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LEIRILIPPUKUNNAN 
VANHEMPAINILTA

KOOSTANUT JUSSI KUKKONEN



FAKTAA KAJOSTA
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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.

• Kajon ohjelman varsinaista kohderyhmää ovat 
tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Myös perheet ovat 
tervetulleita leirille.

• Kajon osallistujamäärä on noin 13 000.

FAKTAA KAJOSTA



KAJO ON PIENI 
KAUPUNKI
• Kajo kerää yhteen 13 000 ihmistä, joten väkimäärä

lähentelee pientä kaupunkia!
• Kajolta löytyykin:

• Oma sairaala
• EA-piste
• Palokunta
• Toimiva jätehuolto
• Ruokalat kaikille osallistujille + kaksi 

erityisruokavalioruokalaa
• Henkisen turvallisuuden palveluita
• Lukuisia kahviloita
• Uimaranta
• Isot suihkut



LEIRILIPPUKUNNAT

• Leirilippukunnat muodostuvat yhdestä tai useammasta 
lippukunnasta, leirilippukunnassa on siis omat tutut 
johtajat mukana J

• Leirilippukunnat ovat kooltaan noin 50-180hlö.
• Leirilippukunta koostuu tarpojista, samoajista, vaeltajista, 

aikuisista sekä mahdollisesti alle kohderyhmäikäisistä, jotka 
tulevat perheen mukana majoittumaan leirilippukuntaan.

• Leirilippukuntaa johtaa johtokolmikko, jossa on 
leirilippukunnanjohtaja, -pestijohtaja ja –ohjelmajohtaja.

• Jokaisella ikäryhmällä on omat luotsinsa, jotka tukevat 
osallistujia leiriarjessa ja esimerkiksi vinkkaavat 
ohjelmasta.

• Meidän leirilippukunta majoittautuu____alaleirissä. 



HUOM!
SUOMEN PARTIOLAISTEN VUODEN 2022 

JÄSENMAKSU ON OLTAVA MAKSETTUNA, 
JOTTA LEIRILLE VOI OSALLISTUA.



LEIRIPÄIVÄ JA OHJELMA 
KAJOLLA
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TAVALLINEN LEIRIPÄIVÄ 
KAJOLLA
• 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
• Hiljaisuus 23:00

• Avajaiset 15.7.
• Culture Bash –tapahtuma 17.7.
• Keskiäistapahtuma 19.7.
• Päättäjäiset 22.7.
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TAVALLINEN LEIRIPÄIVÄ 
KAJOLLA
• Ohjelmalaaksoissa liikutaan kahdessa aallossa. 

Osallistuja viettää laaksossa 2 h kerrallaan.
• Päiväohjelmaan mahtuu myös aikaa osallistuja välähtämö-

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

• Uimavuorot jaetaan jokaiselle leirilippukunnalle. Pesulla
suihkussa pääsee käymään useammin.

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

• Päiväreppu ja siinä mukana kulkevat ruokailuvälineet, juomapullo
ja hattu ovat siis tärkeät, koska Kajolla ollaan koko
päivä liikkeellä.



• 12-15-vuotiaat osallistuvat pääsääntöisesti 
tarpojien leiriohjelmaan

• 15-17-vuotiaat osallistuvat samoajien
leiriohjelmaan

• Alle 12-vuotiaat huoltajien kanssa sovellutusti 
ohjelmalaaksoissa / perhekylän ohjelmassa.

IKÄKAUDET KAJOLLA



OHJELMA KAJOLLA
• Tarpojille, samoajille ja vaeltajille järjestetään ikäkauden omaa 

ohjelmaa koko leirin aikana.
• Tarpojat 12-15v osallistuvat kuuteen ohjelmalaaksoon, joissa 

päästään mm. visailemaan melkein sadassa eri lajissa, 
haastamaan itseään niin fyysisesti kuin henkisesti ja 
tutustumaan tieteellisiin teorioihin.

• Samoajien 15-17v leiriviikkoon kuuluu noin 2 päivää pestiä ja 
muina päivinä tekemistä ohjelmalaaksoissa. Samoajien vartiot on 
koottu toiveiden mukaan. Toiveita sai esittää esim. pestin tai 
kavereiden suhteen. Leirivartiot on koottu saman alaleirin 
sisältä. Tieto vartiosta tulee toukokuun aikana.

• Vaeltajilla 18-21v pestin osuus on noin 75 % leiristä. Loput ajasta 
on tarjolla Kajon ohjelmaa. Vaeltajat voivat sijoittua 
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 Välähtämö –ohjelmaa 
järjestetään ympäri leiriä ja kahviloissakin tapahtuu!

• Leirin lukujärjestyksen löydätte täältä
https://leirilukkari.kajo2022.fi

https://leirilukkari.kajo2022.fi
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TARPOJAN LEIRIARKI

• Tarpojat toimivat leirillä pääasiassa 4-8 hlö vartioissa.
• Leirillä tarpojien lähin tuki on tarpojaluotsi, joka huolehtii 

tarpojien luotsaamisesta, jaksamisesta ja on mukana muiden 
aikuisten kanssa mahdollistamassa turvallisen 
leirikokemuksen. Tarpojaluotsi antaa tilaa nauttia leirin 
mahdollisuuksista, mutta on kuitenkin paikalla asettamassa 
rajat kuten leiriin palaaminen ennen nukkumaanmenoa.

• Ohjelmaan liikkumisesta (tai pois) periaate on, että tarpoja ei 
liiku yksin. Käytännössä liikutaan vartiona itsenäisesti, 
yhdessä luotsin johdolla tai isommissa kokoonpanoissa.

• Vapaa-ajalla tarpojat voivat tutustua leirialueeseen ja sen 
tarjoamiin huikeisiin elämyksiin itsenäisesti tai yhdessä 
vartion kanssa. On tärkeää, että luotsi tai muu 
leirilippukunnan aikuinen tietää missä tarpojat liikkuvat. 



TARPOJAN LEIRIARKI
• Hygieniasta on hyvä pitää huolta partioleirillä. Leiripäivän 

aikana ns. Evo-pölyä kertyy vaikka minne ja helteellä hiki 
virtaa. Oman hyvinvoinnin ja myös kavereiden hyvinvoinnin 
kannalta tärkeää pitää huolta hygieniasta. Leirillä on kuitenkin 
hyvät puitteet tähän ja esteettömyys on huomioitu.

• Tarpeen tullen tarpojaluotsi kannustaa ja ohjaa tarpojaa 
omasta hygieniasta huolehtimisessa.

• Leirillä nuoren kuunneltava itseään ja omaa jaksamista, 
kaikkeen ei ole pakko osallistua ja pitää osata sanoa 
aikuiselle, ennen kuin on liian väsynyt.

• Jos leiriläisellänne on jotain erityistarpeita, diagnooseja ym. 
olettehan näistä yhteydessä oman leirilippukunnan 
johtajistoon.
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SAMOAJAN LEIRIARKI
• Samoajien ohjelma Kajolla koostuu ohjelmalaaksoista, 

Välähdys-ohjelmapisteistä, isoista yhteisistä ohjelmista 
sekä kahden päivän pestistä ja ruuanjakovuoroista. 
Samoaja osallistuu ohjelmalaaksojen ohjelmiin ja pestiinsä 
yhdessä oman pestivartionsa kanssa. Samoaja saa tietää 
luotsinsa, oman vartionsa ja pestinsä toukokuun aikana. 

• Samoajia varten Kajolle on pestattu samoaluotseja, jotka 
toimivat samoajien ja vartioiden tukena ennen leiriä ja 
leirillä. Kannustamme samoajia olemaan yhteydessä ja 
kyselemään  pyytämään apua ohjelmaan ja pesteihin 
liittyvissä asioissa. Leirilippukunnassa samoajien 
yhteyshenkilö ja tuki on leiriohjelmajohtaja.

• Pestissä samoaja pääsee kehittämään 
vuorovaikutustaitoja ja oppii tekemällä omaa 
erityistehtävää, mistä kaikesta leiriarki koostuu ja mihin 
meitä kaikkia kajolaisia tarvitaankaan!



• Pestissä toimimisen vuoksi samoaja ei pääse 
osallistumaan kaikkiin ohjelmalaaksoihin. 
Pestipäivän kesto on noin 6-8 tuntia ja se voi jakaantua 
esimerkiksi kahteen osaan päivän aikana. Hengähdys-
ja ruokatauolle pääsee kuitenkin aina pestipäivän 
aikana.

• Leirille on tultu osallistumaan ohjelmaan ja 
kokemaan suurleirin tunnelmaa. Eli myös samoajan 
kannattaa rauhoittaa yöt nukkumisella. Jos joka yö 
kukkuu ja pelaa korttia, päivisin ei jaksa nauttia 
leiristä.

• Leirillä nuoren kuunneltava itseään ja omaa 
jaksamista, kaikkeen ei ole pakko osallistua ja pitää 
osata sanoa aikuiselle, ennen kuin on liian väsynyt.

• Jos leiriläisellänne on jotain erityistarpeita, 
diagnooseja ym. olettehan näistä yhteydessä oman 
leirilippukunnan johtajistoon.

SAMOAJAN LEIRIARKI
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KAJOLLA ON MYÖS PERHEITÄ 
0-12v LASTEN KANSSA
• Kajolla on myös lapsia vanhempineen (alle kouluikäisiä, 

sudenpentuikäisiä ja seikkalijaikäisiä)
• He ovat Hiukkasen väkeä ja majoittuvat ympäri leiriä 

leirilippukunnissa tai perhekylä Hiukkasessa
• Hiukkasen väelle on joka päivä mukavaa omaa ohjelmaansa 

ja tietty Hiukkaset osallistuvat koko leirin yhteisiin ohjelmiin
• Jos perheenne on lähdössä Kajolle ja kuulutte Hiukkasen 

väkeen, suosittelemme liittymään meidän facebook
ryhmäämme:
https://www.facebook.com/groups/279909021022631

• Lisäksi löydät paljon tietoa Kajon 
nettisivuilta: https://kajo2022.fi/osallistujille/perheille/

• Perhekylän tekijät pitävät Hiukkasväelle (leirilippukunnissa ja 
perhekylässä asuvat) kaksi omaa koko Suomen Teams-
iltamaa 16.5. ja 16.6. Tervetuloa linjoille!

https://www.facebook.com/groups/279909021022631
https://kajo2022.fi/osallistujille/perheille/


LEIRIARKI SUURLEIRILLÄ
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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.

• Astioiden tiskaus on tärkeää jokaisen ruokailun jälkeen, 
jotta ruoantähteet eivät jää muhimaan astioihin. Niihin 
kehittyy muuten hyvin herkästi lämpöisessä kesässä pöpöjä, 
jotka saattavat aiheuttaa ruokamyrkytyksen tai muun 
mahataudin.

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

LEIRIARKI SUURLEIRILLÄ

https://kajo2022.fi/blogi/metsassakin-peseydytaan/
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LEIRIARKI SUURLEIRILLÄ
• Leirillä on muistettava nukkua. Vaikka leirillä oleminen 

on huikeinta mitä kesällä voi tehdä on hyvä muistaa 
levätä. Ilman hyviä yöunia ei kukaan jaksa nauttia 
täysillä Kajon huikeasta leirikokemuksesta.

• Leirilippukunnissa hiljaisuus on 23-07. Hiljaisuudesta 
huolehtiminen on meidän jokaisen vastuulla.

• Koko leirin hiljaisuus on 24-06. Ihan hiljaista leirillä ei 
kuitenkaan välttämättä koskaan ole. Korvatulpat ja/tai 
unimaski silmille voivat olla hyvä apu unen saamiseen.

• Leirin päälavalla järjestetään joka toinen 
ilta iltaohjelmaa samoajille, vaeltajilla ja aikuisille. 
Ohjelmat päättyvät 24:00. Tarpojille on myös omat 
bileet kahtena päivänä ennen iltapalaa.



KAIKKEA MUUTA TÄRKEÄÄ 
TIETOA LEIRISTÄ



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. 
Osallistujat saavat tästä henkilökohtaisen viestin ja 
päivittämisohjeet vielä kevään aikana.



PUHELIMET JA MUUT 
LAITTEET LEIRILLÄ
• Valvomattomia latauspisteitä tulee ympäri leirialuetta 

ja jokainen vastaa itse omasta laitteesta latauksen 
aikana. Osan latauspisteistä voi lukita omalla riippulukolla. 
Ohjeet lukkoa varten tulevat varusteluetteloon.

• Leirillä ladataan vain varavirtalähteitä. Leirillä ei myydä 
vara-akkuja.

• Partiovakuutus ei korvaa puhelimia ja muita digilaitteita. 
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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.
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HENKINEN TUKI 
LEIRILLÄ
• Leirillä on rauhoittumiseen tarkoitettuja paikkoja ja 

paljon aikuisia, joiden ainoa tehtävä on keskustella 
nuorten kanssa heitä painavista asioista

• Leirisairaalasta on saatavilla psykiatristen 
sairaanhoitajien ja psykologien tarjoamaa 
keskustelutukea haastavampiin mielen hyvinvoinnin 
pulmatilanteisiin.
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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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MITÄ JOS TULEE KOTI-
IKÄVÄ?
• 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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KUUKAUTISET JA 
EHKÄISY LEIRILLÄ

• Leirilippukuntien EA-laukkujen perusvarustukseen kuuluu 
kondomeja ja kuukautissuojia.

• Kuukautisten alkaminen leirillä voi yllättää, joten on hyvä 
keskustella nuoren kanssa asiasta ja myös varautua tähän.
• Vinkkejä kuukautisten käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa löydät esim. 

partion Uganda-hankkeen blogista.

• Myös ehkäisyn käyttämisestä on hyvä puhua nuoren kanssa 
ennen leirille lähtöä.

• Jokainen nuori voi käydä vapaasti hakemassa 
niitä leirilippukunnan EA-laukusta. Niitä ei tarvitse erikseen 
pyytää EA-vastaavalta.

• Kuukautissuojia ei saa heittää ulkokäymälään vaan ne 
laitetaan käytön jälkeen roskikseen.

https://www.partio.fi/nyt/uganda-projekti/blogi/


LEIRIN SÄÄNNÖT
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LEIRIN SÄÄNNÖT
• Kajo on partioleiri, jossa toimitaan partion arvojen ja 

ihanteiden mukaisesti. Säännöt koskevat jokaista leirille 
osallistujaa, iästä ja tehtävästä riippumatta. Jokainen osallistuja 
Kajolla sitoutuu noudattamaan leirin sääntöjä. Sääntöjen 
tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle turvallinen, sujuva 
ja mukava leirikokemus.

• 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.
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LEIRIN SÄÄNNÖT
• Leiritunnisteet: Leirin aikana käytetään leirihuivia kaulassa ja 

leirin ikäkausiranneketta ranteessa. Jos huivi tai ranneke katoaa, 
siitä ilmoitetaan omalle leirilippukunnanjohtajalle. Leirialueella 
ilman huivia liikkuvat ilmoitetaan Turvalle (turvan tunnistaa 
heijastinliiveistä).

• Liikkuminen leirialueella: Ohjelmiin ja muihin yhteisiin 
tapahtumiin siirrytään aina yhdessä. Leirin tieväylillä ja poluilla 
on liikuttava varoen ja muut kulkijat huomioiden. Leirialueelta 
luvaton poistuminen on kielletty. Polkupyörillä liikkuminen on 
ainoastaan mahdollista tekijöille ja muille ennakolta määritellyille
käyttäjäryhmille vain Turvan luvalla. Pyöräillessä käytetään
kypärää. Moottoriajoneuvojen liikkuminen leirialueella on sallittu 
vain Turvan luvalla. Mikäli moottoriajoneuvoilla liikutaan Turvan 
ohjeistusten vastaisesti, voidaan lupa poistaa.
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LEIRIN SÄÄNNÖT 
• Kiusaamiseen puuttuminen: Kajolla ei hyväksytä minkäänlaista

syrjintää tai kiusaamista. Kiusaaminen tarkoittaa tahallista 
vahingontekoa tai pahan mielen aiheuttamista (esim. nimittelyä
tai ulkopuolelle jättämistä). Kaikki kiusaamistapaukset 
selvitetään ja tarvittaessa otetaan yhteyttä leirin ulkopuolisiin 
tahoihin (mm. huoltajat ja poliisi).

• Koskemattomuus : Jokaisella osallistujalla on oikeus 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, niin henkisesti kuin 
fyysisesti. Kajolla kunnioitetaan jokaisen osallistujan kulttuuria 
ja kotimaata.

• Uiminen: Kajolla uidaan vain sallittuina uima-aikoina karttaan 
merkityillä uimarannoilla. Uiminen on sallittu vain täysi-ikäisen
valvonnassa ja uimaparin kanssa. Uidessa tulee käyttää uima-
asua. Järvessä ei saa käyttää pesuaineita!
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LEIRIN SÄÄNNÖT
• Tulenteko: Avotulen teko on sallittu vain siihen erikseen 

varatuilla paikoilla täysi-ikäisen valvonnassa. Avotulen kanssa 
tulee noudattaa metsäpalovaroitusta sekä leirinjohdon, Turvan ja 
leiripalokunnan ohjeistusta.

• Tupakointi: Leirillä noudatetaan Suomen tupakkalakia. 
Tupakointi (mukaan lukien sähkötupakointi, piippu ja 
nuuskaaminen) on sallittua vain merkityillä tupakointipaikoilla.

• Alkoholi ja huumausaineet: Kajolla ei käytetä päihteitä. Alkoholin 
tai huumausaineiden tuonti leirialueelle, hallussapito ja 
nauttiminen on ehdottomasti kielletty, samoin kuin päihtyneenä
esiintyminen. Järjestyksenvalvonta puuttuu alkoholin 
hallussapitoon ja nauttimiseen. Huumausaineiden käyttäminen
ja hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina poliisille. 
Alaikäisten kohdalla tehdään lastensuojeluilmoitus, otetaan 
yhteys huoltajiin ja pyydetään hakemaan osallistuja kotiin.

• Hiljaisuus: Alaleireissä ja leirilippukunnissa hiljaisuus on kello 
23–07. Muualla leirissä hiljaisuus on kello 24–06. Lisäksi Kajolla 
kunnioitetaan jokaisen leiriläisen unirauhaa.
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• Tavarat: Partioleirillä kunnioitetaan toisen omaisuutta, mitään ei 

saa rikkoa tai ottaa luvatta omaan käyttöönsä. Mahdolliset varkaus-
tai vahingontekotapaukset selvitetään leirilippukunnan johtajien 
(apuna voi olla alaleirin johto), pestaajan, Turvan ja tarvittaessa 
poliisin kanssa. Leirialueelle ei saa tuoda eläimiä!

• Riippumatot: Puumajoite tulee kiinnittää turvallisesti ja 
puunhalaajia käyttäen. Riippumattoja saa olla päällekkäin
korkeintaan 3 kappaletta.

• Toiminta onnettomuus- ja sairaustapauksissa: Jokainen on 
velvollinen auttamaan onnettomuus- ja sairaustapauksissa. Toimi 
taitojesi mukaisesti ja hälytä paikalle lisäapua. 
Onnettomuustapauksista ei saa kirjoittaa tai kuvata sosiaaliseen tai 
muuhun mediaan mitään.

• Somekäyttäytyminen: Muista aina varmistaa, että julkaisemasi 
kuvan henkilöt hyväksyvät sen jakamisen sosiaalisessa mediassa. 
Jos viestistäsi voi aiheutua haittaa tai mielipahaa toiselle, älä
julkaise sitä! On tärkeää muistaa, että toisen ihmisen 
yksityisasioiden tai henkilökohtaisten ominaisuuksien käsittely
sosiaalisessa mediassa on asiatonta ja loukkaavaa, ja siihen 
puututaan Kajolla samalla tavoin kuin muuhunkin kiusaamiseen.



• Lisää Kajo tietoa löydät Kajon sivuilta
https://kajo2022.fi

• Oman leirilippukunnan asioista saat lisätietoja 
ottamalla yhteyttä kotilippukunnan Kajo-
yhteyshenkilöön eli Kajariin.

• Tai leirilippukunnan johtokolmikkoon.

LISÄTIETOJA

https://kajo2022.fi/
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KOHTA OLLAAN JO LEIRILLÄ.

TEHDÄÄN YHDESSÄ KAJOSTA 
LOISTAVA.


