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KAJO FINNJAMBOREE
15.-23.7.2022
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• Kajo on kahdeksas Suomen Partiolaisten suurleiri eli
finnjamboree.

• Leiri järjestetään Evon leirialueella Hämeenlinnassa. Leirialue
on monelle partiolaiselle tuttu aiemmilta leireiltä, sillä alueella
on järjestetty jo kaksi aiempaa finnjamboreeta (2010 Kilke ja
2016 Roihu) sekä mm. lukuisia piirileirejä.

• “Kaikki osallistujat ovat tervetulleita Kajon monenkirjavaan
kankaaseen omana itsenään, heijastaen ympärilleen omaa
persoonallisuuttaan. Leirillä on syrjinnälle nollatoleranssi.”

• “Kajon tekijät kehittävät yhdessä tapahtuman
yhteistyökumppaneiden kanssa uusia tapoja toteuttaa suuria
partiotapahtumia kestävästi. Ekologinen kestävyys ei ole ainoa
kestävyyden näkökulma. Kajo toteutetaan myös sosiaalisesti,
taloudellisesti ja kulttuurisesti aiempaa kestävämmältä
pohjalta.”

FAKTAA KAJOSTA
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• Kajon ohjelman varsinaista kohderyhmää ovat tarpojat,
samoajat ja vaeltajat. Myös perheet ovat tervetulleita leirille,
perheiden osallistumisesta voi lukea lisää
https://kajo2022.fi/osallistujille/perheille/

• Kajon nettisivuille päivittyy jatkuvasti ajankohtaisia asioita!

• Osallistujat ovat sen ikäryhmän toiminnassa leirissä, johon
kuuluvat omassa lippukunnassa.

• Olemme tehneet linjauksen meidän leirilippukunnassa, että
vuonna 1999 syntyneet menevät leirille vaeltajina, jotta pääsevät
kokemaan täyden leirielämyksen



KAJO ON PIENI
KAUPUNKI
• Kajo kerää yhteen yli 10 000 ihmistä, joten väkimäärä

lähentelee pientä kaupunkia!
• Kajolta löytyykin:

• Oma sairaala
• EA-pisteet
• Palokunta
• Toimiva jätehuolto
• 2 erityisruokavalioruokalaa + ruokalat kaikille

osallistujille
• Henkisen turvallisuuden palveluita
• Lukuisia kahviloita
• Uima- ja suihkuvuorot



LEIRILIPPUKUNNAT
• Leirilippukunnat muodostuvat yhdestä tai useammasta

lippukunnasta, leirilippukunnassa on siis omat tutut johtajat
mukana ☺

• Leirilippukunnan toivotaan olevan kooltaan noin 100 henkeä,
ennemmin enemmän kuin vähemmän.

• Leirilippukunta koostuu tarpojista, samoajista, vaeltajista,
aikuisista sekä mahdollisesti alle kohderyhmäikäisistä, jotka
tulevat perheen mukana majoittumaan leirilippukuntaan.

• Leirilippukuntaa johtavat leirilippukunnanjohtaja, -pestijohtaja
ja –ohjelmajohtaja. Johtokolmikon lisäksi jokaisella ikäryhmällä
on omat luotsinsa, jotka tukevat osallistujia leiriarjessa ja
esimerkiksi vinkkaavat ohjelmasta.

• Vielä emme tiedä majoittuuko leirilippukuntamme Halossa,
Hehkussa, Säteessä, Tuikkeessa, Loisteessa vai Fotonissa,
mutta se selviää kevään aikana!
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• Osallistumme Kajolle yhdessä lippukuntien
Orimattilan Samoilijat, Lahden Versot, Joutjärven
Kipinät, Kärkölän Kärpät, Harjunalustan Siniveljet,
Myllykylän Harjuvuokot ja Aurinkovuoren vartijat
kanssa.

• Leirilippukuntamme nimi on Päreet
• Osallistujien kanssa leirille lähtee lippukunnista

johtajia
• Yhteiskuljetuksia järjestetään Kajolle, näistä

tarkemmin tietoa lähempänä leiriä.
• Haastamme kaikki keksimään meille sopivia huutoja

ja tsemppilauseita yhteishengen kohottamiseksi
leirin aikana.

LIPPUKUNTAMME
KAJOLLA: PÄREET
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LEIRILIPPUKUNNANJOHTAJA: JENNI LEHTINEN

Huolehtii yleisestä arjen toiminnasta ja vastaa kokonaisuuden johtamisesta

LEIRIPESTIJOHTAJA: EIJA AROALHO

Huolehtii vaeltajien ja aikuisten hyvinvoinnista, tukee heitä pesteissään sekä
kannustaa heitä osallistumaan heille järjestettyyn ohjelmaan

LEIRIOHJELMAJOHTAJA: KIRSTI SALLINEN

On kartalla tarpojien ja samoajien leiriohjelmasta sekä vastaa leirilippukunnan
samoajien tukemisesta ja huolehtimisesta

TARPOJALUOTSIT: USEITA

He ovat tarpojien lähiaikuisena vastuussa ohjelmaan osallistumisesta ja
jaksamisesta huolehtimisesta

ENSIAPUVASTAAVA: VEERA PASANEN

TURVA-AIKUINEN: EIJA AROALHO

PÄREET: VASTUUAIKUISET
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LEIRIPÄIVÄ KAJOLLA
• Aamiainen
• Ohjelmaa ohjelmalaaksossa
• Lounas
• Ohjelmaa ohjelmalaaksossa
• Päivällinen
• Iltaohjelmaa, esim. avajaiset tai keskiäiset
• Iltapala
• Hiljaisuus kello 23

• Usein ollut hiljaisuuden jälkeen ekstraohjelmaa erityisesti
Samoajille ja Vaeltajille



OHJELMA KAJOLLA
• Tarpojille, samoajille ja vaeltajille järjestetään ikäkauden omaa

ohjelmaa koko leirin aikana.

• Tarpojat osallistuvat kuuteen ohjelmalaaksoon, joissa päästään
mm. visailemaan melkein sadassa eri lajissa, haastamaan itseään
niin fyysisesti kuin henkisesti ja tutustumaan tieteellisiin
teorioihin.

• Samoajien leiriviikkoon kuuluu noin 2 päivää pestiä ja muina päivinä
tekemistä ohjelmalaaksoissa. Samoajien vartiot kootaan samoajien
toiveiden mukaan. Toiveen voi esittää esim. pestin tai kavereiden
suhteen. Leirivartiot kootaan saman alaleirin sisältä.

• Vaeltajilla pestin osuus on noin 75 % leiristä. Loput ajasta on
tarjolla Kajon ohjelmaa. Vaeltajat voivat hakea leiriorganisaation
kymppi- tai eksperttipestejä tai olla pestissä leirilippukunnissa.

• Aikuiset tekevät joko leirilippukunnan pestejä tai leiriorganisaaton
pestejä.

• Kaikille yhteisiä ohjelmat on avajaiset, keskiäiset sekä päättäjäiset,
joissa koko leiri kokoontuu yhteen nauttimaan Evon kesäilloista
partioystävien kanssa. Lisäksi Pop Up –ohjelmaa järjestetään
ympäri leiriä ja kahviloissakin tapahtuu!



● Elämälaakso: Sukelletaan ekosysteemeihin, rakennetaan uusia elinympäristöjä ja
pohditaan, miten meidän elämämme kytkeytyy muiden eliöiden elämään.

● Kanttilaakso: Kisaillaan, visaillaan ja väännetään melkein sadassa eri lajissa. Lajeista moni
saa inspiraation telkkarin kisa ohjelmista esim. suurmestari tai  selviytyjät.

● Mittelölaakso: Toimintaa, niin fyysistä  kuin aivonystyröitä kutkuttavia pohdintoja. Yksin ja
yhdessä haastetaan itsemme oppimaan omista rajoista ja kokemaan ainutlaatuista
toimintaa.

● Rauhalaakso: Seikkailaan ja ratkotaan pulmia monenkirjavassa maailmassa. Salapoliisin
elkein osallistujat pääsevät selvittämään tapahtumien kulkua ja sovittelemaan ristiriitoja.

● Turvallisuuslaakso: Partiolaiset muutoksen tekijänä. Mitä partiotaitoja ja vahvuuksia
tarvitaan tulevaisuuden maailmassa. Laaksossa tarvitaan rohkeutta kysyä, kyseenalaistaa ja
kuvitella se, mikä ei vielä toteutunut.

● Tuumalaakso: Tutkitaan, tarkastellaan ja oivalletaan! Laakso tarjoaa osallistujille elämyksiä
arkipäivän ilmiöistä ja tieteellisistä teorioista.

OHJELMALAAKSOT



MUUTA
MIELENKIINTOISTA

• Jokainen osallistuja saa leirillä älyrannekkeen,
joka toimii pääsylippuna moniin leirinaikaisiin
toimintoihin ja ohjelmiin.

• Rannekkeelle voi ladata myös rahaa (ennen
leiriä tai leirin aikana esim. kotiväen toimesta)
ja sillä voi maksaa leirin myyntipisteissä.

• Rannekkeista tulee lisää tietoa kevään 2022
aikana.

• Kaikki tiedot ja vähän enemmänkin löydät Kajon
verkkosivuilta: https://kajo2022.fi/

• Kajoneuleen yhteisprojekti on alkanut,
Facebookista löytyy Kajoneule-ryhmä! Viikottain
julkaistava jatko-ohje villapaitaan. Nyt neljä osaa
jo julkaistu!



• Kajolle ilmoittaudutaan Kuksassa.

• Yli 18-vuotiaat ilmoittautuvat itse ja huoltajat ilmoittavat
alaikäisen osallistujan

• Ohjeet ilmoittautumiseen ja peruutusehdot tulevat Kajon
verkkosivuille ilmoittautumisen alkaessa

• Leiri maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
• Kesätyö-, varusmies- ja siviilipalvelusturva on voimassa

15.5.2022 asti. Se tarkoittaa oikeutta leiriosallistumisen
perumiseen tai osallistumisajan lyhentämiseen niille,
joiden kesätyö tai palvelus osuu leirin päälle, eikä heillä
ole mahdollisuutta osallistua leirille.

• Samoajat, vaeltajat ja aikuiset ohjataan ilmoittautumisen
yhteydessä hakemaan leirinaikaisia pestejä.

ILMOITTAUTUMINEN
1.12.2021-2.2.2022
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LEIRIMAKSU
• Leirimaksu on 250 €

• Muut osallistumismaksut: 
• Päiväleirimaksu (koskee yli 3-vuotiaita vierailijoita) 35 €/24 h 
• 4–12 -vuotiaat lapset 165 € (vanhempiensa mukana leirillä) 
• 0–3 –vuotiaat lapset 0 € (vanhempiensa mukana leirillä) 
• Rakennus- ja purkuleiripäivät 0 € 
• Kansainväliset osallistujat 320 € (sis. matkat leirille ja takaisin Suomen sisällä) 

• Leirimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
• Osallistumismaksuihin myönnetään stipendejä taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Stipendejä myönnetään

portaittain aina koko leirimaksun kattavaan stipendiin saakka
• Mikäli osallistuja haluaa hakea stipendiä, hänen ei tarvitse maksaa leirimaksua ilmoittautumisen yhteydessä, vaan hänet

ohjataan täyttämään stipendilomake välittömästi ilmoittautumisen jälkeen.

• Lisää tietoa stipendeistä julkaistaan Kajon verkkosivuilla ilmoittautumisen alkaessa.
• Lippukunnat tukee lähtijöitä infoamallaan tavalla.
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KENELTÄ KYSYÄ LEIRIMAKSUSTA
OMASSA LIPPUKUNNASSA?
• ORIMATTILAN SAMOILIJAT - RIIKKA PASANEN 0504105458 JA KIRSTI SALLINEN 040

7757715

• LAHDEN VERSOT- SARI TALONEN 0407488012

• JOUTJÄRVEN KIPINÄT- HILMA MUTANEN hilma.mutanen@gmail.com

• HARJUNALUSTA SINIVELJET- NEEA PALONIITTY 040 1562802

• KÄRKÖLÄN KÄRPÄT- SIIRI LIIKONEN 0505289072

• MYLLYKYLÄN HARJUVUOKOT- SISKO BJÖRK - 0400642007

• AURINKOVUOREN VARTIJAT- SOFIA LIIKAMAA /sofia.liikamaa @gmail.com / 050

4401271



• Kajolla tullaan kysymään koronapassi kaikilta yli 16-
vuotiailta, mikäli asia on ajankohtainen leirin
järjestämisaikaan ja lainsäädäntö mahdollistaa
koronapassin kysymisen.

• Korona ja hygieniaryhmät – metsässäkin
peseydytään
• Johtajatulet viime syksynä onnistui ilman tartuntoja

• Tapahtuman peruminen on äärimmäinen ja
viimeinen vaihtoehto, esim viranomaisohjeitus.

• Toistaiseksi mahdotonta antaa tarkkaa euromäärää
siitä, kuinka paljon osallistumismaksusta
pidätettäisiin jo toteutuneita kuluja.

• Kajon 2. koronatiedote 17.1.2022: Kajon valmisteluja
jatketaan normaalisti – koronatilanne tiiviissä
seurannassa

Koronaturvallisuus ja
leirimaksun palautus
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Tiedote 17.1.2022:

“Me Kajon tekijät uskomme, että ensi kesänä tuhannet
partiolaiset pääsevät kokemaan upean suurleirin, joka on
ensimmäinen suurleirikokemus monelle, ja ensimmäinen
pitkästä aikaa meille kaikille.”

“Meillä on Kajolla onneksi kolme valttia: Ensinnäkin
tapahtumamme on ulkoilmatapahtuma, eli sen järjestäminen on
turvallisempaa. Toisekseen virukset ovat aina olleet
maltillisempia kesäisin. Kolmanneksi rokotuskattavuus kasvaa
koko ajan. Niinpä uskomme vahvasti siihen, että saamme
toteuttaa Kajon.“

- Ilmoittautumisaika ei tule pidentymään koronan takia, sillä
isoa leiriä tehdessä on tiedettävä ajoissa määrät

- Jos leiri koronan takia peruuntuisi niin suurin osa
leirimaksusta voitaisiin palauttaa

…korona
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HOME HOSPITALITY
• 11.-15.7.2021

• Kajon yhteydessä järjestetään Home Hospitality eli perhevierailu,
jonka aikana leirille saapuvat kansainväliset vieraat majoittuvat
suomalaisiin isäntäperheisiin eri puolille Suomea.

• Perhevierailun aikana ulkomaalaiset vieraat tutustuvat
suomalaiseen elämään, ihmisiin ja arkeen. Isäntäperheille
perhevierailu tarjoaa mahdollisuuden tutustua partiolaisiin
muualta maailmasta ja esitellä heille omaa kotiseutuaan.
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Suurleirikokemuksia aiemmilta
vuosilta

Lyhyesti mitä jäänyt mieleen?:
★ Uudet ystävät
★ Tunnelma
★ Yhteishenki
★ Kokemukset ja tekemiset
★ Kahvilat
★ Kylpylä aikuisille
★ Oikea sairaala metsässä
★ Yöbileet



• Ilmoittautuminen on 1.12.2021-2.2.2022
• Leirimaksu 250 euroa maksetaan

ilmoittautumisen yhteydessä
• Leirille osallistuvat tarpojista vanhemmat

partiolaiset sekä ei-vielä-partiolaiset kaverit
• Leiri on 15.7-23.7.2022
• Vierailupäivä on 19.7.2022, tarkat tiedot löydät

Kajon verkkosivuilta

MUISTA AINAKIN NÄMÄ:
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TULE KANSSAMME TEKEMÄÄN
KAJOSTA LOISTAVA!


