Vesikkojen historia aikojan alusta vuoteen 2012
Koottu vanhoille nettisivuille kirjailluista muistiinpanoista maaliskuussa 2015.

2001
Perustamiskokous
Juhlallinen perustamiskokous pidettiin 9.1.2001 asukastalolla. Siellä muun muassa äänestettiin lippukunnan
nimestä ja vahvistettiin säännöt.

Keväinen iltanuotio
Jäseniä houkuteltiin mukaan toimintaan järjestämällä iltanuotio läheisellä ladolla. Keväinen aurinko
houkutteli paikalle noin sata innokasta viikkiläistä ja saimme nelisenkymmentä partiotoiminnasta
innostunutta listallemme odottamaan syksyä. Ohjelmassa oli nuotiolauluja, näytelmä Pyhästä Yrjöstä sekä
makkaranpaistoa.
Syksyn aloitus 2001
Onks porkkanoit? Syyskuussa keräännyttiin joukolla aloittamaan varsinaista partiotoimintaa. Suurin osa
keväällä ilmoittautuneista ilmaantuikin paikalle ja riemu oli suuri kun saatiin perustettua kerralla neljä
toimintaryhmää. Pieni pettymys oli, ettei tyttövartiota saatukaan kasaan.
Lippukuntaretki
Syksyllä myös tehtiin ihkaensimmäinen lippukuntaretki NMKY:n Katajaisten kämpälle Mäntsälän Saareen.
Sudenpennut nukkuivat sisällä ja vartiolaiset ynnä johtajat ulkona kaminateltassa. Retkellä suuri osa ajasta

meni uudenlaisessa ympäristössä "elämisen" opetteluun, mutta mahtuipa mukaan myös iltanuotio ja
jäljitysratakin. Osallistujia oli kolmisenkymmentä.
Joulujuhla
Huivit jaettiin hyvissä ajoin ennen joulupukin vierailua, porukka alkoi suorastaan säteillä. Sudenpennut ja
vartiolaiset alkoivat näyttää Vesikoilta, ja ennen kaikkea partiolaisilta!

2002
Yksivuotiskekkerit
Täytekakkukilpailussa löydettiin voittaja ja Jaffa sai vihdoin laittaa partiojohtajien jatkokurssin suorituksen
merkiksi nappulat kaulaansa.
Robin Hood -lippukuntaretki
Pääsiäisen lippukuntaretki Siuntion Korpirauhaan toimi harjoituksena kesän leiriä varten, iloiset Ve(s)ikot
viettivät telttamajoituksessa pitkän viikonlopun 29.-31.3.2002. Huivejakin jaossa.
Yhteisvastuuta 14.4.2002
Tänne polkumme johtaa.. Illanvietto perheille: luontorasteja, nuotio, makkaraa ja yhdessäoloa. Yhdessä
Malmin seurakunnan kanssa Viikin ladolla, yhteisvastuukeräyksen merkeissä.
Lupauksenanto
Lippukunnan eka sudenpentu- ja
partiolupauksenantotilaisuus pidettiin 24.4.2002
Herttoniemen seurakuntatalolla. Partiopuku ja
varsinkin lupausmerkit tulivat ajankohtaisiksi.

Kevätiltanuotio
Ensimmäinen toimintakausi saatiin päätökseen
iltanuotiolla, missäs muualla kuin Viikin ladolla.
Vuoden Vesikko -tittelin sai kantaakseen Ritva
Suikkanen, myös ryhmien aktiivisimmat palkittiin.

Piirileiri 2002 Kerkkä
Kokonaiset 25 vesikkoa osallistui Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
piirileirille, jonka nimi oli Kerkkä. Yksin ei tarvinnut Räyskälän
metsissä viettää aikaa, sillä samassa savussa majailivat mm.
partiolippukunta Myllymarit Myllypurosta ja leirillä oli kaikkiaan noin
3800 partiolaista. Tarkemmat leiritarinat löytyy jokaisen leiriläisen
korvien välistä ja rinkan pohjalta..
Upouutena lippukuntana ei onneksi tarvinnut lähteä tyhjin käsin ja telttoja vailla, kiitokset Partioaitan ja
HePP:n kannatusyhdistyksen!

Syksyn aloitus 2002
Toiminta lähti käyntiin iltanuotiolla, nyt voitiin jo sanoa että
"perinteisesti". Uusia vesikkoja ilmaantui paikalle parikymmentä!
Kaikkiin ryhmiin tuli uusia, kokonaan uudet poika- ja tyttölaumat
aloittivat, sekä sudenpennuista nousevista koottiin uusi
poikavartio!
Asterix-lippukuntaretki
Syksyn lähdettyä käyntiin tehtiin 11.-13.10. lippukuntaretki Nuuksioon Jeanne d'Arc -lippukunnan kämpille.
Seitsemän vartiolaista viihtyi sisämajoituksessa yhden yön ja teltassa toisen, kaikkiaan 33 sudenpentua
valloitti kämpät lauantaina. Useimmille retki oli ensimmäinen, joten johtajien taidot ja hermot laitettiin
kovalle koetukselle. Retkestäselvittiin hyvin, liekö taikajuomalla osuutta asiaan?
Joulujuhla 18.12
Nyt kokoonnuttiin perinteisesti jo toista kertaa lupauksenantoon Herttoniemen seurakuntatalolle. Samalla
vietettiin joulujuhlaa, jossa sekä partio- että sudenpentulupaukset kaikuivat. Nyt päästiin jakamaan
lippukunnan ensimmäiset luokkamerkit, neljä kappaletta kolmannen luokan merkkejä taitonsa näyttäneille
Villisioille. Joulukalenterimyyjien eliitti sai mainetta ja kunniaa!

2003
Kaksi vuotta kasassa 9.1.2003!
Johtajat juhlistivat tapausta ja rentoutuivat tällä kertaa keskenään monenmoisen fonduen parissa.
Vartio-osasto Kiljavalla
Molemmat vartiot suuntasivat täysilukuisina Kiljavalle 7.-9.3. lumen ja jään keskelle. Joukon vahvistuksena
toimi Pahvipäät-tyttövartio NMKY:n Katajaisista ja majoituimme yläkämppään. Lue veikeä raportti ViiVe
1/2003 sivulta 12.
Sudarit ja Merirosvot
Sudenpentuosasto valloitti Vuosaaren Meriharjun 3.-4.5. Merirosvoaiheisella
retkellään. Tästäkin kirjoitettiin ViiVe 2/2003:ssa.
Tornien taisto 3.5.
Lintubongareiden kisa pidetään yhtä varmasti kuin muuttolinnut keväisin
palaavat Suomeen. Vesikot olivat mukana menossa Viikissä Hakalan
lintutornilla, joskin lettupannua vahtien. Lue lisää ViiVe 2/2003:sta.
Perinteinen iltanuotio päätti kauden
Kevään ja toimintavuoden päätteeksi 21.5. keräännyttiin Vadelmakalliolle,
tällä kertaa ohjelmasta huolehti Villisiat-vartio. Mainetta jaettiin ja merkkejä
oli jälleen ansaittu, Vuoden Vesikko 2003 -tittelin sai Miina Rautiainen.
Saari '03, Vesikoiden ensimmäinen leiri
Espoon ja Vihdin rajalla Nuuksion kansallispuiston kyljessä sijaitsevan
Saarijärven saari toimi ensimmäisen Vesikko-leirin näyttämönä 9.-13.6.2003.

Mukana oli myös kaksi tyttölippukuntaa itäisestä Helsingistä: Myllymarit Myllypurosta ja Kappelitytöt
Puotilasta.
Kaikkiaan yli 70 partiolaista vietti viikon saaressa ja järvellä, sateessa ja paisteessa. Leiri toimi
valmistautumisena seuraavan kesän Finnjamboreehen Tarukseen, ikimuistoiseksi sen kuitenkin teki
Vesikkojen lipun naulaus ja vihkiminen.
Toimintaa läpi syksyn
Syksy aloitettiin Vadelmakalliolta 27. elokuuta. Uusia jäseniä tuli taas vaikka kuinka monta. Koko lpk sai
maistaa kansainvälisyyttä 8.10. KV-illassa asukastalolla.
Sudenpennut viettivät syksyllä viikonlopun 25.-26.10.2003 Suomenlinnassa. Lumisateen lomassa
tutustumisen kohteena olivat mm. tykit ja tunnelit sekä sukellusvene Vesikko.
Vartiolaiset puolestaan telttailivat 28.-30.11.2003 Kirkkonummella. Tällä maastoretkellä päästiin
harjoittelemaan retkeilytaitoja poikkeuksellisen märissä olosuhteissa.
Tarinaa tapahtuneista ViiVe:istä 3/2003 ja 4/2003.

Joulujuhla 17.12.2003
Syksy päättyi joulujuhlaan Viikin Norssissa. Juhlan mittaan näimme kaikkien aikojen ensimmäiset
Vesikoiden tyttövartiolaisten lupaukset, huivin luovutuksen superVesikko Jarnolle sekä paljon joululauluihin
liittyvää ohjelmaa. Asukastalo Kaari jäi nyt pysyvästi taakse, alkavana vuonna kokoonnutaan omalla kololla!

2004
Lippukuntaretki Excalibur 4.-6.6.
Koko lippukunnan yhteinen retki alkoi vartiolaisten III- ja II-luokkien
suorituksella, perjantaiaamuna matkasimme bussilla, junalla ja
kävellen Inkoon Kavalahteen. Sudenpennut liittyivät seuraan
vanhempien kyydeillä lauantaina. Retkeä jatkettiin ritarihengessä ja
telttamajoituksessa. Huipennuksena keväälle ja retkelle vietettiin
sunnuntaina kevätjuhlaa, jossa jaettiin niin taito- kuin luokkamerkkejä
sekä mainetta ja kunniaa ryhmiensä innokkaimmille. Vuoden Vesikko
2004 -titteli myönnettiin Tarja "Nasse" Vuoriolle.
Finnjamboree Tarus 28.7.-5.8.2004
Kaikkiaan 12200 partiolaista kaikkialta Suomesta kokoontui Padasjoelle
Suomen Partiolaisten historian viidennelle suurleirille. Sateisissa
merkeissä alkanut leiri todisti että olemme selviytyjiä. Justeeri-alaleirissä
sijainneen Huskaarna-savun kansoitti yhdessä Vesikkojen kanssa
Myllymarit, NMKY:n Katajaiset, Rantasipit sekä Metsolan Pojat,
loppuleiristä myös partiolaisia pakistanista.
Vuonna 2004 retkeiltiin ahkerasti. Sudenpentuosasto teki keväällä retken Nuuksioon ja syksyllä
Meriharjuun. Vartio-osasto vietti viikonlopun 22.-24.10. Sipoon maastoissa. Vartiot tekivät lukuisia omia
retkiä. Vuoden viimeinen retki oli johtajahuoltis Rekolassa joulukuun alussa.

2005
Keväällä 2005 järjestettiin Snöge-lippukuntaretki, sekä lippukunnan historian ensimmäinen vj-kurssi
Villisioille yhteistyössä VarTyn ja VarPon kanssa.
Molske kesäleiri 16.-21.6.2005
Kesällä 2005 leireiltiin yhdessä Rantasipien kanssa Sipoon edustalla
Granön saaressa. Alue on toinen Helsingin kaupungin merellisistä
leirialueista, tunnetumpi on Bengtsårin leirisaari eli Benkku. Leirillä
satoi noin pisaran verran vettä, eli Taruksen sateet eivät toistuneet.
Ohjelmassa muun muassa kalastaja- ja vesilläliikkuja-taitomerkit.
Vuoden Vesikko 2005 -titteli myönnettiin Otso "Mursu" Karhulle.
Syksyllä 2005 vihittiin käyttöön meidän oma Viikin kirkko. Syksyllä
pidettiin myös perinteiset osastoretket, sudenpentujen suuntautui Nuuksioon Vavakka-kämpälle ja
vartiolaisten Sipoonkorpeen.

2006
Tammikuussa 2006 vietettiin 5-vuotisjuhlia koko lippukunnan ja
kutsuvieraiden välisen täytekakkukilpailun merkeissä. Maaliskuun
alussa talvinen TiLaNaRu-lippukuntaretki pidettiin
kämppämajoituksessa Ojakkalassa. Kevään vj-kurssille osallistui 4
Virusta ja 2 Varista vaan, järjestelyt hoituivat jälleen kimpassa VarTyn
ja VarPon kanssa.
Piste'06 kesäleiri 6.-12.6.2005?
Ensimmäinen täysin lippukunnan omin voimin järjestetty kesäleiri
pidettiin Taipalsaaressa Lappeenrannan lähettyvillä. Paikka oli
pystymetsää, siellä ei ollut mitään rakennelmia eikä kukaan ollut leireillyt siellä ennen meitä. Mukavuuksiin
kuului 2km mittainen hiekkaranta ja upeat näkymät Saimaalle. Leirirakentaja-taitomerkin myötä
enemmänkin kuin välttämättömät rakennelmat kohosivat metsään. Sudenpennut suorittivat ensiaputaitomerkin. Vuoden Vesikko 2006 -tittelin sai Kirsti "Kisti" Kakko.

2007
Partiolippukunta Viikin Vesikoiden toiminta oli vireää. Sudenpennut ja vartiolaiset kokoontuivat ja
retkeilivät ahkerasti. Merkittävää oli, että ensi kertaa lippukunnan historiassa nuoret vartionjohtajat
aloittivat ryhmien johtamisen. Lippukuntaan liittyi huomattava määrä uusia sudenpentuja, erityisesti poikia.
Vuoden 2007 lopussa lippukunnassa oli yhteensä 100 jäsentä. Lippukunnan jäsenmäärä kasvoi
toimintavuoden aikana huomattavasti. Huomion arvoista oli myös vaeltajatoiminnan käynnistäminen.
Lippukunnanjohtajana toimi Pepe Poutala ja Kisti Kakko.

Tammikuussa koko lippukunnan talviretki KAMINA järjestettiin 9.-11.1. Siuntion Korpirauhassa. Retken
johtajana toimi Pepe Poutala.
Maaliskuussa uusille vaeltajille järjestettiin keväällä 18.3. lippukunnan historian ensimmäinen pykällys eli
vaeltajaksi siirtyminen. Tapahtumaan osallistui 11 uutta vaeltajaa.
Toukokuussa pidettiin suoritusretki 26.- 27.5. Nuuksion maastossa, ohjelmassa olivat III- ja II-luokan
riihitykset. Suorituksen johtajana toimi Nelli Karhu.
Kirsti Kakolle myönnettiin kevään paraatissa Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten vuoden 2007 toimiva partiojohtaja – titteli.
Toukokuussa Virukset-vartio sijoittui erinomaisesti Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten kevätmestaruuskisoissa (Törmä) 5.5. Vartio pääsi oranssin
sarjan voitettuaan edustamaan sarjassaan myös SM-kisoihin (Salppurin
kisat 26.-27.5). Myös Varikset vaan -vartio sijoittui hienosti voittamalla
lilan sarjan. Myös Valkuaiset-vartio osallistui kisoihin.
Vuoden Vesikko 2007 -titteli myönnettiin Satu Kokolle.
SULKA -kesäleiri pidettiin Fiskarsissa Pohjan kunnassa. Leiriä
suunniteltiin ja kalustoa valmisteltiin kevään aikana viidessä kokouksessa. Seitsemän johtajaa kävi
tutustumassa leirialueen maastoihin ja vaeltajat järjestivät ”duunipäivän” jossa tehtiin käytännön
leirivalmisteluja. Vartiolaisten osalta kesäleiri kesti 29.7.-4.8. ja sudenpentujen 29.7- 1.8. Rakennusleiri
pidettiin 27.7.-28.8. ja purkuleiri 4.8. johtajiston voimin. Leirinjohtajana toimi Zuiccis Kivikero. Yhteensä
leirillä oli 35 partiolaista. Leirillä vartiolaiset suorittivat intiaani-taitomerkin ja sudenpennut taiteilijataitomerkin.
Lokakuussa järjestettiin vartio-osaston maastoretki LIEKKI 12.-14.10 NMKY:n Katajaisten kämpälle
Mäntsälän Saareen. Ohjelmassa oli tulentekijä-taitomerkkien suoritusta. Retken johtajina toimivat Ode
Rantala ja Zuiccis Kivikero.
Joulukuussa järjestettiin sudenpentuosaston HONKA -retki Espoon Partiotuen Dåvits-nimisellä kämpällä 8.9.12. Retkellä suoritettiin SP:n Metsätaitomerkki. Osallistujia oli 26, retken johtajina toimivat Riikka Kivekäs
ja Niina Kivikero. Lisäksi 7.-8.12. järjestettiin jodehuolto ennen sudenpenturetkeä Partiotuen kämpällä.

2008
Vuoden 2008 lopussa lippukunnassa oli yhteensä 114 jäsentä. Lippukunnanjohtajana toimi Ode Rantala, ja
Oden siirtyessä äitiyslomalle Satku Kokko.
Maaliskuussa 14.-16.3. pidettiin lippukuntaretki SKUTSI Vuosaaren Uutelassa. Retken johtajana toimi Taika
Viinikainen.
Maalis-huhtikuussa järjestettiin vartionjohtajakurssi yhteistyössä Katajanokan Karhunkaatajien ja Metsolan
Poikien kanssa. Kurssin ensimmäinen viikonloppu pidettiin 4.-6.4. ja toinen 11.-13.4. Kurssin johtajina
toimivat Ode Rantala-Mery ja Satku Kokko.

Toukokuussa 17.-18.5. järjestettiin III- ja II-luokan riihitykset Sipoonkorven maastoissa. III-luokkaa suoritti
11 ja II-luokkaa 4 vartiolaista. Riihityksen johtajana toimi Riikka Kivekäs, jonka PJ-peruskurssin lopputyö oli
riihitys.
Toukokuussa 26.5. Viirupöllöt-vartio järjesti lippukunnan kevätjuhlan Vadelmakallion ladolla. Ohjelmassa oli
merkkien jakoa, aktiivisimpien palkitsemista ja leikkejä aurinkoisessa säässä.
Heinäkuussa 4.-6.7. laulettiin ja leikittiin koko lippukunnan yhteisellä RAIKU -kesäretkellä Mäntsälässä,
Sudenpennut ja vartiolaiset suorittivat retkellä vartiolaisten Laulut ja leikit –taitomerkin. Retken johtajana
toimi Taika Viinikainen, jonka PJ-peruskurssin lopputyö oli Raiku. Vuoden Vesikko 2008 -titteli myönnettiin
Lauri Saarikoskelle.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri AIHKI järjestettiin 30.7.-8.8
Jämijärvellä Hämeenkankaalla. Sudenpennut olivat mukana leirillä
30.7.-3.8. Viikin Vesikot asuivat Käpytikka-savussa Helsinki Keskisen
alaleiri Poljassa yhdessä Katajanokan Karhunkaatajien, Metsolan
Poikien, Myllymarien ja Suomenlinnan Merisusien kanssa. Leirille
osallistui 30 Vesikkoa. Käpytikka-savussa asui kaikkiaan 73 leiriläistä.
Rakennusleirille osallistui 7 Vesikkoa ja purkuleirille 2 Vesikkoa. Koko
Aihkilla oli reilut 4000 leiriläistä. Suomen Partiolaisten Leirillä jaettiin
Suomen Partiolaisten Louhisuden soljet Ville Majamaalle ja Pinja
Raitaselle ansiokkaasta toiminnasta vartionjohtajina.
Elokuussa 21.8. pidettiin kauden avajaiset Vadelmakalliolla. Noin 30 kiinnostunutta ilmoittautui mukaan
lippukuntaan. Ilmoittautumisten lisäksi ohjelmaan kuului lettujen paistoa ja rastiradalla kiertoa.
Tarja Vuoriolle luovutettiin Suomen Partiolaisten hopeinen ansiomitali Pääkaupunkiseudun partiolaisten
luottissemmassa 7.9.
Syyskuussa 27.-28.9. johtajat rentoutuivat ja tutustuivat uuteen ikäkausiohjelmaan jodehuoltosemmassa
Rekolan Metsäsiskojen ja –veljien kololla Vantaan Rekolassa. Jodehuollon johtajana toimi Satku Kokko.
Lokakuussa 25.-26.10. sudenpennut seikkailivat Peter Panin Mikä-mikä-maassa KOUKKU -retkellä Kiljavan
alakämpällä. Retken johtajana toimi Outi Koivisto, jonka PJ-peruskurssin lopputyö oli Koukku.
Joulujuhlassa 11.12. Outi Rantala-Merylle jaettiin tunnukset Kolmiapila-Gilwellkurssin suorittamisesta. Ode
teki kehittämistehtävänään Suomen Partiolaisten ikäkausiuudistusta.

2009
Kesällä koko lippukunta siirtyi noudattamaan Suomen Partiolaisten uutta ikäkausiohjelmaa, kuten
sudenpentulauma Vampyyrilepakot oli tehnyt jo syksyllä 2008. Uudet ikäkaudet toivat mukanaan
uudenlaista toimintaa ja uusia ryhmiä. Uusi ohjelma omaksuttiin hyvin, ja partiolippukunta Viikin
Vesikoiden toiminta oli aktiivista ja vireää koko vuoden. Ryhmät myös retkeilivät paljon ja suorittivat niin
vanhan kuin uudenkin ohjelman mukaisia suorituksia.
Vuoden 2009 lopussa lippukunnassa oli yhteensä 90 jäsentä. Lippukunnanjohtajana toimi Ansku Sirviö.

Helmikuussa osallistui Viikin Vesikoista Viirupöllöt -vartio Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Hanki’09 talvipiirinmestaruuskilpailuihin 7.2. Viirupöllöt sijoittuivat hienosti ensimmäiseksi ja lähtivät edustamaan piiriä
Plask’09 talvi-Suomenmestaruuskilpailuihin 7.3. Sipooseen.
Maaliskuussa 6.-8.3. selvitettiin salapoliisitehtäviä koko lippukunnan voimin MYSTEERI -lippukuntaretkellä
Kirisiskojen ja Mustien Veljien Impivaara-kämpällä Vihdin Ojakkalassa. Retken johtajana toimi Ansku Sirviö.
Toukokuussa 21.5. johtajat seikkailivat Amazing Race-teemaisessa johtajahuollossa Pääkaupunkiseudulla.
Lopuksi päädyttiin Kilon Kipinöiden kololle herkuttelemaan. Jodehuollon johtajana toimi Satku Kokko.
Toukokuussa 22.-23.5. järjestettiin Vesikoiden ensimmäinen, ja partio-ohjelman muuttuessa viimeinen, Iluokan riihitys vaeltajille Salmin ulkoilualueella. Riihityksen johtajana toimi Satku Kokko.
Lippukunnan oma kesäleiri KALTSI järjestettiin 8.-14.6.
Partiopoukamassa Porvoossa. Sudenpennut olivat mukana leirillä 12.14.6. Leirillä vartiolaiset riihittivät II- ja III-luokkaa ja sudenpennut
tutustuivat luontoon Luonnontutkija-taitomerkkiä suorittaessaan.
Viimeisen illan iltanuotiolla Viikin Vesikot siirtyivät käyttämään Suomen
Partiolaisten uusia ikäkausia. Tämän lisäksi koko lippukunnan yhteistä
kevätjuhlaa vietettiin leirin päätteeksi, johon myös vanhemmat
osallistuivat. Vuoden Vesikko 2009 -titteli myönnettiin Pinja Raitaselle.
Syyskuussa 25.-27.9. tarpojat retkeilivät Nuuksion maastoissa NUHA’09retkellä. Retken johtajana toimi Pinja Raitanen.
Lokakuussa 3.-4.10. sudenpennut opettelivat nuotiotaitoja Meriharjun kurssikeskuksessa Vuosaaressa
NOTSKI -retkellä. Sudenpennut harjoittelivat mm. kiehisten vuolemista, halon hakkuuta ja lounas
valmistettiin ihan itse trangioilla. Illalla herkusteltiin nuotiobanaaneilla ja nautittiin mukavasta iltanuotioohjelmasta nuotion loimussa. Retken johtajana toimi Riikka Kivekäs.
Lokakuussa 23.-25.10. seikkailijat retkeilivät Mäntsälässä. Retken johtajana toimi Ode Rantala-Mery.

Joulukuussa 19.-20.12. johtajat suunnittelivat tulevaa ja rentoutuivat Kavalahdessa. Jodehuollon johtajana
toimi Satku Kokko.

2010
Vuonna 2010 viettiin partioliikkeen 100-vuotisjuhlaa Suomessa. Juhlavuosi huipentui kesällä pidettyyn
kuudenteen Suomen partiolaisten suurleiriin, Kilkkeeseen. Kuluneena vuonna tilattiin vihdoinkin pitkän
suunnittelun jälkeen Viikin Vesikoiden omat paidat ja aloitettiin myös lippukunnan hihamerkkien myynti.
Kokonainen vuosi uuden ohjelman parissa on mennyt sujuvasti ja uudet nimitykset ja termit ovat tulleet
jäsenistölle tutuiksi.
Vuoden 2010 lopussa lippukunnassa oli yhteensä 95 jäsentä. Lippukunnan jäsenmäärä nousi
toimintavuoden aikana hieman. Tulijoita sudenpentuihin olisi ollut toisenkin uuden lauman verran, mutta
johtajaresurssien ja kolovuorojen niukkuuden vuoksi kaikkia tulijoita ei pystytty ottamaan mukaan
toimintaan. Lippukunnanjohtajana toimi Ansku Suur-Uski.
Helmikuussa 100-vuotiaan suomalaisen partion juhlavuoden aluksi Viirupöllöt osallistuivat Keravalla 6.2.
järjestettyyn 100 lasissa –partiotaitokilpailuun lilassa sarjassa. Vartio jatkoi loistavaa PJ-kisa menestystään
ja sijoittui toiseksi. Juhlavuosi potkaistiin muiden Vesikoiden osalta käyntiin 13.2. kolon läheisyydessä
pidetyssä avaustempauksessa. Päivän aikana pystytettiin muun muassa kinosten keskelle
puolijoukkueteltta ja nautittiin
maittava lounas.
Maaliskuussa 10.3. Vampyyrilepakot
vanhempineen retkeilivät Ursan
tähtitornilla Kaivopuistossa. Illan
aikana kurkistettiin sekä kaukoputken
läpi, että nautittiin pulkkamäestä.
Maaliskuussa 19.-21.3. retkeiltiin koko
lippukunnan voimin NAPA10 lippukuntaretkellä Kavalahdessa
Inkoossa. Viikonloppua vietettiin
lumisissa tunnelmissa, lapiohommia
riitti ja rasteilla rämmittiin hangessa
(sudarien)kainaloita myöden.
Seikkailijat majoittuivat yhden yön
teltassa ja tarpojat molemmat yöt. Sudenpennut ahersivat viikonlopun Partiotaitokilpailu -jäljen parissa.
Huhtikuussa 17.4. Vampyyrilepakot osallistuivat Helsinki-itäisen järjestämään Aikamatkapartiotaitokilpailuun. Vampyyrilepakot sijoittuivat hienosti toiselle sijalle. Onneksi PT-kisataitoja oli hiottu
huippuunsa juuri Napa10 -retkellä!
Kesäkuun alussa 2.6. vietettiin koko lippukunnan yhteistä kevätjuhlaa Vadelmakalliolla. Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten Sudenpääsolki myönnettiin kevätjuhlassa Tuomas ”TT” Kukkoselle. Vuoden Vesikko 2010 titteli myönnettiin Johanna ”Johi” Lászlólle.

Kesäkuussa järjestettiin lippukunnan oma kesäretki VÄLKE 18.-20.6.
Kavalahdessa Inkoossa. Retki toteutettiin käyttäen soveltuvin osin
Suomen Partiolaisten Välke-leirimateriaalipakettia. Lisäksi retkellä
valmistauduttiin muun muassa Kilkkeeseen sen ennakkotehtävien
parissa. Retken johtajana toimi Riikka Kivekäs.
Kesällä osallistuttiin Suomen Partiolaisten kuudennelle KILKE suurleirille. Leiri järjestettiin Hämeenlinnassa Evolla 28.7.-5.8.2010.
Leirille osallistui 24 Vesikkoa. Asuimme Otava-savussa yhdessä
Meritähtien, Myllymarien, Rantasipien, Sipoon Korvenhaltijoiden ja
Viipurin Metsänkävijöiden kanssa
Tuikku-alaleirissä ja Tähti-kylässä.
Leirin teemana oli partioliikkeen 100vuotisjuhla. Kilke oli ensimmäinen
Finnjamboree, jonka ohjelma
toteutettiin uusien ikäkausien
mukaan. Leirillä kokeiltiin myös
kyläkeittiöiden toimivuutta. Kilke oli
ensimmäinen leiri, joka järjestettiin
partiolaisten uudella leirialueella
Evolla.
Elokuussa 25.8. pidettiin kauden
avajaiset Vadelmakalliolla. Noin 20
kiinnostunutta ilmoittautui mukaan
toimintaan. Ilmoittautumisten lisäksi
ohjelmaan kuului lettujen paistoa ja
rastiradalla kiertoa.
Lokakuussa 8.-9.10. johtajat
rentoutuivat ja valmistautuivat
sudenpenturetken koitoksiin
johtajahuollossa Meriharjun
kurssikeskuksessa Vuosaaressa. 9.10.10. sudenpennut vuorostaan
valloittivat Meriharjun. PILKE -retken
tavoitteena oli suorittaa
luonnontuntemus -jälki ja oppia
erilaisia partiotapoja. Heti retken
aluksi 18 uutta innokasta Vesikkoa
sai huivin kaulaansa. Luontorastien
ehdottomasti mielenkiintoisin oli
sienirasti ”se korvasieni oli ihan
madon näköinen!”. Retken johtajana toimi Amanda Parviainen, joka järjesti retken PJ-peruskurssin
lopputyönä.

Lokakuussa 22.-24.10. seikkailijat ja
tarpojat retkeilivät NMKY:n
Katajaisten Mäntsälän kämpällä
KALKE -retkellä. Retken johtajana
toimi Ville Majamaa, joka järjesti
retken PJ-peruskurssin lopputyönä.
Loka-marraskuussa myytiin Suomen
Partiolaisten adventtikalentereita
ennätykselliset 576 kappaletta.
Marraskuun lopussa 28.11. Malmin
seurakunta järjesti Viikin kirkolla
adventtimyyjäiset, joissa Vesikot järjestivät ongintaa lapsille ja myivät leivonnaisia sekä
adventtikalentereita. Vanhemmat leipoivat myös ahkerasti myyjäisiin.
Partion 100-v juhlavuosi päättyi Vesikoiden osalta 6.12. jolloin vietettiin lippukunnan joulujuhlaa ja
itsenäisyyspäivää Viikin kirkolla.

2011
Vesikoiden toimintavuosi sujui lippukunnan perustoiminnan turvaamisessa. Jäsenlistaltamme löytyvästä
suuresta johtajamäärästä huolimatta kärsimme viikkotoiminnassa jatkuvasta johtajapulasta, joka
toivottavasti helpottuu vuonna 2012 järjestettävän ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK) myötä.
Lippukunnan jäsenmäärä nousi hieman toimintavuoden aikana. Vaikka syksyllä 2011 aloitettiin uusi
sudenpenturyhmä, niin lippukuntaan näyttää silti vakiintuneen jonotuskäytäntö uusien tulijoiden osalta.
Niukkojen johtajaresurssien ja kolon kapasiteetin vuoksi kaikkia tulijoita ei pystytä ottamaan mukaan
toimintaan. Vuoden 2011 lopussa lippukunnassa oli yhteensä 102 jäsentä. Lippukunnanjohtajana toimi
Nasse Vuorio.
Tammikuussa lippukunnan
toimintavuosi alkoi juhlavasti Viikin
Vesikoiden 10-vuotis juhlien
merkeissä. Viikin kirkolla järjestettyyn
pääjuhlaan oli kutsuttu
lippukuntamme yhteistyötahoja,
nykyinen jäsenistö sekä lippukunnassa
toimineita johtajia vuosien varrelta.
Ohjelmassa oli jo perinteeksi
muodostunut kakkukisa, jonka voitti
seikkailijoiden joukkue. Vesikot saivat
lahjaksi mm. lettupannuja, myrskäreitä
ja puolijoukkueteltan. Lippukunnan 10vuotisjuhlassa jaettiin
huomionosoituksina

Pääkaupunkiseudun partiolaisten
ansiosolki Lauri ”Late” Saarikoskelle,
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
Hopeinen ansiomitali Riitta Kuismalle ja
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
sudenpääsolki Julius ”Jule” Virolaiselle.
Maaliskuussa vietettiin Vesikoiden 10v
– juhlavuoden WINTTERI –
lippukuntaretki 25.-27.3.2011
talviretkeilytaitojen merkeissä
Kirkkonummen Metsänkävijöiden
Karhukolo –kämpällä Kirkkonummella.
Sudenpennut yöpyivät kämpässä,
seikkailijat, tarpojat ja samoajat
puolijoukkueteltoissa. Retken johtajana
toimi Amanda. Wintteri-retkellä
luovutettiin Louhisuden solki Johanna
”Johi” Lászlólle tunnustuksena
parhaana vartionjohtajana
toimimisesta.
Toukokuussa 11.5.2011
sudenpentuosasto teki retken Viikin
Arboretumin lintutornille. Retkellä
kerrattiin suunnistustaitoja ja
partiotuntemusta. Retken lopuksi
herkuteltiin hodareilla.
Toukokuussa 25.5.2011 pidettiin
kevätjuhla viimeistä kertaa
Vadelmakalliolla. Huomionosoituksena
Ville Majamaalle luovutettiin
Mannerheimin II-luokan solki.
Kesäkuussa juhlavuotta jatkettiin koko
lippukunnan juhlaleirillä. Vesikoiden 10vuotis juhlaleiri SUMMERI pidettiin
Partiopoukamassa Porvoossa 12.19.6.2011. Leirin alussa seikkailijat ja
tarpojat osallistuivat haikkiin, jonka oli
järjestänyt Late, jolle haikin johtaminen
oli samalla PJ-peruskurssin
johtamisharjoitus. Leirillä nautittiin
useana iltana loistavasta
iltanuotiotunnelmasta ja erittäin
vaihtelevasta suomalaisesta kesäsäästä.
Leiri päättyi vierailupäivään, joka alkoi

hartaudella leirikirkossa. Hartauden toimitti Jari Jolkkonen.
Leirin johtajana toimi Ode. Leirin juhlailtanuotiolla Roosa Karille
luovutettiin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Sudenpääsolki ja
Vuoden Vesikko 2011 -titteli Amanda Parviaiselle.
Ruotsin Rinkabyssa järjestetylle Maailmanjamboreelle 27.7.8.8.2011 osallistui Vesikoista hyvä edustus, Mikko Miro Hannu Evis
ja Anna. Leirillä kävi myös 2.8.2011 vierailemassa ja
Jamboreetunnelmaa aistimassa Nasse Satku ja Amanda.
Perinteinen Vesikoiden kauden
aloitustapahtuma pidettiin Viikin
kirkolla 31.8.2011. Uusia
innokkaita partiolaisia
ilmoittautui runsaasti ja
ohjelmassa oli kirkon pihalle
sijoitettu tehtävärata. Lopuksi
herkuteltiin lätyillä.
Syyskuussa 24.-25.9.2011
Vadelmavarkaiden joukkue teki
retken Nuuksion
Haukkalammelle, jossa he
yöpyivät laavussa. Retkellä sattui
hauskoja kommelluksia, joita muistellaan vieläkin!
Lokakuussa 7.-9.10.2011 pidettiin sudenpentu- ja seikkailijaosaston yhteinen RUSKA –retki Kiljavan alakämpällä. Samoajat toimivat retkellä ensimmäistä kertaa apujohtajina. Retken johtajana toimi Maukka, jolle
retken johtaminen oli samalla PJ-peruskurssin johtamisharjoitus. Retkellä sudenpennut suorittivat
rakentelu -jäljen nikkaroiden linnunpönttöjä ja tekemällä paahtoleipähalsterit. Seikkailijat harjoittelivat eri
nuotiotyyppejä, kaminateltassa yöpymistä ja leipoivat pullaa kahdella eri metodilla.
Marraskuussa Vesikiitäjien
tarpojavartio teki oman yöretken
Nuuksion Haukkalammelle 19.20.11.2011, jossa yöpyivät
laavussa talven ensimmäisen
lumen sataessa maahaan.
Loka-marraskuussa myytiin taas
rutkasti Suomen Partiolaisten
adventtikalentereita. Niitä
myytiin myös edellisen vuoden
tapaan Viikin Prisman aulassa
adventtiviikolla. Kalentereita
myytiin yhteensä 677 kappaletta,

mikä oli jälleen uusi Vesikoiden ennätys!
Marraskuun lopussa 27.11.2011 Malmin seurakunta järjesti Viikin kirkolla adventtimyyjäiset, joissa Vesikot
myivät ennätyksellisen määrän leivonnaisia ja muita herkkuja sekä adventtikalentereita. Vanhemmat
leipoivat erittäin ahkerasti myyjäisiin.
Joulukuussa vietettiin lippukunnan joulujuhlaa 12.12.2011 Latokartanon asukastalo Lavassa seikkailijoiden
vastatessa ohjelman suunnittelusta.

2012
Vuoden 2012 huipentuma oli ehdottomasti Saraste –piirileiri, johon osallistuimme peräti 58 Vesikon
voimin. Piirileiriä markkinoitiin voimallisesti ei-vielä-partiolaisille, joiden oli myös mahdollista osallistua
leirille. Vesikko evp:tä oli leirillä yhdeksän, joista leirin innoittamana ilahduttavan moni tuli mukaan
lippukunnan toimintaan syksyn toimintakauden alkaessa.
Kevään aikana järjestettiin Vesikoiden oma ryhmänohjaajakoulutus (ROK). Tämän turvin saimme syksyllä
ikäkausiohjelman suositusten mukaiset ryhmänohjaajat tarpojaikäkaudelle.
Lippukunnan jäsenmäärä nousi hieman toimintavuoden aikana. Olemme saaneet rekrytoitua johtajia nyt
hieman aikaisempaa paremmin toimintaan mukaan ja ROK -koulutuksien johdosta meillä on uusia nuoria
johtajia, mutta emme pysty aloittamaan uusia ryhmiä erittäin haasteellisen kolokapasiteetin vuoksi.
Vuoden 2012 lopussa lippukunnassa oli yhteensä 107 jäsentä. Lippukunnanjohtajana toimi Late Saarikoski.
Huhtikuussa vietettiin partioviikkoa. Yrjönpäivän partiokirkossa 23.4.2012 myönnettiin II-luokan
Mannerheimsolki Late Saarikoskelle ja Johi Lázlólle. 28.4.2012 Vesikot osallistuivat Kohtaaminen 2012 –
tapahtumaan Helsingissä. Eri puolille kaupunkia oli perustettu pisteitä, jossa oli erilaisia tehtäviä ja
ohjelmaa. Tapahtumaan sai osallistua myös ei-partiolaiset. Päivän päätteeksi pidettiin iltanuotio
Alppipuistossa.
Huhtikuussa pidettiin Vesikoiden Loimu –lippukuntaretki 30.3.-1.4.2013 Kiikalassa Lammenjärven
leirikeskuksessa. Retken johtajana toimi Pinja Raitanen, jolle retken johtaminen oli samalla PJ-peruskurssin
johtamisharjoitus. Sudenpennut ja seikkailijat yöpyivät sisällä, tarpojat ja samoajat puolijoukkueteltassa.
Sudenpennuilla ja seikkailijoilla oli ohjelmassa yhteinen luonto- ja partioaiheinen heijastinsuunnistus. Sen
lisäksi seikkailijat tekivät mm. jousipyssyt, sudenpennut leipoivat tikkupullaa ja tutustuivat nuotiotyyppeihin
ja tarpojat&samoajat harjoittivat suunnistustaitojaan.
Toukokuussa 17.5.2012 johtajat rentoutuivat johtajahuollon merkeissä Uutelan kämpällä Vuosaaressa ja
21.5.2012 vietettiin Vesikoiden kevätjuhlaa asukastalo Lavalla. Kevätjuhlassa huomionosoituksina
myönnettiin sudenpääsolki Kanerva Kotilaiselle ja Vuoden Vesikko –titteli Maukka Ekmanille.
Heinäkuussa oli ensin vuorossa samoajaikäisille ja sitä vanhemmille tarkoitettu kansainvälinen leiri
Roverway 20.-28.7.2012. Tapahtuman koostui poluista sekä leiri-osasta. Neljä päivää kestävät polut
järjestettiin ympäri Suomea ja niiden jälkeen vietettiin neljä päivää leirillä Evolla. Vesikoista Roverwaylle
osallistui Outi Rantala-Mery, Hannele Heimonen, Santeri Koivula ja Inti Mery.

Heinä-elokuussa suurin osa Vesikoista osallistui Saraste –piirileirille, joka järjestettiin 30.7.-7.8.2012. Kaiken
kaikkiaan vesikoita osallistui leirille 58. Savun johtajana toimi Lauri Saarikoski ja ikäkausivastaavana Sami
Kukkonen. Vesikot asustelivat omassa Lumik(k)ola –savussaan.
Elokuussa pidettiin Vesikoiden perinteinen syyskauden avajaistapahtuma Viikin kirkolla 30.8.2012. Uusia
innokkaita partiolaisia ilmoittautui todella runsaasti kaikkiin ikäkausiin. Ohjelmassa oli ryhmien omaa
ohjelmaa ja herkuttelua lätyillä.
Lokakuussa 26.-27.10.2012 järjestettiin johtajahuolto Meriharjun kurssikeskuksessa herkuttelun ja pelien
merkeissä. Heti sen jälkeen jatkettiin sudenpentujen Terra –retki Meriharjussa 27.-28.10.2012. Retkellä
suoritettiin luonnossaliikkuja –jälki, jonka vuoksi harjoittelimme mm. jäistä pelastautumista, suunnistusta,
kasvien tunnistamista, tähtikuvioiden tunnistusta ja jokamiehen oikeuksia. Lauantai iltana oli myös suuren
suosion saavuttanut heijastinsuunnistus ja iltanuotio, johon palohälytys toi pientä lisäväriä. Sunnuntaina
askartelimme unisiepparit ja harjoittelimme tiskausta ulkona.
Marraskuussa seikkailijaosasto teki Korpi –retken Nuuksion Mörrimöykky –kämpälle 2.-4.11.2012. Retken
johtajana toimi Jani Raami, jolle retken johtaminen oli samalla PJ-peruskurssin johtamisharjoitus. Retkellä
Seikkailijat tekivät jousipyssyjä ja teetä luonnon antimista. Kämpän palvelutehtävänä olleen tiskauksen
johdosta retkeläisille jaettiin tiskausmitalit ahkerille tiskaajille.
Marraskuussa myös tarpojaosasto teki Suuntana Korpi –retken Nuuksion Korvenkolkka –kämpälle 9.-11.11..
Retken johtajana toimi Anna Fjällström. Retkelle lähdettiin koko tarpojaosaston voimin. Retken teemoina
oli ruuanlaitto ja suunnistus. Ruokaa laitettiin useilla erilaisilla menetelmillä ja kaikki ruoat tehtiin itse.
Suunnistuksen saloihin perehdyttiin teorian ja leikin avulla, lopulta lähdettiin metsään suunnistamaan
lenkki. Retkellä oli ohjelmassa myös perinteinen iltanuotio ja lipunryöstö.
Rauman Partiotyttöjen 80-vuotisjuhlissa 10.11.2013 myönnettiin I-luokan Mannerheimsolki Hannele
Heimoselle.
Marraskuussa möimme adventtikalentereita ja 2.12.2012 Malmin seurakunta järjesti Viikin kirkolla
perinteiset adventtimyyjäiset, joissa Vesikot myivät leivonnaisia ja muita herkkuja, käsitöitä sekä
adventtikalentereita.
Lippukunnan joulujuhlaa vietettiin 12.12.2012 Latokartanon asukastalo Lavassa. Tilaisuuteen osallistui 70
Vesikkoa ja heidän perheenjäsentään. Juhlan järjestelyvastuussa olivat tarpojat. Tilaisuuden juonsi Teemu
Stolt.

