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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 
(eli siellä missä Roihukin).

• Kajon ohjelman varsinaista kohderyhmää ovat 
tarpojat, samoajat ja vaeltajat.

• Kajon ohjelmalaaksoja ovat:
• Action-laakso
• Battle-laakso
• Elämälaakso
• Heureka-laakso
• Rauhalaakso
• Tulevaisuuslaakso

FAKTAA KAJOSTA



• Ilmoittautuminen 1.12.2021-2.2.2022
• Leirin ajankohta 15.-23.7.2022
• Vierailupäivä 19.7.2022
• Seuraavat Kajon pestirekrytoinnit: 

• Tekijäpestaus alkaa marraskuussa 2021
• Leirilippukunta- ja luotsipestit 

ilmoittautumisen yhteydessä

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ



• 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)  

LEIRIMAKSU



• 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. 

• Stipendiä hakenut vahvistaa 
ilmoittautumisensa saatuaan tiedon 
stipendistä.

• Jyväskylän seurakunta tukee partiolippukuntia, ja 
tuki osoitetaan leirin yhteiskuljetuksiin.

LEIRIMAKSU



LEIRILIPPUKUNNAT
• Leirilippukunnat muodostuvat yhdestä tai useammasta 

lippukunnasta. 

• 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. 

• Siellä majoittuu myös pääsääntöisesti kaikki leirilippukunnan 
ulkopuolella pesteissä olevat, erillistä tekijämajoitusta ei ole 
järjestetty. 

• Leirilippukunnassa voi majoittua myös toiveiden mukaan 
kv-vieraita. 

• Leirilippukuntamme on tuttu Savu 408, jonka muodostavat 
Kuokkalan Vetehiset, Toivakan Lepinkäiset, Puula-Partio ja 
Harjun Partiotytöt.



• Leirilippukunnan arjen pyöritystä varten 
leirilippukuntaan tulee nimetä
• leirilippukunnanjohtaja
• leiriohjelmajohtaja 
• leiripestijohtaja 
• tarpojaluotsit

• Leirilippukunnan kokoonpanosta ja koosta riippuen, 
voi näissä pesteissä toimia myös parina. 

• Nämä henkilöt pestataan leirilippukunnan toimesta.
• Leirilippukunnan pestit tulee merkitä Kuksaan 

vuoden 2021 loppuun mennessä.
• Lue lisää leirilippukunnan pesteistä: 
https://kajo2022.fi/blogi/luotsit-ja-leirilippukunnat-o
sallistujien-tukena/
• Ota yhteys Kajari-Karoliinaan, jos 

kiinnostuit leirilippukuntapestistä.

LEIRILIPPUKUNNAN 
PESTIT

https://www.google.com/url?q=https://kajo2022.fi/blogi/luotsit-ja-leirilippukunnat-osallistujien-tukena/&sa=D&source=editors&ust=1638206025680000&usg=AOvVaw0Ok6FsiUv3tvNpIVkiUAYL
https://www.google.com/url?q=https://kajo2022.fi/blogi/luotsit-ja-leirilippukunnat-osallistujien-tukena/&sa=D&source=editors&ust=1638206025680000&usg=AOvVaw0Ok6FsiUv3tvNpIVkiUAYL


LUOTSIT KAJOLLA
• Kajolla halutaan vahvistaa luotsien roolia kohderyhmän 

tukijoina ja nostaa luotsit uuteen valoon.

• Tarpojaluotsit nimeää ja pestaa leirilippukunta ja 
jokaisella luotsilla voi olla 2-3 tarpojavartiota (vartion 
koko 4-6 tarpojaa). 

• Samoajaluotsit tulevat leiriorganisaation pestaamina ja 
samoajavartiot (6-8 samoajaa) kootaan leirilippukunnan 
ulkopuolelta samasta alaleiristä, johon samoaja saa 
esittää esimerkiksi kaveri- tai pestitoiveen. 

• Vaeltajien luotsaus tapahtuu vaeltajan pestien mukaan 
kootuissa vaeltajavartioissa, joissa on myös 
leiriorganisaation pestaamat vaeltajaluotsit. Samoaja- 
ja vaeltajaluotsien pestit tulevat hakuun 
ilmoittautumisen yhteydessä.

• Lue lisää luotsien pesteistä: 
https://kajo2022.fi/blogi/luotsit-ja-leirilippukunnat-osal
listujien-tukena/

https://www.google.com/url?q=https://kajo2022.fi/blogi/luotsit-ja-leirilippukunnat-osallistujien-tukena/&sa=D&source=editors&ust=1638206025837000&usg=AOvVaw0pQYWyFCK385ljz2QbuulD
https://www.google.com/url?q=https://kajo2022.fi/blogi/luotsit-ja-leirilippukunnat-osallistujien-tukena/&sa=D&source=editors&ust=1638206025837000&usg=AOvVaw0pQYWyFCK385ljz2QbuulD
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Kajo luo uusia tapoja luoda isoja 
yleisötapahtumia kestävästi. 

KAJON TAVOITTEET

Kajo on yhteinen, ainutlaatuinen ja 
kansainvälinen partioelämys.

Kajo kasvattaa osallistujansa ja tekijänsä 
tekemään vastuullisempia valintoja.

Kajo on mahdollisimman monen saavutettavissa



PERHEET KAJOLLA
• Myös perheet ovat tervetulleita mukaan Kajolle!

• Seikkailijaikäisen tai nuoremman leirille osallistuminen vaatii 
aina aikuisen vapautumisen pestiin. Noin alle 12-v lapsille ei ole 
hoitopalvelua tai ohjelmaa ilman oman aikuisen läsnäoloa. 

• Mikäli leirille osallistuu yksin lapsen kanssa, tulee muodostaa 
leiriperhe. Perhekunnan voi muodostaa vähintään kaksi 
aikuista, joiden mukana on lapsi/lapsia, perhekunnasta 
vähintään toisella tulee olla 100% pesti (tai molemmilla 50% 
pesti) ja toisen aikuisen ja lasten leirille tulo mahdollistaa tämän 
pestin hoitamisen. 

• Kajolla kannustetaan jokaista majoittumaan oman 
lippukunnan kanssa. Näin haluamme tukea lippukuntayhteyttä 
myös nuorempien leiriläisten osalta sekä vähentää aikuisten 
kokemaa yksinäisyyttä. 

• Leiriltä löytyy paljon tekemistä ja mukavaa puuhasteltavaa myös 
nuoremmille osallistujille yhdessä oman leiriperheen kanssa. 
Leirillä ei kuitenkaan ole partio-ohjelman mukaista 
ikäkausitoimintaa seikkailija-, sudenpentu- tai 
perhepartioikäkaudelle. Leirin päiväaktiviteetit perheille 
suunnitellaan perhekylän toimesta, mahdolliset ohjelmapisteet 
ja toiminnot koostetaan leiriaikatauluun ja perheille tiedotetaan 
mm. aikatauluista, osallistumispaikoista, tarvittavista välineistä 
jne. jotta ohjelmaan osallistuminen on mahdollista.



PERHEET KAJOLLA
PERHEKYLÄ
• Perhekylässä majoittuvat ne perheet, jotka eivät syystä 

tai toisesta majoitu oman lippukunnan kanssa.

• Perhekylä on myös perheiden kokoontumispaikka ja 
mahdollisuus tavata toisia perheitä. 

• Perhekylän ohjelmaan saavat osallistua sekä 
lippukunnassa majoittuvat että perhekylässä majoittuvat. 
Perhekylässä toteutetaan perheiden leiriarkea 
helpottavia toimintoja, mm. vauvanruuan 
lämmitysmahdollisuus ja pepunpesupaikka.

• Perhekylässä on myös oma infopiste, josta saatte tiedon 
kaikesta perhekylästä tapahtuvasta toiminnasta. Lisäksi 
alueelle tulee sijoittumaan oman aikuisen kanssa 
tapahtuvaa puuhasteluun/leikkiin kannustavia pisteitä 
(esim. pelejä). Perhekylän alueella ei tule olemaan erillistä 
ohjelmaa eri ikäkausille vaan toiminnassa pyritään 
mahdollisimman paljon soveltamaan koko leirin ohjelmaa. 



MUUTA KIINNOSTAVAA
• Älyrannekkeet

• 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.

• Kajolle on jo nyt ilmoittautunut noin 1000 
kv-vierasta. Jos ette ole vielä kutsuneet omia 
partiokavereitanne maailmalta, vielä ehtii! 
https://kajo2022.fi/en

• KYSYTTÄVÄÄ KAJOSTA? 

Usein kysytyt kysymykset - Kajo 2022

https://www.google.com/url?q=https://kajo2022.fi/en&sa=D&source=editors&ust=1638206026564000&usg=AOvVaw31dS7qFIifQRvNZ_C2TuMk
https://www.google.com/url?q=https://kajo2022.fi/ukk/&sa=D&source=editors&ust=1638206026564000&usg=AOvVaw29bota5-FgnAzIuubRjzYk
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TULE KANSSAMME TEKEMÄÄN 
KAJOSTA LOISTAVA!


