PÄÄKIRJOITUS
Mitä partio on?
Partio on kavereita, hyvää ruokaa,
keskusteluita, hauskoja kokemuksia,
epäonnistuneita retkiä, typeriä leikkejä
ja vähän lisää ruokaa.
Miksi harrastamme partiota?
Harrastamme partiota, koska saamme
syödä hyvää ruokaa, saamme leikkiä
typeriä leikkejä, tustumme huppuihin
ihmisiin, koemme elämämme parhaimpia
hetkiä, saamme rakkuloita, voimme
yöpyä Mian ja Laten takapihalla ja
näemme Kekkiksen ja Puffin ottelun.
Ennen kaikkea, koska saamme olla
omia itsejämme.
Mitä olemme oppineet?
Olemme oppineet nauttimaan ruuasta,
kunnioittamaan elämän huippuhetkiä,
kuten hauskat jutut leireillä ja nyyttärit
kololla. Kunnioitamme pikku hetkiä.

@tikkurilansinisetry
@tiksinsamoajat
@maagisetninjat

Tikkurilan siniset ry

Petra Paajanen & Venla Siukola.

EMPATIA 2.0
5/2018
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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TÖRMÄ REPORTAASI
MAAGISET NINJAT, tarpojat
Kaikki ei mennyt ihan putkeen, sillä aluksi Anna ei saapunut paikalle
joten menimme kahdestaan. Ensimmäisellä rastilla Roni sai haavan
sormeen, kun rakensimme pokasahaa. Kun lähdimme kolmannelle rastille,
päädyimme väärälle rastille. Lopulta löysimme oikean kartan ja reitin.
Rastia etsiessä eksyimme metsään. Rasteihin tarvitsi enemmän kuin kaksi
henkilöä joten tehtävät olivat hieman vaikeita. Esimerkiksi laavun
pystyttäminen niin että vain yhdellä saa olla silmät auki. Olimme maalissa
ennen partiomursuja. Pääsimme kuitenkin maaliin. Hyvä me!
Venla Siukola
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KORKEASAAREEN!
Tapasimme Korkeasaaressa klo 17.30 ja olimme siellä vain puoli
tuntia. Meidän ryhmä säikähteli hanhia varsinkin, kun Anna sanoi
VAAK! ja hanhi hyökkäsi. Apinat touhusivat ja karhut kylpivät. Osa
meidän ryhmästä tuli bussilla, metrolla ja kävelen ja osa tuli omalla
kyydillä. Tavattiin myös Aviapartiolaisia. Oli kiva reiss
Petra Paajanen
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HAASTATTELUJUTTU
Kävimme kyselemässä Hyökänummen naapurustosta partioon
liittyviä kysymyksiä:
Mitä ajatuksia partio herättää sinussa?
- Partio on hyvä nuorten harrastus, siellä oppii hyviä ja
hyödyllisä taitoja
- Partio herättää minussa positiivisia ja reippaita ajatuksia
- Partio herättää kivoja ajatuksia
Mitä luulet partiolaisten tekevän?
Retkiä ja kokouksia, riehuu, laulaa, leikkii, liikkuu luonnossa,
tekee hyvää, harjoittelee solmuja.
Oletko ikinä harrastanut partiota tai ajatellut harrastavasi?
- En ole, mutta poika harrastaa
- Olen pienempänä
- En ole
- Siskot ovat harrastaneet partiota
- Olen joskus harrastanut partiota
Tiedätkö partion moton?
- En tiedä, en osaa arvata
- Ei arvauksia
- Hyvä me, hyvä meidän joukkue.
Tiedätkö mikä on tarpoja?
- En tiedä
- En osaa arvata
- En tiedä...
Anna Mäkinen & Roni Soininen
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HUHU -PALSTA!
Koska tiedämme kaikesta kaiken..

! Mia on vanha?
! Onko lippukunnanjohtaja allerginen sukulaisilleen?
! Mia asuu niin landella, että joutuu käymään kaupassa viereisessä
kunnassa.

KUIN KAKSI MARJAA

Koska jokaiselle meistä löytyy kaima

HILLA
Pikachujen johtaja
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HILLA
Marja

FOOD CORNERI
Suklainen yllätys
Tarvitset:
- keksejä(digestive)
- suklaata
- vaahtookarkkeja
1.kärvennä vaahtokarkit.
2.Anna suklaan lämmetä vaahtiksen päällä hetki.
3.Laita kahden keksin väliin.
4.Nauti!

MAAGISTEN NINJOJEN 20 LUKUVINKKIÄ:
1. Harry Potter-sarja
2. Taru sormusten herrasta
3. Labyrintti-sarja
4. Veljeni Leijonamieli
5. Kirjavaras
6. Night School-sarja
7. Hobitti
8. Septimus Heap-sarja
9. Nyt olet yksin
10. Neropatin päiväkirjat
11. Nälkäpeli-sarja
12. Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille
13. Tyttö ja helmikorvakoru
14. Elementia-kronikat
15. Percy Jackson-sarja
16. Langennut enkeli-sarja
17. Narnian tarinat
18. Viha jonka kylvät
19. Muumit-sarja
20. Maameren tarinat
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(B)LOKIKIRJA 24H
6.00: Pojat ja Anna ainoat ajoissa Tikkurilan juna-asemalla. Kaikki hereillä.
6.43: Matka kohti Haarajokea alkaa.
8.55: Kellokoski saavutettu.
14.25: Empatia tulossa.
15.53: Saanan suklaa nestemäistä, hupsis!
16.00: Lähdettiin Kellokosken sairaalamuseoon.
16.44: Venla kaatoi juomapullon museon lattialle. Venlasta tuli sankari.
17.00: JÄÄTELÖÄ!
18.00: Pelailtiin ulkopelejä.
19.00: Ruoan valmistus alkaa.
20.00: Vihdoin ruokaa!
21.00: Tsillailua.
22.00: Futispeli Real Madrid V Liverpool.
23.30: Late itkee, koska Liverpool hävisi.
0.00: Tehtiin Empatiaa ja pelattiin totuutta ja tehtävää.
0.46: Petra kaatui matkalla puistoon.
01.00: Leikitään päiväkodin pihassa.
01.45: Futismatsi päiväkodin pihassa alkaa.
01.55: Puolet luovuttaa futiksen suhteen ja lähtee katsomaan Harry Potteria.
02.10: Futismatsi päättyy siihen, että Lattea väsyttää.
03.00: Kaikkia vähän väsyttää. Pystytettiin laavut.
04.00: Tehdään vähän lisää Empatiaa.
05.00: Moni meinaa nukahtaa pystyyn, osa syö aamupalaa.
06.00: Haaste suoritettu, pihalle nukkumaan!
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