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Olympiavoitto Suomeen!
Lauantaina pala�in vuoden 1952 Helsingin olympialaisten tunnelmiin, ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua! 

V i i k i n    V e s i k k o j e n     v i r a l l i n e n     l e i r i l e h t i

Olympiavoi�ajat (Keijukaiset-var�o) hei�ävät �kkaa. Elsin tyylinäyte fu�skentällä.

Eukkoukonkantoa vapaalla tyylillä - kunhan koko �imi kantaa eikä eukko/ukko �pu!

Henkka tekee pääpuskun 
Lentävässä kuulassa.

Olympiavuonna saa�in 
Suomessa ekaa kertaa 
kokista ja pizzaa, joten niin 
nytkin!

Vegaanivuohet pu�aavat 
viivaa pitkin ja sudarit 
lai�avat sukkana sisään.

Kuvat: Alex, Miiku ja 
Miihkali



Kuristajakäärme leirissä - 
”kaunis kuin marmorista 
tehty!”
Herpetologit Joonas ja Niina Gustafsson 
kertoivat vesikoille matelijoista. 
- Se käärme oli niin hienon näköinen, e�ä 
ihan kuin se olis tehty jossain tehtaassa, 
tuumi Pipsa.
- Ihana kun sen lihakset oli niin voimak-
kaat, kun se o� kiinni kädestä, ihasteli 
Nuppu.
- Se koi� mennä Emmin hihan sisään, 
muis� Iina.
- Sillä oli niin kauniit värit, sanoi Sentea.
- Koko leirin kohokohta, kehui Eero.
- Me halutaan käärme! Ja kilpikonna, 
huusivat Kaisa ja Nuppu.
Vaikka oli Reino-koirakin ihan kiva.

Kuvat: Emmi, Roope, Miihkali

Jalometalleja ja heijastinnauhaa
Lauantaiaamun lipunnostossa kiinnite�in Miikuun piirin 
hopeinen ansiomitali, Amandaan SP:n prossinen ansiomi-
tali, ja Per�u sai kaulaansa Vesikkojen huivin ja antoi 
par�olupauksen. 
Kuvat: Ansku ja Kari

Eka kulaus kokista

“Tää on eka kerta mun elämässä, kun mää maistan 
limsaa!” kertoo Alex. “Maistuu jollekin appelsiinille! Tää 
on muutes hyvää!” Alex aikoo kokeilla joskus vielä 
uudestaankin.
Ansku



Kahakka Pohjolassa - 
Sampo hajosi
Väinämöinen & kumppanit saivat 
pihiste�yä Sampon Pohjolasta, 
mu�a tätä seuranneessa käsirysys-
sä hajosivat sekä Sampo e�ä 
Väinämöisen kalanperkkeistä 
väsäämä kierrätyskannel. 

Väinämöinen pisti hulabileet pystyyn
Väinämöinen askarteli hajoneen kanteleen �lalle uuden ko�maisesta 
koivusta, mu�a siitä tulikin vahingossa ukulele.

Kekkonen jälleen presidentiksi - grillasi 
kylkeään Havaijilla noottikriisin aikaan
Kekkonen voi� vaaleissa itsevarman Fagerholmin ja vessaan unohtuneen 
Tuomiojan, koska lupasi hankkia valtakunnan vessoihin kristallikruunut. 
Neuvostoliiton esi�äessä noo�n Kekkonen oli kuitenkin aivolomalla 
Havaijilla, eikä viitsinyt vaivautua. Suomalaiset saivat onneksi ratkaistua 
�lanteen rauhanomaises�, ja politbyroo pää� lähteä Havaijille 
rentoutumaan. #bileet #eisotaa - ”Ukon” vetämällä iltanuo�olla selvisi 
Suomen historian monen muunkin käänteen todellinen luonne.

PerhePartio leirillä
Vipeltävien Viiriäisten Taina ja 

Liina, 5, sekä Jenna, 3, kertovat 

millaista leirillä on. 

Liina: “Hauskaa! Koska mä tykkään 

olla leirillä ja teltoissa”. 

Taina: “Hauskaa!”

Ole�eko olleet leirillä aiemmin?

Liina: “Joo! Mun huppari kertoo 

sen!” (4. kerta kesäleirillä)

Mitä leirillä voi tehdä?

Liina: “Leikkiä!”

Taina: “Paahtaa vaahtokarkkia ja 

nakkia!”

Mikä on teidän lempileiriruokaa?

Taina: “Maksamakkara”

Liina: “Paiste�u vaahtokarkki. Jos 

niitä syö viis, niin menee nälkä.”

Jenna: “Rake�-spage� - se lentää 

suuhun!”
Leevi kii�ää aamupuurosta! 
NamMammamMmmmm!
Mitä leirille kanna�aa o�aa 

mukaan?
Liina: “Makuupussi, par�otyyny ja 
makuupatjat”
Taina: “Tel�a ja unikavereita”
Minkälaista on nukkua teltassa?
Liina: “Hauskaa! On helppoa 
nukahtaa teltassa.”
Taina: “Hauskaa! Valoisassa teltassa 
ei oo helppoa nukahtaa.”
Mitä muuta halua�e kertoa?
Taina: “Tykkään sydämistä!”

Table Magic nousussa 
Pipsa kertoo kuulun ruokailuvä-
linebändin synnystä: “Mä rupesin 
vaan pauku�amaan mukia pöytään 
ja si�en kaikki alkoivat yhtyä 
siihen”. “Jotkut jäi jammaileen 
siihen viereen, kuten Kuu�”, lisää 
Lilja. “Meiltä tulee koko ajan lisää 
biisejä, ja meil on nyt World Tour”, 
kertovat bändin jäsenet Sentea, 
Lilja, Pipsa, Aino, Ellen, Elsi ja 
Sanchu.



Lauantai-illan hämärä 
luontoretki
Toimitus on kuullut huhu�avan, 
e�ä jotkut leiriläiset kävivät illalla 
hämäräperäisellä luontoretkellä. 
Asiasta �etäviä pyydetään 
o�amaan yhtey�ä toimitukseen.

Ruskeat kävyt Miralta
Miralta saa edullises� ruskeita, 
rumia käpyjä. Hän myi niitä jo 
Venäjän vallan aikaan rikseillä ja 
ruplilla. Nykyään käyvät myös 
markat. Bambukarhut os�vat 
Miralta tämmöisen satsin. 

Ihan tavallista leirielämää
Tässä lopuksi kuvia ihan tavallisesta vesikkojen leirielämästä. Toimitus eli 
Miihkali, Kari, Johanna sekä apulaispäätoimi�aja Alex kii�ävät kaikkia 
avusta ja mukavista hetkistä. Nähdään seuraavalla Vesikko-retkellä!

Yllä: lipunnosto, UKT ja ruokahuuto. Alla: hetki laiturilla, Igor sitoo Kuu�n pelissä 
kolhiintunu�a kä�ä, ruoanjakoa ja samoojien karkkikauppa.

Alla: hyväs�t vj:lle, Ellenin kivi,
ja leirilehden toimitus yövuorossa.
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