidät kaivamaan oman partioasun 
esiin, pukemaan päälle, ompelemaan puuttuvat
merkit ja kun se yhteinen ensimmäinen 
tapahtuma koittaa, olemme valmiina. 

    Yhdessä.

Pian nähdään!  

  Mia, viestintävastaava ja samoajaluotsi

@tikkurilansinisetry
@tiksinsamoajat
@maagisetninjat

Tikkurilan siniset ry
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 ESITTELYSSÄ: LIPPUKUNAN HALLITUS
Tiksin hallitus on meidän lippukunnan ylin päättävä elin, joka ohjaa lippukunnan 
toimintaa partion peruskirjan sekä yhdistyslain puitteissa. Hallitusta meillä johtaa 
lippukunnanjohtaja ja sen lisäksi 3-5 muuta hallituksen jäsentä osallistuu yhdessä 
päätöksentekoon. Hallitus on merkittävässä roolissa esimerkiksi lippukunnan talouteen 
liittyvissä päätöksissä, joka näkyy mm. retkimaksuissa, kalustossa sekä käytettävissä 
olevissa tiloissa. Lippukunnassa emme maksa kenellekään palkkaa. vaan myös hallitus 
toimii vapaaehtoisvoimin. Työ on tärkeää, sillä ilman hallitusta lippukunta ei voi jatkaa 
toimintaansa sääntöjen puitteissa. Empatian toimitus haluaa esitellä meidän vuoden 2021 
hallituksen ja nostaa väiskiä (ei se jänis) heidän uurastukselleen.

1. Nimi 2. Pesti 3.Miksi kannattaa lähteä hallitukseen?
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1. Eveliina Alonen 
2. Lippukunnanjohtaja
3. Parasta pestissä on päästä suunnitteleemaan ja toteuttamaan vuosittain ohjelmaa lippukunnalle 
muun hallituksen kanssa. Pestissä pääsee myös tutustumaan yli lippukuntarajojen muihin partiolaisiin. 

 
1. Ella Nyyssönen 
2. Lippukunnanjohtajn apulainen
3. Hallitukseen kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan, jos löytyy kiinnostusta ja halukkuutta tehdä 
enemmän omassa lippukunnassa! Hallitus on hyvä paikka oppia enemmän siitä, miten lippukunta 
toimii ja kuinka sitä pyöritetään sekä päästä itse toimimaan lippukunnan hyväksi. 
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1. Lauri Kolkka 
2. Sihteeri 
3. Hallituksessa pääsee vaikuttamaan ja mahdollistamaan TikSin ME henkeä. 

 
1. Pia Kaila  
2. Ohjelmajohtaja
3. Hallitukseen kannattaa lähteä, koska pääsee vaikuttamaan lippukunnan toimintaan, oppii ja saa 
kokemusta johtamisesta sekä pääsee tutustumaan yhdistystoimintaan. 

 
1. Melina Hiltunen 
2. Hallituksen jäsen
3. Hallitukseen kannattaa lähteä aina, jos sitä vähänkään miettii. Hallituksessa pääsee osallistumaan 
lippukunnan isoihin päätöksiin. Itse olen kokenut hallitus pestin aina etuoikeutena. 
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 ESITTELYSSÄ: PARTIOPUPUJEN JOHTAJAT
Tiksi on saanut hiljattain kaksi uutta akelaa (=sudenpentulauman johtaja) syksyllä 
aloittaneelle sudenpentulaumalle. Lippukunnan rivistöä tulee jatkamaan Leo Runsas sekä 
Pilvi Kauppila.Tervetuloa Tiksiin!

1. Nimi 2. Mikä on partiotaustasi? 3. Mitä odotat eniten syksyltä? 
4. Kerro yksi fakta itsestäsi, joka ei liity partioon.

 
1. Pilvi Kauppila  
2. En ole koskaan itse käynyt partiota mutta lapsistani kolme on käynyt.
3. Syksyltä odotan eniten uuden oppimista ja kivoja hetkiä.
4. Rakennan talvisin lumesta erilaisia hahmoja ja eläimiä.

 
1. Leo Runsas  
2. Olin 7-10-vuotiaana Tampereella Harjun Veikoissa meripartiolainen (vuosina 1991-1994), aikuisiällä 
Kirkkonummen Metsänkävijöissä akela ja sampo vuosina 2019-2021 ja nyt Tikkurilan Sinisissä akela 
2021 eteenpäin
3. Sitä, että saadaan toimia taas lähipartiona. Etäily alkaa ihan oikeasti nyppiä.
4. Harrastan taitoluistelua.
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Pihla / Käärmeet

 
 TOUKOKUUN JA KESÄKUUN KUUKAUSIMISSIOT
Toukokuun kuukausimissiossa huivitettiin se asia/henkilö mistä tai kenestä tykkää ja 
kesäkuussa kaveerattiin aitojen lampaiden kanssa. Tässä kuvakooste em. missioista. 

 
 

Eveliina / johtaja

 
 

 Lauri / johtaja

 
 

Viivi / johtaja

 
 

 Mia / johtaja
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Viivi / johtaja

 
 

Pihla / Käärmeet

 
 
Toivo / Käärmeet

 
 

 Lauri / johtaja

 
 

 Mia / johtaja
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 MAAGISET NINJAT TSARMILLA 
11.6.21
Perjantaina lähdettiin junalla aamulla klo 8:30 Tikkurilasta kohti Rovaniemeä. 
Rovaniemellä vaihdettiin bussiin, jolla jatkoimme matkaa Ivaloon. Saariselän kohdalla 
matkaporukasta tuli kommenttia kylpylälomaan vaihdosta, mutta jatkoimme siitä 
huolimatta kohti erämaata. Ensimmäiset porohavainnot tehtiin hieman ennen Ivaloa, 
jossa hyppäsimme bussista pois ja koukkasimme kaupasta lisää täydennystä rinkkoihin. 
Viimeinen etappi kuljettiin taksilla Talasjärven parkkipaikalle. Rinkat heitettiin selkään 
ja taitoimme 3km matkan ensimmäiselle yöpaikalle suhteellisen nopeasti. Teltat 
nousivat pystyyn ja iltapalan jälkeen kaikki kömpivät nukkumaan.

12.6.21
Lauantain herätys oli armollisesti vasta puoli yhdeksältä ja aamupalan jälkeen rinkat 
pakattiin ja Aleksin ja Ronin suunnistaessa aloitimme päivän vaelluksen. Lämmin sää ja 
aurinko pitivät kävelytahdin rauhallisena. Heti alkuun päästiin kokeilemaan joen 
ylitystä, josta selvittiin kuivin kamoin. Lounaalla Aleksi ui suolammessa, mutta onneksi 
vaatteet kuivuivat nopeasti lämpimässä auringonpaisteessa. Huiputimme Sarmitunturin, 
jossa nuorison iloksi toimi netti. Matka jatkui tunturin toiselle puolelle 
Keinokurulammelle, johon pystytimme leirin. Illan ohjelmassa oli uintia, 
trangiapoppareita ja rentoutumista.

13.6.21
Sunnuntaiksi sääennuste oli luvannut sadetta ja viileämpää keliä. Emppu ja Mimosa 
suunnistivat porukan Artan tuvalle, jossa pidimme lounastauon. Huussi oli päivän 
mieluisin yllätys. Artalta jatkoimme matkaa kohti Pahakurua. Perillä olimme illalla ja 
saimme telttojen pystyttämisen jälkeen päivän ensimmäisen sadekuuron niskaamme. 
Hyttysten lisääntynyt määrä piti iltatoimet nopeina ja porukka siirtyi telttojen suojiin 
aikaisin. Vain aikuiset uskalsivat uimaan illalla.



  
 
  8

14.6.21
Maanantaina herätys oli vasta klo 10 ja aamupalan jälkeen lähdimme huiputtamaan 
Akalauttapäätä. Huipulla ihmeteltiin naapurimme Venäjän rajan läheisyyttä ja pohdittiin 
mitä sanktioita rajan ylittämisestä seuraisi. Laskeuduimme takaisin leiriin hieman 
haastavampaa reittiä ja söimme lounasta. Lounaan jälkeen pakkasimme kamat ja 
jatkoimme matkaa Hukkamoroston yli kohti ylempää Nilijärveä. Matkalla poikkesimme 
porokämpällä, jossa pääsimme rapsuttamaan toisten matkalaisten koiraa. Teimme leirin 
Ylemmän Nilijärven rannalle ja siirryimme unten maille.

15.6.21
Tiistaiksi oli luvattu rankkaa sadetta ja kovaa tuulta koko päiväksi, joten 
suunnitelmana oli viettää päivä leirissä telttojen suojissa. Muutama uskaltautui uimaan 
sateen aikaan, mutta muutoin kaikki pysyivät telttojen sisällä iltaan asti. Illalla 
jännitimme Eetun kalastusta ja kuivattelimme kastuneita varusteita. Uni maistui myös 
levätyn päivän jälkeen.

16.6.21
Keskiviikkona oli kävelypäivä ja aamupalan jälkeen karavaani starttasi kohti 
Talasjärveä. Matkalla törmäsimme muihin kulkijoihin ja vaihdoimme kuulumisia 
reissusta. Pysähdyimme Susitalaksella huussitauolle ja jatkoimme ensimmäisenä päivänä 
bongaamallemme nuotiopaikalle lounaalle. Ensimmäistä kertaa reissun aikana pääsimme 
tekemään tulet ja sen kunniaksi moni grillasi tai paistoi lettuja. Lounaan aikana 
ylitsemme pyyhkäisi lyhyt raekuuro. Jatkoimme matkaa kohti Talasjärveä, jonka rannalle 
pystytimme reissun viimeisen leirin. Teimme jälleen tulet ja pääsimme maistamaan 
Eetun kalastamaa ahventa illalla. 
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17.6.21
Herätys, aamupala ja viimeisen kerran rinkkojen pakkaus. Taivalsimme viimeisen etapin 
parkkipaikalle ja hyppäsimme taksiin suuntana Ivalo. Ivalossa porukka peseytyi hyisessä 
Ivalojoessa reissun pölyistä. Aikaa oli lyhyelle matkamuistojen ostamiselle ja ruokailulle. 
Pian koitti aika hypätä bussiin kohti Rovaniemeä, jossa vaihdoimme yöjunaan. 
Seuraavana aamuna aikaisin olimme perillä Tikkurilassa, jossa väsyneet mutta 
onnellisen näköiset retkeilijät hajaantuivat kohti kotejaan.
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   KOLMIAPILA-GILWELL-KURSSI: UHKA VAI MAHDOLLISUUS?
Kolmiapila-Gilwell -kurssi (tuttavallisemmin Ko-Gi) on partiojohtajien jatkokurssi, jossa 
syvennetään jo partionjohtajan peruskurssilla opittuja asioita. Ko-Gilla on mahdollisuus 
kehittyä johtajana ja oivaltaa jotain uutta, unohtamatta tietenkin uusia ystäviä sekä 
kokemuksia. Ko-Gin voi suorittaa erinäisin tavoin ja jokaiselle löytyy varmasti sopiva 
kurssimuoto. 

Kurssilla opitut asiat otetaan käytäntöön, kun kurssin kehittämistehtävä alkaa. 
Kehittämistehtävä on jokaisen henkilökohtainen projekti, jonka tavoitteena on pysyvä 
muutos toimintaan. Kehittämistehtävän tulee liittyä partioon ja sisältää aikuisten 
johtamista. Hyvin usein kehittämistehtävät tehdään omaan lippukuntaan, joka tuntuu 
olevan suurimmalle osalle luontainen paikka toimia.Kurssi on laaja ja vaatii tietynlaista 
orientoitumista. Pitää olla halu kehittää ja kehittyä. 

Ko-Gin käyneet tunnistaa erityisestä Gilwell-huivista, nappuloista sekä 
kolmiapilatunnuksesta. Nämä tunnukset ovat kansainväliset ja samat kaikkialla 
maailmassa. Käyttötavoissa voi olla eroja, mutta ajatus kaikissa on sama. Pääset osaksi 
maailmanlaajuista partioyhteisöä ja olet varmistamassa, että partion päämäärä ja 
tavoitteet täyttyvät. Seuraavalla sivulla on yksi Ko-Gi -tarina tältä kesältä.

 
 

 Ko-Gi -kurssia suorittavan tunnistaa vihreästä metsähuivista, jonka 
huivimerkkinä on Ko-Gi -tunnus. Huivi sidotaan aina osmonsolmulla, 
jonka saa kun on suorittanut Partiojohtajan peruskurssin.

 
 

 Ko-Gi -kurssin suorittanut saa oikeuden kantaa  
Ko-Gi -tunnuksia. Tunnukset jakaa yleensä oma 
ohjaaja juhlallisin menoin.
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Heinäkuun 6. päivä klo 10.00 Evo. 
Paikalle Evon suoralle saapuu sekalainen kasa untuvikkoja, jotka uteliaana ja 
jännittyneenä tutkivat toisiaan ja ympäristöään. Meitä on 20 ympäri Suomen, jokaisella 
erilainen huivi. Metsän siimeksestä saapuu joukko (myös Palokärjiksi kutsutut), joka 
ottaa untuvikkoparven suojaansa. Tästä alkaa kahdeksan päivän ekskursio kohti 
#parempaajohtajuutta ja tää on #munkogi eli #kogi142.

Heinäkuun 10.päivä klo 16.00 Evo. 
Lähes neljä päivää takana, oma pesä on rakennettu alusta asti, olen löytänyt oman 
sorsaheimoni sekä olen nyt osa maailmanlaajuista lintukansaa. Kurssin puoliväli 
häämöttää ja intensiivisten koulutussetin jälkeen onkin hyvä aika pakata tavarat ja 
lähteä turvallisestä pesästä kohti jännittävää tuntematonta, yhdessä muiden 
untuvikkojen kanssa. Kuuma viikko hidastaa tahtia, mutta se ei haittaa, kun ympärillä 
vaappuu joukko samankaltaisia ja saman arvopohjan omaavia. Matkalla 100 tehtävää 
jonossa ja monta kilometriä edessä. Yöpaikalla vähän säälin sitä retkeilijää, joka erehtyi 
oman riippumattonsa virittämään keskelle lintuparvea ja lentäviä limettejä

Heinäkuun 11.päivä klo 11.30 Evo. 
Siellä se näkyy jo, oma turvallinen pesä sekä Palokärjet vastaanottamassa reissussa 
rähjääntyneet. Se että on onnistunut ylittämään itsensä tuolla huikealla matkalla, on jo 
palkinto itsessään. Minä pystyn (melkein) mihin vaan. Päästään kiinni leiriarkeen ja 
orientoidutaan koulutuksiin. Niitä on ollut jokaisen makuun ja ovat olleet todella 
mielenkiintoisia ja mieleenpainuviakin. En muista nimittäin milloin olisin istunut 
laiturilla ja katsonut, kun kouluttaja seisoo vadin kanssa järvessä ja kertoo meille 
laadusta. Erilaisia oppimismenetelmiä ei aristella käyttää ja äärimmäisen ihanaa oli se, 
että yhtäkään powerpoint -slidea ei näkynyt. Ollaan juurikin siellä syvässä päädyssä, 
partiotoiminnan ytimessä ja juurilla.

Heinäkuun 13.päivä klo 8.15 Evo. 
Viimeinen kokonainen päivä alkaa. Vastahan tämä alkoi. Tiedonmäärä on valtava. Aivot 
käyvät kierroksella ja samoin pesän purkaminen. Partioleirille mennään usein valmiisiin 
puitteisiin ja tunnelma onkin purkaessa nyt ihan erilainen, kun olet antanut koko 
sydämesi yhteiselle pesälle ja sen rakentamiselle. Haikein mielin tutkin pesän 
asemapiirrosta ja mietin kaikkea täällä yhdessä koettua. On naurettu, laulettu ja 
fiilistelty. Ollaan yhdessä ratkottu ongelmat, tuettu ja tsempattu toinen toisiamme. 
Ollaan opittu toisiltamme uutta ja vähän siinä ohessa sorsittu menemään pitkin leiriä. 
Viimeinen ilta oli meitä varten, meinasi jopa tippa tulla linssiin monumentin juurella, 
katsoen Pitkäniemenjärveä illan hämärtyessä.

Heinäkuun 14.päivä klo 14.45 Evo.
Leiriosa alkaa olemaan lopussa. Lintukansa siirtyy hiljaisuudessa lippuaukiolle, valmiina 
laskemaan liput viimeisen kerran. Yksi lippu olisi kovin halunnut jäädä vielä tankoon, 
mutta joutui taipumaan sekin leirin loppumisen alle. Lintuparvi seuraa lippuja portista 
ulos ja kääntyy vielä viimeisen kerran katsomaan leirialuetta. Vaikka  tietynlaista 
haikeutta on aistittavissa, lähti sieltä jokainen rinkka täynnä uusia kokemuksia, 
elämyksiä ja ainakin allekirjoittaneella on pitkä lista hehkulamppuja ja innolla odotan, 
että pääsen soveltamaan opittua kun oma kehittämistehtävä ja tie kohti Ko-Gi 
tunnuksia on vasta alkamassa..



HUHU -PALSTA!
    Koska tiedämme kaikesta kaiken..

! Ko-Gin propagandakoneisto on laskeutunut Tiksiin. 
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! Toiminta laajenee uuteen ikäryhmään, stay tuned... 

! Tiksissä liikkuu uusi sorsa, syö kuulema pullaa.

KUKAS SE SIELLÄ..
    .

Edellisen Empatian numerossa arvuuteltiin johtajia vanhoista valokuvista ja niissähän 
esiintyy meidän varastovastaava Eetu, sekä lippukunnanjohtaja Eveliina.
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Tikkurilan Siniset ry:n sääntömääräinen syyskokous 18.10.2021 klo 18. Kokous 
järjestetään lippukunnan kololla tarvittavin turvavälein. Kokoukseen voi osallistua myös 
etänä Teamsin kautta. Lippukunta tarjoaa kasvomaskit kaikille paikalle saapuville.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

6. Talousarvio vuodelle 2022

7. Jäsenmaksun määrä vuodelle 2022

8. Taloudenhoitajan valitseminen vuodelle 2022

9. Lippukunnanjohtajan valitseminen vuodelle 2022

10. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021

11. Toiminnantarkastajien sekä varatarkastajien valinta vuodelle 2022

12. Edustajien valinta SP:n, PäPa:n, Partiokannuksen sekä seurakunnan kokouksiin vuodelle 
2022

13. Sääntömuutos
Hallitus ehdottaa seuraavaa sääntömuutosta:            
§3 Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy sen säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-
vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella.

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen

LIPPUKUNNASSA TAPAHTUU
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JUHLARETKI LXXV
     29.‐31.10. ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ!

PARTIOLAISTEN PERINTEISET ADVENTTIKALENTERIT NYT MYYNNISSÄ!


