
* Pakollinen

* Lomake tallentaa nimesi. Kirjoita nimesi.

Saavutettavuuden tarkistuslista
Saavutettavuuden tarkistuslista täytetään ryhmittäin ja halutessa tiimeittäin.
Kyselyyn vastataan valitsemalla neljästä vaihtoehdosta parhaiten kuvaava vaihtoehto 
teidän toimintanne osalta.

Kiitos jo etukäteen vastaamisesta ja tsemppiä Kajo-kevääseen!

Kajon kootuilta sivuilta lisätietoa saavutettavuudesta mm. Kajon moninaiset leiriläiset, 
Helppo tulla -koulutus: https://partio.sharepoint.com/sites/Kajo/SitePages/Kajon-
kootut.aspx

Vastaajan nimi1.

Kirjoita vastaus

Osa-alue ja ryhmä * 2.

Kirjoita vastaus

Jos vastaatte näissä kysymyksissä "tarvitsemme apua", ottakaa yhteyttä
esteettömyyden mestareihin

Estettömyys * 3.

https://partio.sharepoint.com/sites/Kajo/SitePages/Kajon-kootut.aspx


Kunnossa Työn alla
Tarvitsemm

e apua
Ei koske
meitä

Olemme
huomioineet,
että paikka
on
rakennettu
esteettömäksi
tai
toteutetaan
esteetön
vaihtoehto
(esim. riittävä
määrä
matalampia
tiskipisteitä) 

Jos paikka ei
ole esteetön,
vaihtoehtoine
n tapa
osallistua on
huomioitu
(esim.
puuhun
rakennetusta
kahvilasta
palvellaan
puun
juuressa
niitä, jotka
eivät pääse
puuhun) 

Olemme
huomioineet
eri
aistiympäristö
t ja niiden
haasteet eri
aistivammoje
n
näkökulmasta
(näkö, kuulo,
haju) 

Olemme
huomioineet,
että paikasta
pääsee



tarvittaessa
poistumaan
helposti ja
huomaamatto
masti 

Olemme
huomioineet,
että ohjeet
voidaan
tarvittaessa
antaa myös
muuten kuin
kirjallisena 

Olemme
olleet
yhteydessä
esteettömyys
mestareihin 



Jos vastaatte näissä kysymyksissä "tarvitsemme apua", ottakaa yhteyttä
esteettömyyden mestareihin

Moninaisuus * 4.

Kunnossa Työn alla
Tarvitsemm

e apua
Ei koske
meitä

Kielellinen saavutettavuus * 5.

Olemme
tehneet
Helppo tulla
koulutuksen 
moodlessa ht
tps://moodle.
partio.fi/cours
e/view.php?
id=598

Tiedämme,
että Kajolla
on partioon
tutustujien
leiri

Tiedämme,
että emme
voi olettaa
toisesta
ihmisestä
mitään

Olemme
huomioineet
moninaiset
leiriläiset
omassa
tekemisessä
mme

Tiedämme,
mistä Kajolta
saa henkistä
tukea

https://moodle.partio.fi/course/view.php?id=598


Jos vastaatte näissä kysymyksissä "tarvitsemme apua", ottakaa yhteyttä
esteettömyyden mestareihin

Kunnossa Työn alla
Tarvitsemm

e apua
Ei koske
meitä

Tiedämme
että
vuorovaikutus
ja viestintä
ovat jokaisen
vastuulla ja
ymmärrämm
e oman
osuutemme
siinä

Olemme
miettineet
ruotsin ja
englannin
käännöstarpe
et sekä
ilmoittaneet
ne
kartoituksess
a

Osaamme
kirjoittaa
selkeää
suomea esim.
ohjeissa

Tiedämme
miten
huomioimme
erilaiset
kommunikaat
iotarpeet
toiminnossani
ja miten
tuemme
kommunikaat
ion sujumista

Haluamme
haastaa
itsemme
kokeilemaan
erilaisia



Yleinen ja yhteinen saavutettavuus * 6.

Kunnossa Työn alla
Tarvitsemm

e apua
Ei koske
meitä

erilaisia
kommunikaat
iomenetelmiä
- jos yksi
konsti ei
toimi,
kokeilemme
toista! 

Tiedämme
että teemme
Kajosta
saavutettavaa
yhdessä

Olemme
oppineet
saavutettavu
udesta uutta

Olemme
tutustuneet
"Kajon
moninaisiin
leiriläisiin" htt
ps://partio.sh
arepoint.com
/:b:/s/Kajo20
22600/EX9lh
CfTpQdGsT99
GSNDwFoBa
OAmCgtysGK
QboEY_zi4hg
?e=z4ZBgb

https://partio.sharepoint.com/:b:/s/Kajo2022600/EX9lhCfTpQdGsT99GSNDwFoBaOAmCgtysGKQboEY_zi4hg?e=z4ZBgb


Tämä ei ole Microsoftin luomaa tai suosittelemaa sisältöä. Lähettämäsi tiedot lähetetään lomakkeen
omistajalle.

Microsoft Forms

Terveisiä tai toiveita saavutettavuudelle:7.

Kirjoita vastaus

Jep!

Rastittakaa alta "Lähetä minulle vastauksistani sähköpostikuittaus", 
niin teille jää muistiin vastauksenne, johon voitte tarvittaessa palata

8.


