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Kajahuksen leirilehti

1. numero: Lennokas lähtö

Kuva: Jukka Leikkonen

KAJAHUS KASAAN RAKSALLA
Rakenteluleirillä rakennettiin esimerkiksi ruokalinjastoja, jotta ruokailu olisi sujuvaa ja mukavaa
Vaikka Kajahuksen leirialueella onkin jo valmiiksi paljon infraa
eli rakennuksia, teitä ja vesijohtoja, täytyy leirielämää varten
tehdä joitain hienosäätöjä. Leirille on rakennettu esimerkiksi
ruokalinjaston katokset ja käsienpesupisteet. Lisäksi valtaväylän varrelta löytyvät bajamajarivistöt ovat ilmestyneet paikalle
rakenteluleirin aikana.

— Rakennusleiri on sujunut niinku pitääki, kertoo toinen huoltojohtaja Juho Kivelä.

Kuva: Mikko-Pekka Karlin

Ohjelmia varten tarvitaan myös rakennelmia ja ennen kaikkea
tavaraa, jota on kuskattu paikalle monin eri tavoin. Lisäksi raksaleiriläiset ovat maalanneet ja korjailleet joitain Puolustusvoimain rakennelmia kiitokseksi leirialueesta.

TÄSTÄ LÄHTEE!
Kajahus on Lapin Partiolaisten suurin piirileiri koskaan! Valtaisalle leirille nousi maanantain mittaan
telttoja ja muita leirielämän merkkejä.
Kajahuksella on leiriläisiä niin Lapista kuin eteläisemmästäkin
Suomesta. Pisimmät leirimatkat on taitettu Ugandasta asti! Leirillä yövytään yhteensä kahdeksassa leirilippukunnassa:
NaTyNaPo
Kaiku
KävynHaltiat
Rohki
Pohjolan Kanervat
Kisurapartio
Hiiden Hittavaiset
ja Etelän Hetelmät.
Suosituimpia majoitusmuotoja ovat pienten telttojen lisäksi riippumatot, ainakin maiseman perusteella. Perinteinen puolijoukkue teltta ei ole myöskään unohtunut, mikä lienee teltan helpon
tuulettavuuden ansiota. Tuuletus näyttääkin olevan Kajahuksella tärkeä osa majoittumista sääennusteen perusteella.
Leirilippukunnissa huomioidaan kaikkien leiriläisten turvallisuus
ja mukavuus. Leirin kriittisin hetki eli hiljainen tunti takaa kaikille
unirauhan. Huippua leiriä kaikille!

Kuvat:
Mikko-Pekka Karlin ja
Jukka Leikkonen

RIIPPUMATOSSA ROIKKUEN
Kuva: Antti-Kalle Karasti

Riippumatossa nukkuminen kuuluu olennaisesti
monen leirielämykseen

Kajahuksellakin näkee riippumattoja siellä sun
täällä. Riippumatossa pääsee telttaa mukavampaan ja raikkaampaan nukkumiskokemukseen. Riippumattojen kanssa on Kajahuksellakin käyttää puunhalaajia, jotta
vältetään puiden vahingoittaminen. Tässä vielä muutama muu vinkki riippumattoiluun:
Riippumatossa nukkuessa voi säätää
nukkumismukavuutta esimerkiksi laittamalla riippumaton alle lisäeristykseksi
peiton tai toisen riippumaton. Laittamalla
muovipussin makuupussin jalkopäähän vältät sotkemasta makuupussia riippumatosta
pois pyörähtäessäsi. Jos sinulla on makuupussissasi makuualusta joka lipsuu, kokeile laittaa makuualusta makuupussin sisään.

KAJAHUS INTERNATIONAL
Kuva: Johanna Koskinen

There are many international participants at Kajahus
Although most of the scouts at Kajahus come from
the Finnish Lapland or somewhere from the
South(ish) of Finland, there are also plenty of international guests.
We got to meet some of our international friends at the beginning celebrations.
People have come from Europe, such as
Sweden, Norway, and Germany, and even
from Uganda! Some had visited Finland
before - and had some friends at Kajahus
already.
In order to make Kajahus a nice international experience for all, don’t hesitate to talk
to other participants of Kajahus. Let’s make
some new friends!

Terveisiä Korvatunturilta
Kajahuksen avajaisissa kävi arvokkaita vieraita tuomassa tervehdyksensä
Kajahuksen avajaisissa vieraili itse Joulupukki! Pukki toi kaikille leiriläisille tervehdyksen
Korvatunturilta ja Joulumuorilta. Joulupukille esitettiin myös useita tiukkoja kysymyksiä,
joihin leiriläiset ovat aina halunneet vastauksen.
Haastattelun tuloksena saatiin selville, että Joulupukki syö satunnaisesti kesällä sitruunajäätelöä. Sitä enemmän pukki tykkää kuitenkin syödä pullaa.
— Pullasta pukki kyllä tykkää, mutta sen saattaa nähdäkin, naurahti Joulupukki haastattelussaan.
Pitkän tarinan ja muisteloinnin jälkeen saatiin myös selville pukin ikä. Joulupukki ja
Muori olivat pohtineet pukin ikävuosien määrää kiikkustuolissa. Petteri tuli ikkunaan
kertomaan ja kopautti ikkunaan ensin kahdeksan kertaa, tarkoittaen kahdeksaasataa
vuotta. Petteri kuitenkin napautti ikkunaan vielä viisi kertaa, joten Joulupukki on huimat
850 vuotta vanha!
Pukki kuitenkin ehti nukahtaa kaiken laskemisen lomassa.
— Minun iässä se on jo ihan hyväksyttävää, pukki muistutti.
Joulupukki pyysi leiriläisiä myös nappaamaan partiolakin, jos näkevät sellaisen poron
päässä.
— Petteri otti minun partiolakkini ja laittoi omaan päähänsä! Olisin muuten ottanut lakkini mukaan. Jos näette lakkiani, ottakaa se talteen!

Kuva: Jukka Leikkonen

