
    
                    

 

1 

SUURLEIRI KAJOLLAKIN LOISTAVAT 
SATEENKAAREN VÄRIT - PARTIO ON 
KAIKILLE!  
Evon metsät täyttyvät innokkaista leiriläisistä, kun Suomen kahdeksas suurleiri Kajo pyörähtää 
käyntiin heinäkuun 15. päivänä. Leirille on tulossa 13 500 osallistujaa yli 20 maasta. Kajo toivottaa 
heistä jokaisen tervetulleeksi kirjavaan kankaaseensa. Tavoitteena onkin taata jokaiselle turvallinen 
ja kiva leirikokemus riippumatta osallistujan sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta 
suuntautumisesta tai sukupuoli-ilmaisusta.  
 
Moninaisuuden huomiointi on ollut keskeisessä roolissa Kajo-leirin suunnitellussa alusta asti. Hieman yli viikon 
mittaiseen leiriin mahtuu upeita elämyksiä, ikimuistoisia hetkiä ja paljon yhdessäoloa. Samalla leirialue muuttuu 
myös viikon ajaksi kaikkien leiriläisten kodiksi.  
- Tavoitteena on luoda mahdollisimman turvallinen koti, jossa kukaan ei joudu kokemaan ahdistusta tai  

ulkopuolisuuden tunnetta, leirinjohtaja Maria “Kerttu” Nikkari painottaa.  
 

KONKREETTISET TEOT TEKEVÄT LEIRIARJESTA KAIKILLE MUKAVAN  
Kajolle jokainen on tervetullut juuri omana itsenään, ja leirillä tarjotaan jokaiselle mahdollisuus ilmaista omaa 
identiteettiään omalla tavallaan. Leirin kaikki vessat ovat avoimia jokaiselle sukupuolesta riippumatta, ja 
jokaiselta peseytymisalueelta löytyy myös useita yksityisiä unisex-suihkuja sekä -pukeutumistiloja.  
Myös saunoista löytyy vaihtoehtoja jokaiselle: leirialueelta löytyy sukupuolineutraali uimapukusauna, sekä 
sateenkaarisauna, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki, joille sukupuolitetut yhteissaunomiset eivät ole mukavia 
tai turvallisia sukupuolen moninaisuuden vuoksi.  
- Leirillä yhteiskäytössä olevat suihkut, pukutilat ja teltat sekä yhteiset ruokailuhetket ovat esimerkiksi 

tiedostettu tilanteiksi, joissa moninaisuuden näkökulma muodostuu mitä tärkeimmäksi. Uudet tavat 
suunnitella leiriarkea ja mahdollistaa leiriläiselle valintoja rutiinien parissa, ovat muutoksia, jotka ovat tulleet 
suurleireille jäädäkseen, leirin osallistujajohtaja Katriina “Kake” Rauman kertoo.  

 

YHTEISIÄ HETKIÄ JA KOHTAAMISIA  
Leiriohjelma muodostuu laajemmista teemoista, joiden parissa osallistujat pääsevät tekemällä oppimaan 
tulevaisuudesta, toisistaan ja esimerkiksi elämästä maapallolla. Ohjelma tarjoaa myös paikkoja kohtaamisille ja 
keskusteluille. Leirin ohjelman järjestämiseen osallistuu myös sateenkaarevien nuorten tasa-arvoista 
partiotoimintaa edistävä Pinkkipartio ry.  
- Ylläpidämme leirillä päivittäin aamusta iltaan Sateenkaarikohtaamoa. Sen tarkoituksena on tarjota 

koulutusta ryhmänohjaajille, vertaistukea ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka sateenkaaripartiolaisille. 
Leirin osallistujat ovat nuoria ja nuoria aikuisia, joista osalla oman identiteetin ymmärtäminen myös 
seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin osalta on usein jo aktiivisesti käynnissä, Pinkkipartion hallituksen 
varapuheenjohtaja Emmi "Eino" Heijari tiivistää.  
 

EKK, eli en kehdannut kysyä -keskusteluhetki ja infotuokio nimenmuutosprosessista ovat konkreettisia 
Pinkkipartion organisoimia toimenpiteitä, joilla luodaan hetkiä turvallisille ja vertaistukea huokuville 
keskusteluille. Lisäksi suunnitteilla on paljon erilaista viihteellistä ohjelmaa, kuten suuri Euroviisu-ilta  
 
Median ilmoittautuminen leirille  
 
Tervetuloa paikan päälle toteamaan, miten parissa viikossa keskelle Evoa kohonnut partiokaupunki elää ja luo 
osallistujilleen unohtumattomia muistoja.  
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.  
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Kuva vielä hakusessa? Ei hätää, Kajon kuvapankin kuvat ovat käytössänne osoitteessa: 
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Kajo+2022/medialle/. Mainitsettehan kuvaajan nimen käyttäessänne 
kuvia. 
 
Jutellaanko lisää? Ota meihin yhteyttä! 
kajonmedia@partio.fi 
tai 044 2700609 (viestinnän asiantuntija Elina Kamppari) 
 
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 
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