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Pääkirjoitus 
 
Taas on se aika vuodesta, kun yksi partiokausi tulee tiensä 
päähän ja kesäloma alkaa. Syksyn, talven ja kevään aikana on 
järjestetty monia erilaisia tapahtumia: leirejä, majaretkiä, juhlia ja 
viikkotoimintaa, josta varmasti jokainen meistä on ammentanut 
elämäänsä jotakin tärkeää. 
 
Partiokauden päättymistä on jo vuosien ajan juhlistettu 
lippukuntamme yhteisellä kevätjuhlalla, jossa myös perinteisesti 
jaetaan ’’Luppo’’-lehti, tämä, jota pidät nyt kädessäsi.  
 
Kuten tavaksi on jo melkein tullut, juttujen kerääminen ja yhteen 
nitominen on nakitettu minulle. Helppoa se ei aina ole. 
Huolimatta lippukuntamme kovatasoisesta osaamisesta, ei 
annettujen deadlinejen noudattaminen ole osoittautunut 
helpoksi. Onneksi useampi sananiekka kuitenkin laittoi arvokkaan 
aikansa peliin ja lähetti minulle tekemänsä kirjotuksen ajoissa. 
Tästä on hyvä jatkaa. 
 
Mukavaa kesää kaikille, nähdään syksyllä partion merkeissä! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julian Puumalainen 



Eräsissi sissikoulussa 
 
Kuten moni varmaan jo tietää, on 
Suomessa jokaisella 18 vuotta 
täyttäneellä miehellä 
asevelvollisuus, eli jokaisen 18 
vuotta täyttäneen pojan täytyy 
mennä armeijaan suorittamaan 
varusmiespalvelusta. Koska 
itselläni tuo ikävuosi tuli täytettyä 
jo alkuvuodesta 2017, alkaa 
omakin armeijaan astumisen 
hetki lähestyä huimaa vauhtia.  

 
Palveluspaikakseni valitsin 
monien Jessi-johtajien tapaan 
Onttolan rajajääkärikomppanian, 
jossa varusmiehiä koulutetaan 
tiedustelu- ja sissitoimintaan. 
Tämä on myös Joensuuta 
lähinnä oleva palveluspaikka, keskustaan on matkaa noin 6 kilometriä. 
Saapumiseräni on II/18, joten saan aloittaa “aamujen” laskemisen heinäkuun 
kirkkaan auringon lämmössä. Kaikkiaan niitä tulee kertymään joko 165, 255 
tai 347. 
 
Odotan, että armeija antaa minulle ystäviä ja kokemuksia, joita en tule 
unohtamaan. Toisaalta ajatus siitä, että elämälläni on tiukka aikataulu 
aamusta iltaan lähes vuoden ajan, ei ole kovin houkuttava. Olen kuitenkin 
kuullut, että suurin kiire armeijassa on päästä odottamaan, rentoa touhua siis. 
  
Uskon, että partion harrastaminen tulee auttamaan minua “intissä” paljon, 
sillä osaan jo valmiiksi pystyttää pj-teltan, käyttää kirvestä ja liikkua 
luonnossa. Partiossa olen saanut myös jo harjoitella johtamista sekä 
tapahtumien, kuten lököjotoksen, organisoimista. Nämä taidot tulevat 
varmasti auttamaan minua, jos aion pyrkiä johtotehtäviin armeija-aikanani.  

 
Kaiken kaikkiaan odotan innolla tulevaa tehtävääni puolustusvoimissa, niin 
sen hyviä kuin huonojakin puolia. Koska olen kuullut, että myös ystäviäni 
astuu palvelukseen samalla päivämäärällä, uskon, että huumoria ja naurua 
riittää alusta asti. Saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 
 

Ville Honkanen 

 



Nuorena johtajana 

 

Samoajat Veera, Emma, Tatu ja Eetu, luotsi Riikka 

 
Viime vuonna samoajat suorittivat ryhmänohjaajakoulutuksen, joten tänä vuonna 
he ovat päässeet ensi kertaa johtamaan eri ikäisten ryhmiä yhdessä vanhempien 
johtajien kanssa. Tässä lyhyesti Veeran ja Tatun kokemuksia johtamisesta vuoden 
varrelta.  
 

Veera 

Veera on toiminut syksyn alusta toisena akelana Avaruusolennot-
sudenpenturyhmässä.  
 

Mikä on ollut parasta? 

• Olla lasten kanssa. 
 

Mikä on ollut hankalaa? 

• Lasten hallinta ja saada osa lapsista kuuntelemaan. 
 

Millaista johtajana on ollut? 

• Ihan kivaa.  
 

Hyvä muisto vuoden ajalta: 
• Ne kerrat kun on päässyt johtamaan ryhmää yksin ja on onnistunut hyvin.  

 

Tatu 

Tatu on toiminut tarpojien johtajana Tomaattitarha-ryhmässä.  
 

Millaista on johtaa? 

• Leirien suunnittelu ja muu yhdessä tekeminen on mukavaa. Kun kaikki 
ryhmässä osallistuu, tulee onnistumisen tunne. On hyviä ja huonoja puolia. 
Esimerkiksi leireillä ja retkillä voi olla todella kivaa jos kaikki menee hyvin ja 
kaikki osallistuu, mutta joskus jos kaikki ei esimerkiksi tule paikalle kun on itse 
suunnitellut jotain ohjelmaa, tulee huono fiilis.  

 

Hyvä muisto vuoden ajalta: 
• Majaretki tomaattitarhan kanssa ja samana viikonloppuna sudareille 

järjestetyt kisat. Umpihangessa tarpominen ei kumminkaan ollut niin kivaa.   
Haastattelijoina toimivat Emma ja Eetu, tekstin kirjoitti puhtaaksi Riikka 
 
 
 



Jamboree 2019 

 
Jamboree on neljän vuoden välein järjestettävä maailman suurin 

partioleiri. Seuraava jamboree järjestetään 22.7.–2.8.2019 USA:n 
Länsi-Virginiassa. Jeskatylaiset Meeri, Iida-maria ja Laura ovat 

lähdössä tälle jamboreelle. Rahan keruu on jo aloitettu kakkutukun 
tuotteilla ja kohta lakujen myynnillä. Olemme myös järjestäneen 

myyjäiset sairaalalla ja tulemme pitämään vielä muutamat 
arpajaiset. Kaikki odottavat jo innolla lähtöä! On mahtavaa päästä 

lähtemään jenkkeihin asti edustamaan suomen partiolaisia.  

- Meeri ja Iida-Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Järvi-Suomen Partiolaisten kevätkisat Liperin Pärnävaaralla 5.5.2018  

 

JES/Katyille tutuissa maisemissa Pärnävaaralla kisailtiin SuSe-
mestaruuksia 5.5. keväisen koleassa säässä. Lippukunnastamme hurjaan 
taistoon osallistui yhteensä 4 joukkuetta: sudarisarjassa 3 pentuetta ja 
seikkailijasarjassa 1 vartio. Aamu alkoi Pärnävaaran stadionilta 
lipunnostolla ja sen jälkeen suunnattiinkin kuumeisesti aloitustehtävän 
pariin. Aloitustehtävän aineksista rakentui lopulta norppa ja lautta. 

Sitten suunnattiinkin jatkamaan matkaa kohti muita rasteja. Rastit olivat 
rakentuneet Niilo Norpan seikkailujen ympärille ja niillä päästiinkin muun 
muassa testaamaan ea- ja suunnistustaitoja, ampumaan ecoaseella, 
heittämään pelastusköyttä, kokkailemaan trangialla sekä tunnistelemaan 
eri eläinlajeja.  

Vaikka välillä joutui odottelemaankin pääsyä rasteille, eväät maistuivat 

sitäkin makeammille Pärnävaaran upeissa maisemissa. Hurjan taiston 
jälkeen lippukuntamme edustus sijoittui sudenpentujen sarjassa sijoille 
4., 18. ja 24. Seikkailijoiden edustusjoukkue pääsi hienosti sijalle 18. Tästä 
on hyvä jatkaa ja treenailla partiotaitoja seuraaviin kisoihin! 

 

 
  

 

 

 
 
 



Kotiruokaa retkikeittimellä 

 
Jauheliha Klöntit ja pottumuusi, kaksi annosta annosta: 
 

Pottumuusi: 
-6 nyrkin kokoista perunaa 

-1 l maitoa 

-muhkea nokare voita 

-ripaus suolaa 

-keitinvettä 

 

Jauheliha klöntit: 
-400 grammaa jauhelihaa 

-1 sipuli 
 

Valmistusohjeet: 
1. Kuori ja pilko perunat, jotta ne keittyvät nopeammin 
2. Laita perunat keittymään trangian isoon kattilaan 
3. silppua sipuli ja sekoita se jauhelihan kanssa lihaklöntti 

taikinaksi 
4. Vuole puusta puukolla nuija, jolla voit muusata perunat 

muusiksi 
5. Kaada keitetyistä perunoista vedet pois, ja murskaa ne nuijalla 
6. kaada sekaan sopivasti maitoa, jotta muusista tulee kuohkeaa, 

muttei velliä. loput maidosta voidaan juoda aterian yhteydessä. 
7. Lisää sekaan voi ja sekoita, halutessasi myös ylimääräinen 

sipulisilppu voidaan laittaa muusin sekaan, mutta suosittelen 
kuullottamaan sipulin pannulla. 

8. paista lihapullat pannulla 
9. Laita lihapullien ja perunamuusin määrä puoliksi 
10. Syö annos 
11. Pese astiat, joita käytit kokatessasi ja syödessäsi 

 



Uutta lippukunnan viestinnässä 
 

Ainoa muuttumaton on suo. Näinpä lippukunnan viestinnässä on päätetty 
ottaa uudet järeämmät keinot käyttöön! 

Olethan jo tutustunut lippukunnan uusiin päivitettyihin nettisivuihin? 
Mikäli et, klikkaa itsesi sivulle www.jeskaty.com ja ylläty! Sieltä löytyy 
muun muassa ajankohtaista tietoa lippukunnan tapahtumista, kannattaa 
vilkuilla sivujamme, ettet nuku onnesi ohite. 

Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt ovat nykyään myös Instagramissa, 

löydymme sieltä tunnuksen jes.katy takaa. Liity seuraamaan meitä, jotta 
pysyt kartalla lippukunnan kuulumisista!

 

http://www.jeskaty.com/


 

(Hiihdellen) nuotiolle! 

 

8.4. starttasi JesKaTyjen 
yhteinen hiihtoretki 
Linnunlahdelta Kuhasalon 
nuotiopaikalle. 
Sääennustetta luettiin 
edellisellä viikolla kuin 
kristallipalloa: onko 
pakkasta, kestääkö jää, onko 
ladut kunnostettu? 
Lumitilanne oli tänä talvena 
kyllä erittäin hyvä, mutta 
vesisateet juuri ennen 
suunniteltua ajankohta 
meinasivat kirjaimellisesti 

vesittää suunnitelmat. 
Tapahtumapäivänä lähinnä 
johtajat olivat valmiina 
suksien kanssa, mutta lähtöpaikalla hiihtoretki päätettiinkin muuttaa 
pelkästään retkeksi, jotta saataisiin enemmän osallistujia mukaan. 
Lopullinen kokoonpano olikin noin 10 innokasta retkeilijää. 

Ohjelmassa oli siis pientä kävelyä Kuhasalossa, hauskoja ulkoleikkejä, 
nuotion sytyttelyä, eväiden syömistä ja mehun lämmitystä. Pelailu ainakin 

toimi hyvin, sillä leikki eteni ja kaikilla oli hauskaa, vaikka hippa katosi 
välillä mystisesti leikistä. Sää oli aurinkoinen ja lämmin ja nuotiolla 
bongattiin myös kevään ensimmäinen joutsen.  

Retken päätteeksi todettiinkin, että tämänkaltaisia matalan kynnyksen 
päiväretkiä voisi järjestää tulevaisuudessa, vaikka enemmänkin. Ja 
seuraavalla kerralla otetaan sitten myös ne vaahtokarkit mukaan!  

 



 

Diman pähkinä 

Voi ei! Dima erehtyi kirjoittamaan nämä suomenkieliset sanat 
kyrillisin kirjaimin! Hoksaatko sinä mistä sanoista on kyse? 

 

партио 
 

йоенсуу 
 

вене 
 

суо 
 

сауна 
 

леири 
 

ринкка 
 

макуупусси 
 

хуиви 
 

лааву 
 

телтта 
 

трангиа 
 

каякки 
 

юринярвен регатта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kyrilliset kirjaimet 

А а  = a И и = i С с = s ы = y 

Б б = b Й й = ji tai j Т т = t Э э = e 

В в  = v К к = k У у = u Ю ю = ju tai jy tai y 

Г г  = g Л л = l Ф ф = f Я я = ja tai jä tai ä 

Д д  = d М м = m Х х = h 
   

Е е  = je tai e Н н = n Ц ц = ts 
   

Ё ё = jo tai jö tai ö О о = o Ч ч = tš tai tsh 
   

Ж ж = ž tai zh  П п = p Ш ш = š tai sh 
   

З з 
 

z Р р 
 

r Щ щ 
 

štš tai shtsh 
   

 

 



 



 
 



SILMÄTIKKU 
 
 

 

Milloin tuorein KaTy saa suokasteen? 

 

Saadaanko JESKATY: stä ketään edustamaan Jamboreeelle 
2079? 

 

Mitä kesäleirillä tapahtuu? 

 

Mutta mitä Ville tekee Pariisissa? 

 

Kaipaako Saara Jeskatyjä Kuopiossa? 

…se oli hieno 

 

SAVO <3 JESKATY 
 

Huhu= Sikrenvaara + lököjotos totta vai ei? 
 

Luumu – löytötavaroiden kauhu 

 

Leviääkö jeskaty savoon? 

 

Johtajien päivämäärät ovat hakusessa… 

 

Partiotalolta löytynyt valkoinen lapanen. 
 

Onko Annella uusi koti? 

 

Saako kissoja pestä? 



 


