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LIITE EI SAATAVILLA.
LÖYTÖPALKKIO!

Kansikuvasarja jatkuu vuoden 1993 tuotoksilla

SUUNNITELMALLISUUDESTA

@tikkurilansinisetry
@tiksinsamoajat

Lippukunnan toiminta ja tapahtumien
toteutus pohjautuu ennakkoon tehtyyn
suunnitelmaan, jota on työstetty johtajiston
tai järjestäjien kanssa ennen tapahtumaa.
Suunnitelma antaa raamit esimerkiksi
ohjelman toteutukselle ja helpottaa
aikataulutusta ja ovat tärkeimmät työkalut
lippukunnan-/tapahtumanjohtajalle.
Suunnitelmat täytyy osata rakentaa
tarpeeksi väljiksi, jotta saadaan
liikkumavaraa toteutukselle ja aikataululle.
Niiden käyttöä tulee harjoitella ja on
suositeltavaa pitää takataskussa varalle
vaihtoehto B:tä ja miksi ei C:täkin.
Suunnitelma auttaa pitämään harhailevat
ajatukset kurissa ja antaa suuntaa toiminnalle.
Retkenjohtajien mietteitä Prae Doloresta ja
suunnitelmallisuudesta luettavissa sivulta 3 ja 4.

Tikkurilan siniset ry

Onko sinulla suunnitelmia jo esimerkiksi
kesälomalle tai partiopolullesi?
Mia, viestintävastaava

EMPATIA 2.0
3/2018
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
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TIKKURILAN SINISET PÄHKINÄNKUORESSA

perustettu: 1946
jäseniä: 87 (8.4.2018)
lippukunnanjohtaja: Eveliina Alonen
nettisivut: www.tikkurilansiniset.fi
Facebook: Tikkurilan Siniset ry
Instagram: @tikkurilansinisetry

ESITTELYSSÄ: TIKKURILAN PARTIOTUKI RY
Tikkurilan Partiotuki ry toimii Tikkurilan Sinisten vanhempainyhdistyksenä.
Partiotuen tarkoitus on tukea lippukuntaa tarvittaessa käytännön järjestelyissä
esimerkiksi tapahtumissa ja toiminnan tukemisessa sekä varainhankinnasa.
Partiotuki tukee myös ryhmien toimintaa taloudellisesti ja valmistaa
lippukunnan partiohuivit.
Partiotuki toimii vapaaehtoisten, lippukunnan jäsenten vanhempien toimesta.
Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi, kaivataan Partiotukeen uusia
aktiivisia, partiosta ja lippukunnan toiminnasta kiinnostuneita vanhempia.
Mikäli tunnen intoa, paloa ja halua tukea lippukuntaa toiminnassaan,
voit laittaa viestiä Partiotuen puheenjohtaja Marju Rantaselle
(marju.rantanen@luukku.com) sekä tulla tutustumaan toimintaan
ylimääräisen jäsenkokouksen yhteydessä 12.4. klo 18.30.

UUTTA EMPATIA 2.0:ssa
Koska kehittäminen on parasta mitä voi tehdä, päätimme ottaa seuraavat palstat
käyttöömme:
Huhu -palsta
Koska me kaikki haluamme tietää mitä lippukunnassamme tapahtuu!
Kuin kaksi marjaa -palsta
Klassikko jo vanhan Empatian ajalta. Jokaiselle löytyy kaksoisolento.
2

Lippukunnan kevätretki järjestettiin Nuuksiossa
Hauklammen rannalla, Toimen Poikien kämpällä.
Nimensäkin mukaisesti teemana toimi pelastustoiminta.
Prae Dolore on latinaa ja suomennettuna "Suuri Hätä".
Onneksi oikeaa hätää meille ei tullut vessahädän lisäksi,
vaan saatiin kaikki hyvää harjoitusta ja uusia taitoja
erilaisten tilanteiden varalle. Tässä tiivistelmä retken
tapahtumista:

Alun perin kamiinateltta -retkenä pidetty
tapahtuma muuttui jo pian perjantain lähdön
jälkeen kämppäretkeksi, sillä meille selvisi
todelliset olosuhteet vasta paikan päällä.
Onneksi olimme kuitenkin järjestäneet kämpälle
etukäteen tiedustelijan ja saimme tietoa hyvissä
ajoin ennen bussin saapumista ja osasimme
varautua muuttuviin olosuhteisiin.

Jahka bussilastillinen tiksiläisiä oli saatu kämpälle asti,
meni perjantai -ilta pitkälti majoittuessa ja tutustuessa.
Lauantai -aamu alkoi erilaisella lipunnostolla, jonka jälkeen
pistettiin ohjelma käyntiin. Ohjelmassa oli mm. A-pukkien
ja nuotion rakentelua, naskaleiden tekemistä,
astesuunnistusta eri muodoissa sekä tietenkin itsetehtyä
Pasta Bolognesea.
Teemaan liittyen jokainen pääsi myös kokeilemaan
alkusammutusvälineitä ja harjoittelemaan jopa elvyttämistä
Anne-nuken kanssa.
jatkuu seuraavalla sivulla..
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Varsinaista iltaohjelmaa ei järjestetty, mutta iltapala ja saunat
tuntuivat riittävän retkeläisille ja joskus yksinkertainen on sitä
parasta ohjelmaa.
Lauantai -yön mökin lämmitys hoidettiin kipinämikkovuoroin,
jotka tosin jäivät osin kesken, kun kaveria ei oltukaan saatu
hereille omaan vuoroon.
Kamiinatelttojen ja kipinämikkovuorojen puuttuminen oli
kuumin puheenaihe sunnuntaina siivouksen ja pakkaamisen
ohessa.
Sunnuntain siivouksen ohessa hittiaktiviteetiksi muodostui kämpälle
johtavan polun laskeminen pulkalla sekä
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun Hanna ja Antti kävivät esittelemässä
hälykoiratoimintaa, jossa etsintään koulutettu koira jäljittää kadonneita
pelkän hajuaistin perusteella.
Retkeläiset pääsivät ryhmissä maalihenkilöiksi, joita mukana ollut Rita
-koira pääsi etsimään. Kaikki piilot löytyivät, eikä kukaan jäänyt
eksyksiin. Koirillakin on suuri merkitys pelastustoiminnassa.
Tikkurilan Sinisten uudeksi Erä-Petteriksi nimettiin Isla ja
erityismaininta annettiin Patrikille, joka oli tullut retkelle Thomaksen
kaverina!
Kaikesta huolimatta retken kysytyin kysymys oli:
koska saa syödä karkkkia?
Retkenjohtajat Mia & Eetu kiittävät kaikkia retkelle osallistuneita!
Asiaa suunnitelmallisuudesta ja sen totetutumisesta Prae Dolorella:
Suunniteltu aikataulu
Pe
19.00 Retkeläiset paikalla
21.00 Teltat pystyssä ja iltapala
22.00 Kipinämikkovuorot
La
7.00 Herätys
7.30 Lipunnosto
8.30 Perinteinen suunnistus
19.00 Iltanuotio ja lipunlasku
20-22 Saunat, iltapalat
22.00 Kipinävuorot
Su
8.00 Herätys
8.30 Lipunnosto
13.00 Lipunlasku
13.15 Bussi lähtee

Toteutunut aikataulu
20.00 Bussi ei päässyt suunniteltua reittiä perille asti
21.00 Pelkkä iltapala, koska maasto ei sopinut teltoille
22.00 Nukutaan kämpässä
6.30 Retkenjohtaja herää ensimmäisiin puheensorinoihin
7.30 Lipputangon naru oli jäässä, ei lipunnostoa
8.30 Rastit pihapiirissä, koska alue ei sopinut suunnistukselle
19.00 Nuotiopaikka ei ollut ideaali, ja lippunaru edelleen jäässä
21.00 Nukutaan edelleen kämpässä
22-24 Kipinävuorot, loppuyö tuurilla
6.30 Retkenjohtaja herää puheensorinaan
7.30 Lipputangon naru oli vieläkin jäässä, ei lipunnostoa
12.00 Ei ollut lippua mitä laskea, matka kohti bussia alkaa
13.30 Bussi ei päässyt suunniteltua reittiä perille asti
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HUHU -PALSTA!
Koska tiedämme kaikesta kaiken..

! Hallitus pienenee mutta suosio kuitenkin kasvavassa nousussa.
Mitä tapahtuu 12.4. jäsenkokouksessa?
! Lauri on nimenä kasvava luonnonvara lippukunnassa.
! Minne lähtee johtajamme Laura ja tärkeintä, kuka täyttää
Lauran vaelluskengät?
! Sairaan Nopeet Samoajat pohtivat identiteettiä ja uusi nimi on
ilmeisesti työn alla. Odotamme innolla lopputulosta!

KUIN KAKSI MARJAA

Koska jokaiselle meistä löytyy kaima
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MAISSI

MAISSI

Viljakasvi

Pikachujen johtaja
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LIPPUKUNNASSA TAPAHTUU
12.4. Ylimääräinen jäsenkokous klo 18.30 @ kolo
13.-15.4. Istuva Mursu´18 (Partiomursut)
22.4.. Jokileijonakävely klo 12-15 (Lions -club)
28.4. Törmä 2018
6.5.. Johtajaneuvosto klo 17.30 @ kolo
Tikkurilan siniset ry pidättää oikeudet muutoksiin tapahtumakalenterissa.

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN JÄSENKOKOUKSEEN
Tikkurilan Sinisten ylimääräinen jäsenkokous järjestetään
12.4. klo 18.30, lippukunnan kololla (Ohratie 10 C)
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. Hallituksen jäsenen irtisanoutumisen vahvistaminen tehtävästään
5. Valitaan uusi/uudet hallituksen jäsen(et), enintään kuitenkin kaksi
6. Muut esille tulevat asiat
7. Kokouksen päättäminen
Kokouksen jälkeen Tikkurilan Partiotuki ry:n vuosikokous.

KLIFFA -TUOTTEIDEN
VERKKOKAUPPA ON AVATTU:
http://kliffa2018.mycashflow.fi/
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