FRAMIL 2018 -INFOPAKETTI
TERVETULOA FRAMIL!
Framil on Lounais-Suomen Partiopiirin 8.–10.6.2018 Porissa
järjestämä ennennäkemätön suurtapahtuma, jonne odotetaan jopa 5
000:ta osallistujaa. Framil-tapahtuman ohjelma on suunnattu 7–22vuotiaille, ja tapahtuma on avoin kaikille, niin partiolaisille kuin ei(vielä)-partiolaisillekin. Tapahtuma keskittyy Kirjurinluodolle, mutta
Framil näkyy ja kuuluu myös muualla Porissa viikonlopun aikana.
Tapahtuman suurin yhteistyökumppani partiolaisten kanssa
on Porin kaupunki. Framil on oiva tapa päästä tutustumaan
partiotoimintaan sekä mahdollisuus osallistua
ainutkertaiseen, lähellä olevaan suurtapahtumaan.

FRAMIL
PÄHKINÄNKUORESSA
Lounais-Suomen partiopiirin
kesän 2018 suurtapahtuma

Lisätietoja partiosta sekä Framil-tapahtumasta löydät tämän
infopaketin lisäksi osoitteista partio.fi ja framil2018.fi. Framiltapahtuma löytyy myös somesta: Facebookista,
Instagramista ja Snapchatista tunnuksella @framil2018 ja
#framil.

Porissa 8.-10. kesäkuuta,
osallistua voi myös vain
päiväksi
Avoin kaikille, partiolaisille ja ei(vielä)-partiolaisille

PARTIO KUULUU KAIKILLE
Partiossa on valtakunnallisesti panostettu lähivuosina siihen,
että ihan jokaisella olisi mahdollisuus tulla mukaan. Partio on
harrastuksena jotain, joka sopii lähes kaikille ja tarjoaa
elämyksiä, kokemuksia, yhdessäoloa ja yhteenkuuluvuutta
kaikille mukana oleville, niin lapsille, nuorille kuin aikuisille!
Partio oli Yhteisvastuukeräyksen kotimaankohde vuonna
2016, ja keräyksen teemana oli lasten ja nuorten
syrjäytymisen ehkäiseminen. Keräyksen tavoitteena on ollut

Loistavaa ohjelmaa 7-22vuotiaille
Hinta 20-65€/osallistuja
Ilmoittautumaan pääsee
osoitteessa kuksaan.fi/18925
Ilmoittautuminen päättyy
30.4.2018

tehdä partioon tulemisesta ja partioharrastuksesta
helpompaa erityisesti yksinäisille, vähävaraisille, maahanmuuttaja- tai erityistä tukea
tarvitseville lapsille ja nuorille.
Lounais-Suomen Partiopiirissä on Yhteisvastuukeräyksen puitteissa ollut vuoden 2017
alusta käynnissä Yhteiseen Partioon -hanke, jonka päätöstapahtuma Framil on.

AIKATAULU
Framil 2018 -tapahtuma järjestetään Porin Kirjurinluodolla 8.–10.6.2018. Ne osallistujat,
jotka eivät kuulu mihinkään partiolippukuntaan, voivat osallistua tapahtumaan
valitsemakseen ajaksi – joko koko viikonlopuksi, yhdeksi yöksi tai vain yhdeksi päiväksi.
Ilmoittautumisen jälkeen jokaiseen ryhmään/ilmoittautuneeseen otetaan erikseen
yhteyttä ja sovitaan tarkemmin tapahtumaan saapumisesta ja lähtemisestä.
YHDESSÄ TOIMIMINEN
Kuten aina partiossa, myös Framilla toimitaan ja
osallistutaan ohjelmaan ryhmänä. Alaikäisten
osallistujien kanssa mukana liikkuu aikuinen
“saattaja”. Toiveenamme on, että lapset ja nuoret
tulevat tapahtumaan mielellään jo omana
valmiina ryhmänään jonkun tutun täysi-ikäisen
kanssa. Jokaista kymmentä alaikäistä kohden
pitää mukana olla yksi aikuinen. Myös yksittäin
ilmoittautuminen on mahdollista – yksittäin
ilmoittautuneista lapsista kokoamme omat
ryhmät, joille järjestämme tapahtuman puolesta

Kuva: Suomen Partiolaiset/Hanna Suomi

aikuisen saattajan tapahtuman ajaksi.
Partio on päihteetön harrastus, ja myös Framil on tapahtumana päihteetön. Tapahtuma
on mahdollisimman esteetön, ja liikkumiseen liittyvät erityistarpeet pyritään
huomioimaan esimerkiksi järjestämällä kuljetusapua tapahtuma-alueen sisällä.

TEEMAT JA OHJELMA – Näe itsesi uudessa valossa
Framilla kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus, rauhankasvatus, omiin unelmiin
uskominen sekä ohjelma, joka rakentuu maalla–vedessä–ilmassa-teemojen ympärille.
Kaikilla on tilaisuus päästä framille ja loistaa valokeilassa. Framilla toimitaan ulkona.
Tapahtuman suojelija on porilainen paralympiaurheilija Leo-Pekka Tähti.
Suomeen yli 20 miesten pyörätuolikelauksen arvokisamitalia tuoneen Tähden tervehdys
Framil-osallistujille kuullaan sunnuntain päätösjuhlassa.
Partiossa toimitaan tavallisesti viidessä eri ikäkaudessa (7–9-vuotiaat sudenpennut, 10–
12-vuotiaat seikkailijat, 12–15-vuotiaat tarpojat, 15–17-vuotiaat samoajat ja 18–22vuotiaat vaeltajat), ja myös Framilla ohjelma on suunniteltu tämän ikäkausijaon
mukaan. Jos omassa porukassanne on mukana eri-ikäisiä lapsia ja nuoria, voimme
yhdessä miettiä minkä ikäkauden ohjelma sopii parhaiten kaikille tai sopiiko

porukallenne jakautua ohjelmien ajaksi useampaan ryhmään. Tarjolla on varmasti
sopivaa ohjelmaa ihan jokaiselle!

MAISTIAISIA FRAMIL-OHJELMASTA
●

Perjantai-iltana toimitaan omissa ryhmissä ja jokainen porukka saa valita
itselleen sopivaa tekemistä erilaisista pop up -ohjelmapisteistä.

●

Lauantaipäiväksi jokaiselle ikäkaudelle on järjestetty oma maa-, meri- ja
ilmaohjelmakokonaisuus. Jokainen pääsee siis testaamaan jokaista kolmea
elementtiä.

●

Maaohjelmassa on eri-ikäisille osallistujille suunnitteilla muun muassa ensiapuja alkusammutustaitoja, kaupunkisuunnistusta ja geokätköilyä. Meriohjelmassa
pääsee mukaan merirosvoiluun, tutustumaan merimerkkeihin ja erilaisiin
merenkulkuvälineisiin sekä osallistumaan merien suojeluun. Ilmaohjelmassa on
luvassa ainakin lennokkeja ja raketteja ja vanhemmat osallistujat pääsevät
testaamaan miten selvitä lento-onnettomuudesta!

●

Lisää ohjelman yksityiskohtia paljastetaan kevään mittaan Framil-somessa.

●

Kaikille ikäkausille on lauantaina omaa iltaohjelmaa.

●

Framil huipentuu sunnuntaina yhteisiin päättäjäisiin, joiden tähtenä esiintyy
Kasmir! Pop-tähden musiikki saa hymyn huulille ja mielen kesäiseksi, joten
päättäjäisissä koko yhteen kerääntyneen Framil-kansan fiilis on taatusti
korkealla.

●

Ohjelmassa on pyritty huomioimaan erilaiset aisti- ja liikuntarajoitteet sekä muut
erityisen tuen tarpeet, ja sitä on mahdollista soveltaa tarpeen mukaan.

MAJOITTUMINEN
Framilla partiolaiset ja halutessaan kaikki muutkin
osallistujat majoittuvat Kirjurinluodolle pystytettävissä
puolijoukkueteltoissa. Valmiita telttapaikkoja löytyy
5 000 osallistujalle eli omaa telttaa ei tarvitse omistaa.
Partion ulkopuolelta tulevien osallistujien on
telttamajoituksen lisäksi mahdollista yöpyä myös
koulumajoituksessa porilaisilla kouluilla. Majoitustoiveista
kysellään tarkemmin ilmoittautuneilta.
Majoittumista varten jokainen tarvitsee jonkinlaisen mukana
tuotavan makuualustan/retkipatjan ja makuupussin/peiton.
Toivomme, että yhtenä ryhmänä tulevat osallistujat
majoittuvat kaikki samassa paikassa!

Kuva: Suomen Partiolaiset

VARUSTEET
Yksi Framil-tavoitteista on olla tapahtuma, johon on helppo osallistua ja nauttia sen
toteutuksesta. Mukaantulijoiden ei tarvitse tuoda tapahtumaan esimerkiksi omia
telttoja tai muita retkeilytarvikkeita. Tapahtumassa pärjää, kun mukana on ulkona
olemiseen ja tarvittaessa yöpymiseen sopivat varusteet. Tarkempi varustelista
lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin keväällä.

HINTA
Framil 2018 -tapahtuman koko viikonlopun osallistumisen hinta on enintään 65 euroa.
Tarkka hinta selviää, kun lopullinen osallistujamäärä on selvillä. Hinta pitää sisällään
ohjelman, majoituksen ja ruokailut. Matkakustannukset eivät sisälly hintaan, vaan
osallistujat huolehtivat itse kuljetuksistaan. Myös mukaan tulevat aikuiset maksavat
osallistumismaksun (lukuun ottamatta virallisia henkilökohtaisia avustajia/tulkkeja).
Lyhyemmäksi ajaksi osallistumisen hinnat ovat seuraavat:
Perjantai-iltapäivä ja ilta

20€

Lauantaipäivä

30€

Sunnuntaipäivä

25€

Lauantai–sunnuntai

55€

Osallistumismaksu laskutetaan ilmoittautuneilta myöhemmin keväällä.
Osallistumismaksuun on mahdollista hakea taloudellista tukea ja tarpeesta siihen
kysytään tarkemmin ilmoittautumislomakkeessa.

ILMOITTAUTUMINEN
Framil 2018 -tapahtumaan ilmoittaudutaan partiolaisten Kuksajäsenrekisterissä, jonka kautta ilmoittautumisensa tekevät myös eipartiolaiset. Alle 18-vuotiaiden ilmoittautumisen tekevät huoltajat. Ilmoittautuminen
loppuu 30.4.2018 (partiolaisten osalta jo 28.3.2018). Huomioittehan, että myös jokaisen
aikuisen tulee ilmoittautua tapahtumaan.
Tapahtumaan pääsee ilmoittautumaan osoitteessa: kuksaan.fi/18925
Ilmoittautumisohjeet ja linkki löytyvät tietenkin myös nettisivuilta www.framil.2018.fi.
Jokainen Framil-osallistuja on vakuutettu tapahtuman ajan. Jäsenmaksunsa maksaneilla
partiolaisilla ja partiotoimintaan tutustujilla on toiminnan vastuu-, tapaturma- ,
matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus LähiTapiolassa. Partiovakuutus on
toissijainen henkilökohtaisiin vakuutuksiin nähden. Vakuutuksesta voit lukea lisää:

lippukunta.partio.fi/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus-javakuutukset/partiovakuutus
PERUUTUSEHDOT
Framil 2018 -ilmoittautumisen voi perua veloituksetta 30.4.2018 saakka. Tämän jälkeen
tapahtumamaksua ei enää palauteta, mutta estynyt voi etsiä tilalleen toisen osallistujan.
Peruutuksista ja osallistujavaihdoksista on ilmoitettava pikimmiten Framil 2018 tapahtuman projektikoordinaattori Sari Vihermäelle (sari.vihermaki@partio.fi).
Poikkeuksen ilmoittautumisehtoihin tekee osallistujaa tai lähiomaista kohdannut
sairaus tai tapaturma. Silloin osallistumismaksun voi periä partiovakuutuksen kautta
suoraan omasta vakuutusyhtiöstä vielä 28.3. jälkeenkin. Osallistumismaksun perintä
edellyttää lääkärintodistusta.

LEIRITUOTTEET
Halukkaat voivat hankkia erilaisia Framil 2018 -tuotteita, jotka tulevat myyntiin kevään
aikana. Niistä kerrotaan lisää myös tapahtumaan ilmoittautuneille lähetettävissä
osallistujakirjeissä.

LISÄTIETOJA LUVASSA
Muista hyödyntää näiden infojen lisäksi
myös www.framil2018.fi-sivustoa sekä
Framil 2018 -some-kanavia.
Verkkosivuille päivitetään lisätietoja
esimerkiksi aikataulusta, tapahtumaalueen kartasta ja muista yksityiskohdista
pitkin kevättä. Osallistujan oppaat
lähetetään ilmoittautuneille toukokuun
alussa.

