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KUTSU PARTION KAJO-SUURLEIRILLE
15.–23.7. EVOLLE, HÄMEENLINNAAN
Tervetuloa tutustumaan Kajo-partioleirille 15.–23.7. Evolle, Hämeenlinnaan.
Kajo on Suomen Partiolaisten kansallinen leiri, jonne on tulossa lähes 13 500 osallistujaa. Vain kerran kuudessa
vuodessa järjestettävien suomalaisten yhteisponnistusten maine on kiirinyt maailmalle asti – leirillä on
osallistujia yli 20 maasta! Leiriohjelma koostuu erilaisista ohjelmalaaksoista, joissa päästään muun muassa
kokeilemaan ninjarataa, kisaamaan hyvässä hengessä tositeevee-teemalla ja tutustumaan erilaisiin
ekosysteemeihin.

KAJO ON TÄYNNÄ UUSIA YSTÄVIÄ JA HUIKEITA ELÄMYKSIÄ
Suomen partiolaisten suurleireistä on tullut ennennäkemätön ilmiö. Uusien ja vanhojen partiokavereiden
kohtaamiset, riemunkiljahdukset ja yhteiset hetket jäävät mieleen vuosiksi. Leirillä jokainen toivotetaan
tervetulleeksi Kajon kirjavaan kankaaseen. Suunnittelussa ja käytännön ratkaisuissa onkin alusta asti huomioitu
esimerkiksi kielellinen saavutettavuus, esteettömyys ja turvallisten kohtaamisten takaaminen. Myös kestävä
kehitys on otettu Kajolla kunnianhimoiseksi tavoitteeksi. Hankinnoista, kumppanuuksista ja leirin ensimmäisistä
suunnitelmista lähtien kestävä tapa järjestää suurleirejä on ollut kaiken suunnittelun lähtökohta.

PARTIOKAUPUNKI KESKELLÄ METSÄÄ
Kaupungin kokoinen suurleiri kohoaa Evon metsiin tuhansien vapaaehtoisten voimin ja tarjoaa leiriläisille kaikki
arjen palvelut. Osa leirin osallistujista hyödyntää omaa ammattitaitoaan esimerkiksi pyörittämällä leirin omaa
sairaalaa ja palokuntaa, kun taas osa loikkaa täysin uusiin saappaisiin esimerkiksi kaupan, kahviloiden tai
leirihotellin tiskillä. Leirin tekijöiden on mahdollista päästä toteuttamaan villeimmätkin ideansa ja nähdä niiden
tarjoamat elämykset käytännössä.
Tervetuloa paikan päälle toteamaan, miten parissa viikossa keskelle Evoa kohonnut partiokaupunki elää ja luo
osallistujilleen unohtumattomia muistoja.

MEDIAN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu leirin toimittajavierailijaksi ennakkoon laittamalla sähköpostia osoitteeseen kajonmedia@partio.fi .
Ennakkoilmoittautuminen auttaa meitä löytämään juttuusi sopivat haastateltavat ja miettimään valmiiksi juuri
sinun tarpeisiisi sopivat leiritärpit.
Saat tarkemmat saapumisohjeet lähempänä leiriä. Eikä syytä huoleen – partiokaupungin keskellä ei tarvitse
suunnistaa yksin, sillä tulemme sinua vastaan leiriportille asti.
Lisätiedot ja kysymykset
Elina Kamppari, viestinnän asiantuntija
puh. 044 2700609
kajonmedia@partio.fi
Kuvia median käyttöön: https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Kajo+2022/medialle/. Mainitsettehan
kuvaajan nimen käyttäessänne kuvia.
Nähdään Kajolla!
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Kajo on Suomen Partiolaisten kahdeksas suurleiri, joka järjestetään Hämeenlinnan Evolla 15.-23.7.
Vapaaehtoisvoimin järjestettävä suurleiri kokoaa poikkeusaikojen jälkeen yhteen 13 000 innokasta osallistujaa.
Riemunkiljahduksilta tuskin vältytään, kun uudet ja vanhat partioystävät kohtaavat jälleen suurleiritunnelmissa
pitkän tauon jälkeen. kajo2022.fi
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain
mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Partio antaa
lapsille ja nuorille taitoja elämään. www.partio.fi
Seuraa Kajoa somessa Facebook | Instagram | TikTok
Ikimuistoista Kajoa kanssamme ovat rakentamassa
Ilmatar, Metsähallitus, Puolustusvoimat, Scandinavian Outdoor, Telia, UPM, Uponor

