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KAJON MONINAISET LEIRILÄISET 



Johdanto
Ohessa saavutettavuuden luomat kuvitteelliset erityistarpeisten 
leiriläisten malliprofiilit. Ne on luotu inspiraation lähteeksi ja  
lisäämään Kajon tekijöiden tietoisuutta erilaisista tarpeista ja 
edistämään niiden huomioimista suunnittelussa, jotta kaikkien 
leiriläisten leiriarki mahdollistuisi ja olisi mahdollisimman hyvää. 
Näiden esimerkinomaisten erityistarpeiden lisäksi on varmasti 
paljon muitakin tarpeita, jotka tottakai pyritään ottamaan 
huomioon leirin suunnittelussa.
Tarinoissa on positiivinen ja tukikeinoja esiintuova 
lähestymistapa. Tiedostamme, että Kajollakaan todellisuus ei 
ole joka tilanteessa näin ruusuista.

Kuvitukset  © Väinö Teittinen 2021 – Voi käyttää vapaasti Kajo 2022 liittyvissä yhteyksissä
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TIMOTEI, 19V. VAELTAJA
Lievästi kehitysvammainen

“Oon ekaa kertaa leirillä pestissä, 
pääsin keittiöön. Mun työvuoro alkaa 
aina samaan aikaan. Keittiöllä on taulu, 
josta voin käydä valitsemassa itselleni 
työn. Mun lempi hommia on pöytien 
pyyhkiminen ja maitopurkkien 
hakeminen kylmäkontista. Keittiöllä on 
johtaja, joka osaa tosi tarkasti selittää, 
mitä mun pitää tehdä. Se antaa myös 
kuvalliset ohjeet puuhista. 
Leirilippukunnan johtajan kanssa 
käydään aina aamulla läpi, mitä päivän 
aikana tapahtuu. Vapaa-aikana on 
mukava käydä kioskilla kun siellä on 
valmiina kuvat, joista voi näyttää mitä 
haluaa, ei tarvitse jännittää sitä 
ostamista.”
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RUSKA, 12V. TARPOJA
Kuuro viittomakielinen

“Olen ekalla suurleirillä, 
superkivaa. Sain leirille mukaan 
oman viittomakielen tulkin, sen 
avulla pärjään monissa 
tilanteissa. Mun kavereitakaan ei 
enää häiritse tulkin mukana olo, 
vaan musta tuntuu, että oon yksi 
porukasta. Olen onneksi oppinut 
myös lukemaan ja kirjoittamaan 
hyvin suomea, niin selviydyn 
tilanteissa, joissa tulkki ei oo 
mukana.”
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RAITA, 16V. SAMOAJA
ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)

“Täällä on tosi paljon ihmisiä ja tapahtuu paljon 
kaikenlaista koko ajan, mulla on aika lailla pää 
koko ajan pyörällä ja mun on vaikea keskittyä. 
Mua auttaa, kun välillä oon ihan omassa 
rauhassa tai mun kaverin kanssa ja yhdessä 
katsotaan leiriläisen kirjasta päiväaikataulua. 
Tykkään piirtää itselleni ohjeita, jotka selkeyttää 
sitä, mitä ollaan tekemässä. Piirroksista voin 
sitten välillä vilkaista ja se auttaa mua 
keskittymään. Mun johtaja on myös ihan huippu, 
se huomaa, milloin tarvitsen rauhoittumista ja 
muistuttaa mua siitä. Mun johtaja osaa selittää 
mulle ohjeita rauhallisesti ja pilkottuina, se on 
myös tosi hyvä piirtämään - kerran se piirsi 
hiekkaan, kun meillä ei olut paperia.”
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TUISKU, 20V. VAELTAJA:
Mielenterveyspulmia

“Mä mietin pitkään, lähdenkö Kajolle. No, täällä nyt 
oon ja ihan hyvä niin. Mulla oli viime vuonna aika 
vaikea masennuskausi ja mikään ei oikein 
innostanut. Oon jutellut mun leirilippukunnan ja 
pestin johtajan kanssa, että oon täällä niin kauan 
kun tuntuu hyvältä ja tietty toivon, että jaksan olla 
koko leirin. Ollaan sovittu, että jos tarvitsen lepoa, 
niin voin ottaa vähän omaa aikaa, kunhan vaan 
ilmoitan. Mutta täällä olo tuntuu kyllä mukavalta, kun 
on paljon välittäviä kavereita ympärillä. Ollaan niiden 
kanssa myös sovittu, että nähdään leirin jälkeen 
tiheästi, kun leiriltä paluu arkeen saattaa olla 
vaikeeta.”
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PYRY, 15V. SAMOAJA:
Vähävarainen

“Leiri on mun kesäloman kohokohta. Onneksi 
sain stipendin leirimaksuun ja pääsin tänne. On 
niin siistiä, että täällä voi tehdä kaikenlaista 
huippua ilman, että niistä pitää erikseen maksaa. 
Kuulin, että tänne on tulossa joku huippubändikin 
soittamaan yhteisohjelmissa. Ja täällä on ihan 
sairaan hyvää ruokaa ja sitä saa syödä niin 
paljon kun haluaa. Ollaan käyty kavereiden 
kanssa myös muutaman kerran leirikahvilassa, 
onneksi siellä saa istua vaikka ei ostaisikaan 
mitään. Usein kyllä ehdotan vapaa-ajalla jotain 
muuta kuin kahvilaan menoa ja mun kavereille se 
sopii, koska täällä on niin paljon kaikkea tosi 
kivaa tekemistä.”
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MIRIAM, 13V. TARPOJA:
Maahanmuuttaja

“Olen asunut Suomessa vasta muutaman vuoden, 
jouduimme lähtemään perheeni kanssa 
kotimaastamme. Sain talvella kuulla 
mahdollisuudesta osallistua partioleirille. Täällä on 
kivaa ja tää on hyvä mahdollisuus oppia lisää 
suomenkieltä. Olen saanut uusia kavereita ja he 
ovat olleet tosi kiinnostuneita mun ja mun perheen 
taustasta. Ei suomalaiset tietenkään kysele 
kauheasti, mutta olen huomannut, että se 
kiinnostaa. Onneksi meitä on opastettu hyvin, koska 
täällä on tosi paljon juttuja, joihon mä en oo tottunut. 
Leirillä on ollut eri ohjeista selkokielinen tiivistelmä, 
joka on auttanut silloin kun oma suomenkielentaitoni 
ei ole muuten riittänyt.”
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PAJU, 14V. TARPOJA:
EVP (ei-vielä-partiolainen)

“Mä lähdin mun luokkakaverin houkuttelemana tälle 
leirille, se on ollut “aina” partiossa. Teltassa 
nukkuminen on tosi kivaa, kaikki äänet kuuluu kyllä 
tosi hyvin. Yhtenä yönä joku käveli ihan meidän 
teltan vierestä ja taisi se vähän kompastua meidän 
telttanaruihinkin. Astioiden tiskaaminen neljässä eri 
vedessä ja bajamajassa käyminen oli aluksi aika 
jännää. Huivien pyörittely ilmassa ja huutaminen 
yhteisohjelmissa on tosi hauskaa, ne on kai niitä 
partiolaisten puuhia. Välillä mun kaverit juttelee 
sellaisista jutuista, mistä mä en oo kuullutkaan ja 
käyttää ihan ihmeellisiä sanoja. Mutta sitten mä 
tajuan, että ne puhuu partiojuttuja. Eilen esimerkiksi 
ne juttelivat, että “kololla oli ollut sudenpentuja”. Mä 
luulin, että ne puhui jostain eläintarhasta ja 
kysyinkin. Sitten ne selitti mulle ja mä tajusin. Ehkä 
mä kotona sanon mun pikkuveljelle, että siitä voisi 
tulla hyvä sudenpentu, se olis varmaan ihan 
ihmeissään.“
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PARTIONIMI: “PII” EI HALUA  
KÄYTETTÄVÄN SYNTYMÄNIMEÄ, 18V. 

VAELTAJA:

Epävarma sukupuolestaan

“Musta on ihana olla partiolainen, koska 
partiossa saa olla just sellainen kuin on. 
Mä nään täällä myös paljon sellaisia, jotka 
on epävarmoja itsestään, toiset jopa 
paljon epävarmempia kuin mä. Mä oon 
viime vuosina miettinyt paljon näitä 
sukupuoli- ja seksuaalisuusjuttuja, mä 
luulen, että alan vihdoin päästä 
selvyyteen itseni kanssa. Mä olen tosi 
iloinen, että Kajolla on esimerkiksi 
mahdollisuus käydä yksityissuihkussa, 
koska mun on ainakin helpompi peseytyä 
omassa rauhassa. Hienoa on myös, että 
kaikki vessat on tarkoitettu kaikille, niin ei 
tarvitse joka kerta miettiä, kumpaanko 
menisi.”
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KAISLA, 13V. TARPOJA:
Kiusattu

“Mua aluksi vähän pelotti olla täällä Kajolla, koska mua 
on kiusattu koulussa ja se kiusaaja on samassa 
leirilippukunnassa mun kanssa. Mä en ois todellakaan 
tullut koko leirille, jos oisin tiennyt. Ekana päivänä mun 
hyvä kaveri meni kertomaan tilanteesta meidän johtajalle, 
koska mä en meinannut uskaltaa tulla ulos bajamajasta. 
Johtaja oli tosi ymmärtäväinen ja jutteli mun kanssa 
pitkään ja kertoi, että täällä Kajolla puututaan 
kiusaamiseen heti ja mun ei tarvitsisi olla peloissaan. 
Taisi se johtaja jutella sen kiusaajankin kanssa, koska 
kiusaaja tuli pyytämään anteeksi. Johtaja sanoi myös, 
että oli saanut jotain koulutustakin tällaisen varalle. 
Seuraavana päivänä johtaja otti meidät (mut, mun 
kaverin ja sen kiusaajan) samaan leirivartioon 
ohjelmalaaksossa ja me tehtiin yhdessä kaikkea 
superkivaa. Mä huomasin, että se kiusaaja onkin ihan 
kiva tyyppi eikä se kiusannut mua ollenkaan. Voi olla, että 
meistä tulee tän leirin aikana kaverit.”
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TUIKKI, 18V. VAELTAJAT
Näkövamma

“Mulla on aika vaikea näkövamma, mutta mä en anna 
sen mua hidastaa. Mä oon meidän porukan paras 
kiehisten vuolija ja me ollaan syksyllä menossa pt-
kisoihin. Siistii on huristella täysii mun kaverin kanssa 
tamdem-pyörällä. Leirille mä en ottanut sitä 
kuitenkaan mukaan. Liikkumisessa mua auttaa mun 
valkoinen keppi, opaskoira ja kaverit. Onneksi sain 
ottaa koiran mukaan leirille. Jotkut tulee joskus 
paijaamaan mun koiraa, mutta useimmat jo tietää, että 
opaskoran pitää antaa tehdä työnsä rauhassa. 
Onneksi mä oon aika järjestelmällinen, niin mun 
tavarat pysyy tallella teltassa. Kamut nauraa ja toivoo, 
että joku pitäis niidenkin tavarat yhtä hyvässä 
järjestyksessä. Leirillä ohjelmissa tarvitsen apua 
kirjallisten ohjeiden lukemisessa, koska tosi harvoin 
ne on pistekirjoituksella. Yhteisohjelmissa on onneksi 
paljon musiikkia ja muuta kuunneltavaa. Ja kaverit 
kertoo, mitä lavalla tapahtuu, mutta joskus ne 
hassuttelee ja laittaa omia juttuja väliin - mutta sen 
kyllä aina arvaa.”
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SANDE, 15V. TARPOJA:
Liikuntavamma

“Onneksi Kajolla pääsee melkein minne vaan mun 
pyörätuolilla. Mulla on sähköpyörätuoli ja sen akkua pitää 
ladata aina öisin. Onneksi muistin ilmoittaa ilmoittautumisen 
yhteydessä myös sähköntarpeesta, niin meidän 
leirilippukunnassa oli latausmahdollisuus valmiina. Meidän 
leirilippukunta sijaitsee myös aika lähellä meidän alaleirin 
porttia ja isompaa kulkuväylää- onkohan se sattumaa? Mä 
kuulin, että Kajolla voi lainata maastoon sopivia pyörätuoleja, 
taidan pyytää sellaisen lainaksi, niin pääsen uusiinkin 
paikkoihin. Mä sovin usein mun johtajien kanssa, että lähden 
vähän aikaisemmin ohjelmaan, koska mulla kuitenkin kestää 
aina vähän kauemmin kuin muilla ja ihmisvilinässä on 
vaikeampi liikkua. Onneksi joku kavereista lähtee mukaan. 
Ohjelmalaaksoissa on kivasti huomioitu, ettei kaikki pääse 
perimmäisiin nurkkiin, ja osa ohjelmasta tuodaan mun luokse. 
Myös vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ohjelmaa on kivasti 
keksitty. “
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HANDE, 22V. VAELTAJA
Migreeni

“Mä oon tosi innokas tekijä partioleireillä, 
Kajon hommiinkin pestauduin viime 
syksynä. Mulla on vaan yksi haaste, 
mulle iskee ajoittain inhottava migreeni. 
Mun on silloin heti päästävä lepäämään 
ja ottamaan mun lääkkeet. Mulla on sen 
takia oma telttakin, jotta voin tarvittaessa 
levätä siellä. Mä oon jutellut mut 
pestanneen mestarin kanssa tästä jo 
monta kertaa. Se on tosi ymmärtäväinen 
ja sanoi, että selviävät kyllä, jos mulle 
tulee migreenikohtaus. Se helpottaa 
mua tosi paljon, koska ensin mä 
ajattelin, etten voi ottaa mitään pestiä 
Kajolta tän migreenin takia.”
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PETU 17V. SAMOAJA:
Diabetes

“Mä sairastan diabetestä, oon sairastanut jo monta 
vuotta. Osaan hoitaa sitä hyvin, mutta leiriarki on niin 
erilaista kuin arki kotona, että täällä hoito menee aina 
vähän vaikeammaksi. Leirillä kun aina ruoka on vähän 
erilaista kuin kotona, tää paikasta toiseen kulkeminen 
kuluttaa paljon energiaa ja nukkuminen, hmm, jää 
vähän vähälle. Täällä on onneksi ruokailuajat tosi 
säännölliset ja lisäksi mulla on välipaloja koko ajan 
repussa, saan niitä tarpeen mukaan keittiöltä. Oon 
sopinut leirilippukunnan yhden johtajan kanssa, että 
jos mun pitää jäädä mittaamaan verensokeria tai 
laittamaan insuliinia, niin mun kaveri jää mun kanssa ja 
mä laitan viestin sille johtajalle. Ja mennään sitten 
perässä sinne ohjelmalaaksoon tai missä ne sitten 
ovatkaan.”
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Julien 17v. Samoaja
Italialainen

“Kajo on minun ensimmäinen kansainvälinen partioleiri ja on 
todella kiva päästä Suomeen! En ole ennen matkustanut näin 
pohjoiseen tai yöpynyt metsässä. Helpotti kun kerrottiin ettei 
saunaan ole pakko mennä, se tuntui etukäteen aika oudolta. 
Osaan jonkin verran englantia, mutta en kauhean hyvin. 
Onneksi kaverit voi auttaa ja toisaalta aina sitä jotenkin 
selviää: pantomiimia, osoittelua, piirretään, käytetään kuvia 
tai muuta. Vähän huolettaa se, miten työpestissä selviän jos 
en ymmärrä mitä minun pitäisi tehdä. Sain kyllä tosi tarkat 
ohjeet siitä milloin pitää olla paikalla pestissä ja selkeät ohjeet 
mitä tehdä ja keneltä kysyä. Myös työpari lupasi auttaa ja 
neuvoa. Olen kyllä aika tottunut käyttämään kännykkää ja 
google translatea vaikka joskus siitä tulee kyllä ihan hassuja 
väärinymmärryksiä. Kajosta on saanut hyvin tietoa etukäteen 
niin osasin ottaa mukaan oikean tavarat jotka sopivat 
metsäympäristöön.”
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RAUNI, AIKUINEN 
Huolestunut vanhempi 

“Meidän lapsi lähti ensimmäistä kertaa näin pitkäksi aikaa pois kotoa. En ole 
itse ollut koskaan partiossa ja mua jännittää aika paljon. Jännitystä on 
helpottanut, kun saatiin tosi tarkat ohjeet leirikirjeessä siitä, mitä pitää ottaa 
mukaan, ja paljon ennakkotietoa leiriarjesta. Kaikki oli selitetty tavalla jonka 
tällainen ei-partiolainenkin ymmärsi eikä tarvinnut ihmetellä. Lippukunnan 
johtajatkin vakuuttelivat, että pärjäävät niissä kangasteltoissa vaikka tulisi 
sadetta. He myös neuvoivat, minkälaiset sadevaatteet ja ruokailuvälineet on 
leirillä toimivimmat. Yllätyin, kun huomasin, että leirillä on oma leirisairaala, 
turvallisuus on mulle tärkeää. Meidän lapsella on pahoja ruoka-aineallergioita, 
ilmoitin niistä ilmoittautumisen yhteydessä ja olin ennen leiriä yhteydessä 
leiriorganisaatioon ja he kertoivat tarkasti, miten allergioista on huolehdittu. 
Olen ylpeä lapseni uudesta partioharrastuksesta. Laitoin lapselle viestin 
leirille ja hän vastasi vaan “hyvin menee”. Naapuri sanoi, että siitä voi 
päätellä, että kaikki on erinomaisesti ja lapsi viihtyy leirillä. Mä ilahduin tosi 
paljon, kun näin leirin somesta kuvia iloisista leiriläisistä. Ja voi onnen päivät, 
meidänkin lapsi näkyi kuvissa nauravaisena kavereidensa kanssa. Jaoin sen 
kuvan heti myös isovanhemmille.”


