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 perustettu: 1946
 jäseniä: 87 (24.5.2018)
 lippukunnanjohtaja: Eveliina Alonen
 nettisivut: www.tikkurilansiniset.fi
 Facebook: Tikkurilan Siniset ry
 Instagram: @tikkurilansinisetry

EMPATIA 2.0
4/2018
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

      KEVÄTTÄ RINNASSA
Kevät on asia jota ei voi olla huomaamatta. 
Lehdet ilmestyvät puihin, ilma lämpenee ja 
olokin tuntuu pirteämmältä. Kevät on varma 
merkki kesän saapumisesta ja siitä,
että jälleen yksi kevätkausi Tiksissä lähestyy  
loppuaan. Kevät on mennyt hurjan nopeasti 
uuden hallituksen luotsaamana, unohtamatta 
huisin kivoja tapahtumia joita meillä on 
ollut ja joihin olemme osallistuneet.

Lähihistoriassa en muista yhtä aktiivista 
ryhmien toimintaa kuin tänä keväänä. 
Se on ollut hienoa nähdä , että olemme 
onnistuneet innostamaan jäseniä 
toiminnassamme ja johtajiston toiminta on 
sujunut siitä nähden mallikkaasti. Meillä on
hyvä ja innostunut porukka tekemässä ja 
mahdollistamassa toimintaa.

Vaikka kesää ja Kliffaa vielä odotellaan, siirtää 
lippukunta katseensa kohti syksyä ja sen 
toimintaa. Tilaa meillä on erityisesti aikuisille,
joiden avulla saisimme jäsenmäärää vielä
paremmaksi ja suuremmaksi. Lue lisää
aikuistoiminnasta partiossa nettisivuiltamme. 

   Olisiko sinusta mahdollistajaksi?

 Mia, viestintävastaava

@tikkurilansinisetry
@tiksinsamoajat

Tikkurilan siniset ry
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PUFF GOES TÖRMÄ

Starttipaikalla vedettiin alkulämmittelyt 
ja valmistauduttiin kisaan. Pääsinkin 
aitiopaikalle seuraamaan tiksiläisten 
suorituksia!

Matkan aikana meidän piti 
tunnistaa partiolauluja, meidän 
iloksi myös nimikkolauluni oli 
päässyt listalle.

Miten tämä toimii?

Lähtötehtävän mallisaha näytti 
aika haastavalta, mutta 
molemmat joukkueet 
suoriutuivat mallikkaasti 
rakentamisesta.

Suurin osa ajasta oli minulle 
odottelua, kun en päässyt 
saattajien karsinaa pidemmälle. 
Pitäisikö lohikäärmeille olla 
oma karsina?

Ruokarasti ja evästauot oli 
kohokohtia, kun sai olla 
hetken aloillaan ja tietenkin 
sai syödä! Missä tapaamme 
seuraavaksi?

Kisavartioiden kooste kisan tapahtumista luettavissa seuraavassa numerossa

  
 
  2



 
 ESITTELYSSÄ: MIES KANSIKUVIEN TAKANA 

  
Empatian toimitus lähti selvittämään julkaistujen 
kansikuvien historiaa ja pienen salapoliisityön ansiolla 
löysimmekin miehen kansikuvien takana.

Uskaliaan yhteydenottomme päätteeksi, saaimme 
haastattelun suoraan Keski-Suomesta ja koko toimitukselle 
salapoliisi -taitomerkit!.  
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Kertokaa hieman itsestänne ja mikä on suhteenne Tikkurilan Sinisiin?

Tervehdys kaikille Sinisille! Olen Teppo Näivö os. Loman ja aloitin partio urani 
Tikkurilan Sinisissä muistaakseni -86 sudenpentuna. Ehdin olla Sinisissä aktiivisena 
partiolaisena 8-vuotiaasta aina 17 vuotiaaseen laumanvetäjään asti ja sen jälkeen 
elämä vei Keski-Suomeen opintojen perässä.

Opintojen aikana harrastin myös partiota 2 eri lippukunnassa laumanvetäjänä sekä 
Keski-Suomen pariopiirissä toimin siinä sivussa koulutus apuna/muonittajana koulutuksilla. 
Palasin armeijan jälkeen -99 takaisin toimintaan mukaan, muistaakseni apulaislippukunnan 
johtajaksi, mutta elämä veti vahvasti takaisin Keski-Suomeen, joten päätin laittaa huivini 
naulakkoon tälläerää.

Työskentelen nykyään peruskoulussa, kehitysvammaisten lasten opetuksessa ohjaajana. 
Uskon että kokemuksellani partiosta on ollut vaikutusta uravalinnassani.

Taiteilijanimesi "Tepi" (tai "Tebbo" tai "Tebi")on esiintynyt useassa Empatiassa julkaistuissa 
kansikuvissa varsinkin -90 -luvun alkupuolella. Oletteko siis virallisesti taiteilija? Jos ette, 
oletteko koskaan miettineet taitelijan uraa?

Hehhee... Tepi piirtää lähinnä työssään lasten kanssa, joten taiteilijaa minusta ei tullut. 
Olen mielestäni melko luova persoona, joten uravalinnaksi minulle varmaan olisi sopinut
jokin taiteellinenkin vaihtoehto. En kyllä vakavasti ole asiaa pohtinut.

Millaisia ajatuksia herää uudistetusta Empatia 2.0:sta?

-Olen asiasta todella onnellinen. Partio on yksi asioista, mikä tulee säilyttää 
tulevaisuudessakin ja siksi senkin täytyy uudistua ja löytää kohderyhmänsä.
Hyvin näyttäisitte asiassa onnistuneen.



Kansikuvissa on monen moista teemaa ja usein liittyen maailman silloiseen tilanteeseen. 
Mistä saitte ideat kansikuviin? Onko niistä havaittavissa viitteitä lippukunnan silloiseen 
toimintaan?

Näin aikuisenakin olen kiinnostunut maailman ilmiöistä ja ihmisistä, joten luulisin että 
tuohon aikaan piirsin juurikin silloin "kuumista" aiheista. Aikuisempana piirrosten 
viesti on ehkäpä hieman hienostuneempaa, mutta hienoa että niitä julkaistiin rohkeasti. 
Nykyäänkin piirrän lasten kanssa ns. "realistisista" tilanteista ja ihmisistä, huumorilla 
maustettuna

Mikä on paras muistonne Tikkurilan Sinisistä ja Empatiasta?

Paras muistoni... Varmaankin niitä on niin useita että on vaikea valita. 
Partiopoukamassa järjestimme usein vartiolaisretkiä ja se oli upeaa maastoa tehdä 
monenlaista. Partiosta jäi elämääni paljon ystäviä ja vahva elämäntapa. Empatia oli 
ja on tärkeä viestinviejä, sitä aina odotin että uusi numero ilmestyy.

Tunnetteko tarpojia?

Tarpojat ei ole tuttuja. Olen ollut poissa partiotoiminnasta jo lähes 20 vuotta joten 
luulisin että liittyisikö termi jotenkin silloisiin "vaeltajiin"?

Jos pyytäisimme sinulta uuden kansikuvan seuraavaan Empatia 2.0:aan, millainen se 
olisi ja miksi?

Tämän päivän kansikuva tulee mahdollisesti olemaan myöskin ajankohtainen, 
yhteiskuntaan ja sen ilmiöihin liittyvä. Saa nähdä, vieläkö saan kynäni teräväksi :)
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HUHU -PALSTA!
    Koska tiedämme kaikesta kaiken..

! Onko Lauri oppinut laukkaamaan? Tarpojat ottavat siitä selvää 
syksyllä Laten Laukassa..

! Samoajilla on kevättä rinnassa

! Maagisilla Ninjoilla riittää juttua, lopputulos jää nähtäväksi kun 
seuraava Empatia tulee ulos.

! Lauran sijainti on selvinnyt, lue lisää blogista: 
kolmematkalaukkua.blogspot.com

  KUIN KAKSI MARJAA 
   Koska jokaiselle meistä löytyy kaima

LAURI
   Kalustonhoitaja

    MANGUSTI
   Lämpimien maiden laumaeläin
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PIKACHUJEN VITSINURKKA

MITÄ TELTALLA JA KUUSELLA ON SAMAA?

- MOLEMMAT ON KOLMIOITA!
MITÄ BARBIE SANOO KENILLE?

-KEN!

KUINKA MONTA TIKSILÄISTÄ TARVITAAN VAIHTAMAAN HEHKULAMPPU?

- KAKSI, KOSKA TOINEN MENEE SYÖMÄÄN!

MITÄ HILLA SANOO KUN LÖYTÄÄ SALAATISTA LIHAPULLAN?

- VOIHAN VEGAANIT SENTÄÄN!

MISTÄ CHILI ON SAANUT TULISUUTENSA?

- PUFFIN KUUMISTA HENKÄYKSISTÄ!
MITÄ EETU SANOO?

- I AM BOSS!



        

    SYKSYN TAPAHTUMIA,

LAITA NÄMÄ PÄIVÄMÄÄRÄT TALTEEN!

28.8. Syysstartti (lippukunta)
 
31.8.-2.9. Yhteytys (sa, va, aik)

15.-16.9. MetroPunkku (ta, sa, va, aik)

21.-23.9. Pohjoismaiset johtajapäivät (sa, va, aik) 

6.10. Susen Loikka (su, se)

26.-28.10. EPT:n Vimma (sa, va) 

27.10. Laten Laukka (se, ta)
 
4.11. Hiipivä Haamu (se, ta, sa, va, aik)

8.-9.12. Loiste piirimajakka (ta) 

18.12. Joulujuhla (lippukunta) 

Tikkurilan siniset ry pidättää oikeudet muutoksiin  tapahtumakalenterissa 
su = sudenpentu / se = seikkailija / ta = tarpoja /sa = samoaja / va = vaeltaja 
aik = aikuinen
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Kesän ajaksi Empatia 2.0 jää tauolle, mutta muistathan kuitenkin seurata 
aktiivisesti nettisivujamme www.tikkurilansiniset.fi sekä sosiaalista mediaa ja 
sähköpostiasi.

KIITOS KULUNEESTA KEVÄÄSTÄ JA NÄHDÄÄN KLIFFALLA!




