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KAJO 
LEIRILIPPUKUNTAILTAMA
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AJANKOHTAISTA KAJOSTA 
LEIRILIPPUKUNNILLE JA 
LEIRIVALMENTAJILLE 



LEIRILIPPUKUNNAN 
SAAPUMINEN/POISTUMINEN,

TAVAROIDEN TUOMINEN LEIRILLE

MAJOITTEIDEN TURVALLISUUS

VARUSTELISTA
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SAAPUMINEN JA 
POISTUMINEN
• Lippukuntiin on lähetetty sähköpostikysely, jossa kysytään

monellako bussilla saavutaan, kuinka pitkä matka on jne.

• Kyselyn perusteella jaetaan saapumisajat, joita tulee
ehdottomasti noudattaa.

• Saapumisajat tulevat asettumaan klo 9:30 ja 17 välille.

• Saapumis- ja poistumisajat jaetaan kesäkuun alkuun mennessä

• Myös bussitarjouksia kysyttäessä on hyvä korostaa että
liikennöitsijä vastaa siitä että bussi(t) ovat annetun aikataulun
mukaisesti perilla

• Saapumis- ja poistumis-aikataulun mukana saatte myös ohjeet
bussin ikkunaan kiinnitettävästä tunnisteesta ja ohjeet jotka
voi antaa liikennöitsijälle.
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VINKKEJÄ SUJUVAAN 
SAAPUMISEEN LEIRILLE
• Kajolle tulee yhden päivän aikana lähes 12000 osallistujaa!
• On tärkeää, että pysymme aikataulussa, jotta kaikki pääsevät

asettumaan leiriin hyvillä mielin
• Leirilippukunnan johdolle tulee tunnukset leirirekisteriin ja he 

voivat jo matkalla leirille merkitä saapuviksi kaikki
yhteiskuljetuksella tulevat henkilöt.
• HUOM! Merkataan saapuviksi kuitenkin vain samalla kyydillä tulijat. 

Muut rakennusleirillä olleet tai perheet, jotka saapuvat omalla
kyydillään, hoidetaan erikseen.

• Kun pakkaatte bussia lähtöpaikalla, huomioikaa jo siinä
vaiheessa, että aikaa purkaa tavarat ja ihmiset bussista on 
leirillä vain 10 minuuttia, eli mahdolliset irralliset nyssykät yms
kannattaa pakata vaikka jätesäkkeihin, jotta ne on helppo ottaa
pois kyydistä.
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LEIRILIPPUKUNNAN 
TAVAROIDEN TUOMINEN
• Leirilippukunnan tavaroiden tuominen tulee olemaan

mahdollista 14.7. 2022 13-19. 
• Autot tulee ajaa pois leirialueelta klo 19
• Jos tavaroiden tuojat jäävät leiriin, ensimmäinen ruokailu johon

leirimaksu oikeuttaa on 15.7 lounas.

• Saapumispäivästa suurin osa on varattu kokonaan
bussiliikenteelle, eikä silloin leirialueelle päästetä yksityisautoja

• Vastaavasti lippukuntien tavaroita ei voi noutaa
poistumispäivänä 23.7 ennenkuin myöhemmin illalla, 
osallistujien bussien lähdön jälkeen, hakuaika tiedotetaan kun
poistumisaikataulu vahvistuu.
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LEIRILIPPUKUNNAN 
MAJOITTEIDEN TURVALLISUUS
• Nigereitä/perhetelttoja/puolijoukkuetelttoja (ilman kamiinaa) voi olla yhdessä ryppäässä 

enintään 6 kpl.
• Turvaväli viereiseen ryppääseen tai isompaan telttaan/katokseen/rakennelmaan on 

oltava 4 m.
• Telttojen suuaukkojen edustan on oltava mahdollisimman esteetön.
• Telttoja ei saa sijoittaa 2 m lähemmäksi leirilippukunnan tontin rajaa. Näin 

leirilippukuntien väliin muodostuu 4 metrin palokujat. Palokujilla ei saa olla 
telttanaruja.

• Kaikissa kaminateltoissa ja rakennelmissa on oltava 4 m turvaväli kaikkiin muihin 
telttoihin ja rakennelmiin.

• Teltat on pyrittävä sijoittamaan vähintään 8 metrin päähän lähimmästä rakennuksesta.
• Leirilippukunnan alueen läpi on mentävä 4 metrin levyinen kulkuväylä, jonka kautta 

voidaan poistua esteettömästi sekä alaleiripolun suuntaan, että naapurileirilippukunnan 
tontille. Kulkuväylälle ei saa sijoittaa telttoja eikä muita rakennelmia. Väylän on oltava 
vapaa myös telttanaruista nopean poistumisen mahdollistamiseksi.

• Mikäli leirilippukunta haluaa rakentaa oman leiriportin, on portin kulkuaukon vapaa leveys 
oltava vähintään 2 metriä.

• Riippumatot ja tentsilet saa ripustaa enintään 2 metrin korkeuteen. Riippumattoja saa 
olla korkeintaan 3 päällekkäin, joista ylin on enintään 2 m korkeudessa. Ripustettavien 
majoitteiden kanssa tulee käyttää puunhalaajia.
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LLPK:n varustelista
• Lista löytyy: https://kajo2022.fi/lippukunnille/
• https://kajo2022.fi/sv/for-karer/

• HUOM. Leirilippukuntien rakentelu 
materiaaleista tiedotetaan myöhemmin.

https://kajo2022.fi/lippukunnille/
https://kajo2022.fi/sv/for-karer/


LEIRILLE REKISTERÖINTI 
JA TUNNISTEET KAJOLLA
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LEIRILLE 
REKISTERÖINTI JA 
TUNNISTEET
• Jokainen Kajolle ilmoittautunut saa leirihuivin, 

rannekkeen ja leirimerkin
• Leirihuivi kertoo osallistujan alaleirin
• Leiriranneke toimii ikäkauden tunnisteena
• Tunnisteet jaetaan leirillä ensimmäisenä leiripäivänä

• Leirilippukunnan johtokolmikko voi kirjata leiriin sisään
kaikki yhteiskuljetuksella saapuvat henkilöt

• Yksittäiset saapujat kirjataa sisään portilla QR koodilla, 
joka toimitetaan kaikille osallistujille sähköpostilla

• ERi aikaan saapuvat (esim. Rakennusleirillä olleet tai 
vain osaksi leiriä myöhemmin tulevat henkilöt) saavat
tunnisteensa osallistujapalveluiden pääpisteeltä Torilta.
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LEIRIN TUNNISTEET
• Leirihuivia ja ranneketta tulee käyttää koko leirin ajan. Jos 

jompikumpi hukkuu, niin osallistujapalveluiden palvelupisteet
auttavat uuden kanssa.

• Ranneke kiinnitetään ranteeseen. Ei huiviin tms. Jos 
ranneketta ei pestin vuoksi voi käyttää, on osaan pesteistä
varattu myös riisuttavia silikonirannekkeita, näitä voi tiedustella
omalta pestaajaltaan

• Luotsi/leirilippukunnan johto voi soveltaa aistiherkkien tms
kanssa omaa harkintaa

• Leirirannekkeelle voi myös ladata rahaa ja sillä voi maksaa
leirillä. Huoltaja voi ladata rahaa jo etukäteen ja jos rahaa jää
käyttämättä se palautetaan automaattisesti lataajalle. Ohjeet
miten ranneke yhdistetään toimitetaan 2. osallistujakirjeessä
kesäkuun alussa.



LEIRIRANNEKE JA 
MAKSAMINEN KAJOLLA
• Jokainen osallistuja saa leirillä älyrannekkeen, joka on ennen

kaikkea tunniste, joka kertoo leiriläisen ikäkauden. Ranneke voi
myös olla pääsylippu leirin sisäisiin tapahtumiin.

• Ranneke toimii myös maksurannekkeena leirillä. Rannekkeelle
voi ladata myös rahaa ennen leiriä tai leirin aikana esim. Kotiväen
toimesta. 

• Rannekkeen maksuominaisuudet otetaan käyttöön yhdistämällä
se Kajon leiriappiin, Kajo Luxiin. Tarkemmat ohjeet
tästä toimitetaan toisessa osallistujakirjeessä kesäkuun
alussa.

• Rannekkeen ja sen palvelut toimittaa leirille CoreGo
• Jotta rannekkeen saa yhdistettyä maksutiliin tulee jokaisella 

osallistujalla olla partion jäsenrekisterissä Kuksassa oikea, 
henkilökohtainen puhelinnumero. Jos osallistujalla ei ole omaa 
numeroa, voi kohdan jättää tyhjäksi. Huoltajan numero on aina 
huoltajan tiedoissa.  Puhelinnumero ei ole pakollinen tieto

• Sama numero ei voi olla monella osallistujalla.
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KAJO LUX -
LEIRISOVELLUS

• Kajolle on tulossa mobiilisovellus eli leiriappi, jonka 
tarkoituksena on tarjota osallistujalle hänen 
tarvitsemaansa tietoa ennen leiriä ja leirin aikana.

• Leirisovelluksesta löytyy muun muassa leirin ohjelma ja 
aikataulu, leirialueen kartta, avoimet työtehtävät ja 
partion sanakirja. Sovelluksen kautta pääsee käsiksi myös 
leirin ajankohtaisiin tiedotuksiin ja esimerkiksi 
varustelistaan.

• Sovelluksesta näkee myös oman päiväaikataulunsa.
• Leirisovellus tulee ladattavaksi loppukevään/alkukesän 

aikana.



ELÄMÄ SUURLEIRILLÄ
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YHTEINEN VASTUU SÄÄNTÖJEN 
NOUDATTAMISESTA
• Kajo on partioleiri, jossa toimitaan partion arvojen ja ihanteiden 

mukaisesti. Säännöt koskevat jokaista leirille osallistujaa, iästä ja 
tehtävästä riippumatta.

• Erityisesti jokaisen partiojohtajan vastuulla on pitää huolta, että sääntöjä 
noudatetaan. Ei ole yksin turvan vastuu katsoa, että niitä noudatetaan. 
Vastuu on yhteinen.

• Jos partiojohtajana huomaat, että leirin sääntöjä rikotaan niin olet 
velvollinen tarttumaan toimeen. Jos tilanne vaatii turvaa tai muuta tahoa 
kuten alaleirin tekijöitä puuttumaan asiaan, niin ota reippaasti yhteyttä. 

• Esimerkiksi hiljaisuus alaleireissä on meidän jokaisen asia. Ei ole yksin 
turvan tai alaleirien tekijöiden tehtävä valvoa hiljaisuutta. 

• Tilanteessa, jossa sääntöjä ei noudateta ja osallistuja aiheuttaa vaaraa tai 
vakavaa haittaa itselleen ja/tai muille leiriläisille, voidaan osallistuja lähettää 
kesken leirin kotiin. Mikäli osallistuja lähetetään kesken leirin kotiin, 
leirimaksua ei palauteta eikä Kajo vastaa 
kuljetuskustannuksista. Alaikäisen osallistujan kohdalla otetaan yhteys 
huoltajaan ennen kotiin lähettämistä.

• Leirin säännöt löytyvät LLPK oppaasta.
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MITÄ JOS LEIRILLÄ TULEE 
KOTI-IKÄVÄ? 
HUOLTAJILLE ON HYVÄ ANTAA SEURAAVA OHJE:
• Jos oma lapsi soittaa kotiin puhelun, jossa hän kertoo haluavansa 

kotiin, älä lähde heti hakemaan lasta kotiin. Toimi seuraavalla 
tavalla:

• Kysy lapselta, että oletko jutellut leirilippukunnan aikuisten kanssa 
koti-ikävän aiheuttaneesta asiasta.

• Soita leirilippukunnanjohtajalle tai tarpojaluotsille ja kerro että 
lapsi soitti koti-ikävästä. 

• Yleensä nämä tilanteet ratkeavat siten, että lapsi jää leirille kun 
asiat saa keskusteltua turvallisen aikuisen kanssa. 

• On todella tärkeää, että näissä tilanteissa leirilippukunnan ja 
huoltajan välinen kommunikaatio on kunnossa.

• Leirillä on omat prosessit siitä jos osallistuja lähtee leiriltä kesken 
kaiken pois. Mahdollisesta lähtemisestä tulee aina sopia ennakkoon 
leirilippukunnan kanssa.

• Jos leiri keskeytyy osallistujasta johtuvasta syystä, leirimaksua ei 
palauteta. Ks. Tarkemmin leirin peruutusohjeet.

https://kajo2022.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/peruutusehdot/
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• Hygieniasta on todella tärkeää pitää huolta 
partioleirillä. Leiripäivän aikana ns. ”Evopölyä” kertyy 
vaikka minne ja helteellä hiki virtaa. .

• Suihkuun pääseminen juuri ennen nukkumaan menoa 
ei onnistu 13 000 hengen leirillä samalla tavalla kuin 
kotona. Tämä saattaa yllättää leirillä, joten suihkussa 
käymisen ajankohta kannattaa miettiä etukäteen. 

• Leirialueella on osallistujien käytössä kaksi suihku-
ja saunakompleksia, joissa on omat puku- ja 
pesutilat naisille ja miehille, sekä muutamia 
esteettömiä yksityistiloja. Leirialueella käytettävien 
pesuaineiden tulee olla biohajoavia.

LEIRIARKI SUURLEIRILLÄ



• Käsienpesuun vedellä ja saippualla on 
mahdollisuus kymmenissä paikoissa ympäri 
leirialuetta. Erityisen tärkeää käsien peseminen on 
vessassa käymisen jälkeen ja ennen ruokailua, 
mutta myös muulloin, jos kädet ovat näkyvästi 
likaiset. Myös käsidesiä on tarjolla monessa 
paikassa, ja sitäkin tulee käyttää aktiivisesti, mutta 
ensin pitää lika pestä pois käsistä.

• Suurleirillä siirrettävät ulkokäymälät tulevat 
tutuksi jokaiselle. Leirillä ei ole tarjolla kotoa 
tuttuja vessoja. On jokaisen meidän vastuulla, että 
vessat ovat seuraavalle käyttäjälle kunnossa. Leirin 
huolto tyhjentää, pesee ja täydentää paperia 
tarpeen mukaan.

Lisätietoja: https://kajo2022.fi/blogi/metsassakin-
peseydytaan/

LEIRIARKI SUURLEIRILLÄ

https://kajo2022.fi/blogi/metsassakin-peseydytaan/


PÄIVÄOHJELMA
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KAJON PÄIVÄOHJELMA
• Päivä Kajolla sujuu seuraavan aikataulun mukaan:

• Aamupala 7:45-8:45
• Laaksot 9:15-12:30
• Lounas 11:45-13:15
• Laaksot 13:30-16:00
• Päivällinen 16:30-18:00
• Iltapala 20.00-21.00

• Lippukuntien aikataulut on jaettu kahteen aaltoon. 
Kyläkohtaiset aikataulut valmistuvat kesäkuun lopussa.

• Avajaiset ja päättäjäiset alkavat iltapalan jälkeen, näinä päivinä
on poikkeusaikataulu

• Avajaiset järjestetään 15.7.
• Keskijäisiä juhlitaan 19.7.

• Päättäjäiset pidetään 22.7.
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KAJON PÄIVÄOHJELMA
• Ohjelmissa liikutaan kahdessa aallossa. 

Osallistuja viettää laaksossa 2 h kerrallaan
• Päiväohjelmaan mahtuu myös aikaa

osallistua välähdysohjelmiin, diskoihin tai vaikka
suunnata kavereiden kanssa kahvilaan. Vaihtoehtoja on!

• Suihkut ovat pääasiallinen peseytymiskeino. 
Uimavuoroja voi olla vaan yksi koko leirin aikana.

• Laaksoista tullaan lounaalle omalle ruokalalle ja palataan
sitten samaan laaksoon iltapäiväksi.

• Tarkemmat alaleiri- ja leirilippukuntakohtaiset
aikataulut jaetaan leirilippukunnille ennen leiriä.
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SAAPUMINEN JA 
POISTUMINEN LAAKSOISTA
• Laaksoihin saavutaan oman luotsin kanssa laaksoportista.
• Vaeltajat ja KV-osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen

kunkin laakson infopisteeltä.
• Osassa laaksoista voi valita vapaammin mieluisaa tekemistä

aktiviteettitarjonnasta.
• à Rauhalaaksoon saavutaan vain yhdessä eli jälkimmäisessä

aallossa ja päivä rakentuu kokonaisvaltaisemman juoniseikkailun
ympärille.



23

VÄLÄHDYSOHJELMA
• Pop-up-tyylistä ohjelmaa pitkin leiripäivää aikana aamulla, 

päivällä, illalla
• Liikunnallisia hommia
• Luovuutta ja kädentaitoja
• Radio- ja ilmapartiota
• Hiljentymistä ja hartautta
• "Vierailevia tähtiä"

• Kohderyhmä ensisijaisesti samoajasta ylöspäin mutta ei me 
tarpojiakaan pois käännytetä

• Tarkka aikataulu Välähtämön respasta Roihu-monumentin 
juurella



VÄLÄHTÄMÖ
• Tapahtuma-alue leirisuoran 

päässä monumentin 
ympäristössä

• mm. Saavutettavuuden savu, KV-
lounge, Parempi lippukunta, 
välähdysohjelma, Wauto, 
koulutuksia, tapaamisia, 
luotsaamista...

• "Tiivistettynä: Jos sinulla siis on 
Kajon aikana tekemisen puutetta, 
kiinnostusta järjestää tekemistä 
muillekin tai halu oppia jostakin 
jotakin, suuntaa askeleesi kohti 
leirimonumenttia. "



KYSYTTÄVÄÄ OHJELMASTA?



RUOKAILU KAJOLLA
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RUOANJAKO
• Kajolla ruokaa jaetaan kuudessa alaleirikohtaisessa keittiössä, joissa jokaiseen 

tarvitaan 40 henkilöä auttamaan ruuanjakelussa jokaisella ruokailulla.

• Leirillä jokaisen samoajan, vaeltajan sekä aikuisen tulee auttaa ruuan jakelussa, 
jotta tämä tarve saadaan täytettyä. Kajolla ruokaa jakavat kaikki pestistä 
riippumatta. Ruuan jakelijoina eivät siis toimi ainoastaan leirilippukunnassa 
pestiään tekevät, samoajat tai muut johtajat, joihin leirilippukunnan johtokolmikolla 
on yhteydet leiripäivän aikana, vaan ihan jokainen meistä.

• Leirilippukunnat vastaavat ruuanjakovuorojen jakamisesta leirivalmentajan tuella ja 
ruuanjakovuoroista pyritään sopimaan jo ennen leiriä. Jos jokainen kajolainen 
hoitaa vuoronsa sovitusti, vuoroja tulee meille kaikille vain kaksi koko leirin aikana!

• Erityisruokavalioiden keittiölle (ervi) ei erillisiä ruuanjakajia tarvita, ja ervi-keittiöllä 
syöjä ei voi kokonaista ruuanjakovuoroa alaleirikeittiöllä hoitaa, koska hänen täytyy 
ehtiä myös itsensä käydä syömässä. Leirilippukunta voi kuitenkin jakaa 
ruuanjakovuoroja puoliksi kahden henkilön kesken, jolloin myös ervi-ruokailijan on 
mahdollista kantaa kortensa yhteiseen kekoon myös tätä kautta.

• Alaleirit ohjeistavat ruuanjakovuoroista ja niiden jakamisesta tarkemmin vielä 
kevään aikana. Vuorolle saavutaan 30 min ennen ruokailun alkua, minkä aikana 
keittiön henkilöstö perehdyttää jakajat pestiinsä. Ruuanjakajat ehtivät itse syödä 
tilanteen mukaan joko ennen jakoa tai sen jälkeen. Aamu- ja iltapalojen 
ruuanjakovuorot ovat kestoltaan n. 1,5 h ja lounaan ja päivällisen vuorot 2-2,5 h.
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Ruokailut Kajolla
• Leirilippukunta syö aina oman alaleirinsä

ruokalalla, myös pestissä olevat samoajat, 
vaeltajat ja aikuiset syövät siellä.

• Ruokailuvälineet tulee kaikki tiskata
jokaisen ruokailun jälkeen, likaisiin astioihin
ei jaeta ruokaa

• Ruokailuvälineet kuljetetaan laaksopäivän
ajan päivärepussa, niitä ei säilytetä keittiöllä
tai leirilippukunnassa, jotta päivät ovat
mahdollisimman sujuvia

• Kajolla juomina ovat vesi ja mehu, 
Juomapullojen janojuomana suositaan vettä

• Aamupalalla on myös tarjolla kahvia/teetä

• Ruokalistat julkaistaan ennen leiriä
• Leirilippukunnan on hyvä tarkastaa ketkä

ruokailevat erityisruokavaliokeittiöllä koko
leirin tai jonkun tietyn ruokailun ajan. 

• Kaikilta ruokaloilta saa kasvisruokaa, 
vegaanista ruokaa ja gluteenittoman
vaihtoehdon

• Ervi-ruokalassa ruokailevien mukana voi
olla saattaja hän saa keittiöltä myös
tavallisemman ruuan.



MUUTA
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CULTURE BASH 
JÄRJESTETÄÄN YHDESSÄ
• Leirilippukunta, ilmoita ohjelmapisteesi 23.6. mennessä!
• Culture Bash -illan tavoitteena on, että leiriläiset tutustuvat erilaisiin 

partiokulttuureihin eri puolilta Suomea ja maailmaa leirilippukuntien ja kv-
ryhmien järjestämien ohjelmapisteiden myötä. Ohjelmapiste voi olla 
toiminnallinen aktiviteetti tai jotain muuta, kunhan se tutustuttaa kävijänsä 
järjestäjälleen ominaiseen asiaan, tapaan tai toimintaan.

• Leirilippukuntia pyydetään ilmoittamaan, millaisen ohjelmapisteen he 
aikovat illan aikana järjestää. Tiedot täytetään forms-lomakkeelle to 
23.6.2022 mennessä. Linkki lomakkeelle: 
https://forms.office.com/r/sGNuPEaxWy

• Ilta kestää yhteensä noin pari tuntia (päivällisen ja iltapalan välissä), joten 
aktiviteettien ei tarvitse olla kovinkaan pitkiä. Ohjelmapisteiden toivotaan 
ensisijaisesti sijaitsevan leirilippukuntien alueella (esim. mahdollisen 
leiriportin välittömässä läheisyydessä). Jos siihen tarvitaan jotain 
materiaaleja, vastaa pisteen järjestäjä niistä itse. Ohjelmapisteen voi 
järjestää leirilippukunnan sijaan myös yksittäinen lippukunta tai muu ryhmä.

• Tiedot kv-ryhmien järjestämistä aktiviteeteista on kerätty erikseen.

https://forms.office.com/r/sGNuPEaxWy
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TURVALLISESTI 
YHDESSÄ KOULUTUS
• Turvallisesti yhdessä -koulutus vaaditaan kaikilta Kajolle 

osallistuvilta samoajilta, vaeltajilta ja aikuisilta, vastaavan ikäisiltä 
partioon tutustujilta sekä KV-osallistujilta. Jokaisen pestaajan 
vastuulla on tarkastaa kurssin voimassaolo. Leirilippukunnan 
johtokolmikon suoritukset tarkistaa leirivalmentaja, 
tarpojaluotsien leiriohjelmajohtaja, samoajien suoritukset 
samoajaluotsi sekä vaeltajan vaeltajaluotsi tai pestaaja.

• Leiriin mennessä koulutus tulee olla tehtynä ja 
tarkastettuna. Ilman kurssin suorittamista leirille ei voi 
osallistua. Turvallisesti yhdessä on voimassa 5 vuotta. Jos kurssi 
ei ole suoritettu ihan hiljattain, suosittelemme kertaamaan asiat 
ennen leiriä. Kurssin pääset suorittamaan partion Moodlessa. 

https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/
https://moodle.partio.fi/login/index.php
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Viestintä
• Osallistujakirje lähetetään osallistujien ja huoltajien 

sähköpostiin
• Sisältö mm. Varustelista, Kajolaisen kirja, leirisovellus Kajo Lux

• LLPK-kirje lähetetään llpk:n johtokolmikoille ja 
lippukuntien kajareille
• Sisältö: LLPK varustelista, tunnisteet, saapuminen ja 

poistuminen, luotsaus Kajolla

• LLPK-opas julkaistaan Kajon nettisivuilla

• Vanhempainiltamateriaali löytyy Kajon nettisivuilta.
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KYSYTTÄVÄÄ
• Oma valmentaja auttaa!
• Leirin verkkosivuilla on kattava listaus vastauksia usein 

kysyttyihin kysymyksiin: kajo2022.fi/ukk
• Kajon projektitoimisto palvelee kaikkiin Kajoon liittyviin 

kysymyksiin liittyen:
• Voit lähettää meille. sähköpostia osoitteeseen 

kajo2022@partio.fi. Osoitteeseen lähetettyihin 
sähköposteihin vastataan arkipäivisin.

• Voit myös soittaa meille numeroon 09 88 657 100. Katso 
puhelinajat osoitteesta kajo2022.fi/yhteystiedot.

https://kajo2022.fi/mika-kajo/ukk/
mailto:kajo2022@partio.fi
https://kajo2022.fi/yhteystiedot/


KIITOS!


