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Kajo on 8. Suomen Partiolaisten järjestämä suurleiri, eli Finnjamboree, joka kerää
tuhansia partiolaisia ympäri Suomen leireilemään Evon leirialueelle. Lähde Pohjan
Veikkojen kanssa kokemaan huikea suurleirielämys!
Ilmoittautuminen
Leirin virallinen ilmoittautumisaika on 1.12.2021-2.2.2022. Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan
kautta. Leiri on suunnattu tarpojaikäisistä ylöspäin. Lippukunnan kannan mukaan viimeisen vuoden
seikkailijat (v. 2010 syntyneet) saavat osallistua Kajolle tarpojina. Muut siirtyvät ikäluokat (v. 2007,
2004 ja 2000 syntyneet) ilmoittautuvat seuraavan ikäkauden ohjelmaan. Ohjeet ilmoittautumiseen,
sekä ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta https://kajo2022.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/.
Perheleiri
Kajolla on myös perheleiri, jolle voi osallistua v. 2011 ja sen jälkeen syntyneet yhdessä huoltajan
kanssa. Lisätietoa perheleiristä löytyy Kajon nettisivuilta osoitteesta
https://kajo2022.fi/osallistujille/perheille/.
Osallistumismaksu
Leirin osallistumismaksu on 250 €, ja se laskutetaan osallistujilta ilmoittautumisen yhteydessä.
Koska Kajo haluaa olla mahdollisimman saavutettavissa kaikille, ilmoittautumisen yhteydessä on
mahdollista myös hakea leirimaksuun stipendiä taloudellisin ja/tai sosiaalisin perustein. Stipendiä
voi hakea joko koko leirimaksua (v. 2000–2010 syntyneet), tai puolta leirimaksua (v. 2010 tai sitä

aiemmin syntyneet) varten. Lisätietoa stipendeistä löytyy osoitteesta
https://kajo2022.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/stipendit/.
Yhteiskuljetus
Pohjan Veikot järjestää bussikuljetuksen leirille ja takaisin. Ilmoittautuminen kuljetuksiin tapahtuu
myöhemmin. Osallistuja voi ilmoittautua kyytiin joko meno-paluumatkoille, tai vain toiseen näistä.
Kuljetuksen hinta on 55 €, ja se laskutetaan kaikilta kuljetukseen osallistujilta riippumatta siitä,
ottaako meno-paluun, tai vain toisen matkoista. Hinta sisältää ruuat molemmilla matkoilla. Leirille
voi myös saapua omalla kyydillä.
Muuta
Kaikilla osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna, jotta partiovakuutus
on voimassa leirin aikana.
Lisätietoa Kajosta tulee osallistujille seuraavissa leirikirjeissä, sekä Kajon omille nettisivuille
(https://kajo2022.fi/), jotka on hyvä ottaa seurantaan. Nettisivuilta löytyy paljon tietoa tapahtumasta,
sekä sen valmisteluiden etenemisestä. Seuraa Kajoa myös sosiaalisessa mediassa, kuten
Instagramissa, Facebookissa ja TikTokissa.
Jos kysymyksiä herää, ota rohkeasti yhteyttä leirilippukunnanjohtajiin.
Kajo-terveisin
leirilippukunnanjohtajat:
Piia Jolanki, puh. 040 558 4239, s-posti piijola@hotmail.fi
Aino Aikio, puh. 040 965 8288, s-posti aino.aikio@outlook.com
Saana Mäenpää, puh. 040 148 5642, s-posti saanataika12@gmail.com

Perumissäännöt:
Kajon omat perumissäännöt löytyvät Kajon nettisivuilta osoitteesta

https://kajo2022.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/peruutusehdot/
Kajolla on käytössä kesätyö-, varusmies- ja siviilipalvelusturva, ja ne ovat voimassa 15.5.2022 asti.
Näillä tarkoitetaan oikeutta leiriosallistumisen perumiseen tai osallistumisajan lyhentämiseen niille,
joiden kesätyö tai palvelus osuu leirin päälle, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua leirille.
Huomaathan, että ilmoittautumista peruessa rahoja ei saa takaisin, ellei kyseessä ole kesätyövarusmies- ja siviilipalvelusturvaan tai saavutettavuustakuuseen liittyvä peruutus.

