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Framil 2018

– näe itsesi uudessa valossa

Porissa järjestetään ennennäkemätön
partion suurtapahtuma 8.–10.6.2018,
kun Framil kerää kaupunkiin ainakin
5 000 osallistujaa. Suurtapahtumassa
on omaa ohjelmaa kaikille partion
ikäkausille ja niiden johtajille. Framil
on kuitenkin tarkoitettu ihan kaikille:
ohjelmaa riittää ei-vielä-partiolaisille,
perhepartiolaisille ja sisupartiolaisille.
Osallistujilta ei kysellä partiotaustaa tai
asuinpaikkaa.
Framil-hengessä olemme yhdessä
avoimuuden ja rauhankasvatuksen
asialla. Tavoitteemme on saada jokainen näkemään itsensä, muut ihmiset, partio ja ympäröivä yhteiskunta
uudessa valossa. Kaikilla on tilaisuus
päästä framille ja loistaa valokeilassa.
Ohjelmassa seikkaillaan maalla, merellä
ja ilmassa. Yöt nukutaan Puolustusvoimien teltoissa jazz-konserteistaan
tunnetulla Kirjurinluodolla aivan Porin
keskustan tuntumassa.
Lounais-Suomen Partiopiiri järjestää
tapahtuman yhdessä Porin kaupungin
kanssa. Framilla tehdään uudenlaista

yhteistyötä yli rajojen, sillä mukana on
myös muita nuoriso- ja vapaaehtoisjärjestöjä. Framil on piirin Yhteiseen
partioon -hankkeen päätösjuhla, koska
partio on avointa kaikille ja ihan kaikki
pääsevät esille.
Tämä vihko opastaa sinua Framil-ennakkotehtävien suorittamisessa.
Ennakkotehtävien kautta opit viikonlopun aikana tarvittavia tietoja ja taitoja.
Samalla tutustut tapahtuman kantaviin
teemoihin ja virittäydyt Framil-tunnelmaan. Kokonaisuus muodostuu viidestä osa-alueesta. Jokaiseen osa-alueeseen sisältyy oma tehtävä tarpojille,
samoajille ja vaeltajille/aikuisille. Lisäksi
mukana on suoritusta helpottavia
vinkkejä.
Tulkaa Framille taitavina!
Porissa joulukuussa 2017
Framil-ohjelmapäälliköt
Kaisa, Käpy ja Santtu
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1. Maaohjelma
TARPOJA:
Käy ennen tapahtumaa tutustumassa
sivustoon www.geocache.fi. Asenna
puhelimeesi Geocaching-ohjelma. Ota
mukaasi Framille jokin pieni esine, jonka voit jättää tapahtumaan.
Lisävinkkejä: Katso ennen tapahtumaa,
missä sijaitsevat kotipaikkasi lähimmät
geokätköt. Voit etsiäkin muutaman –
siitä ei ole ainakaan haittaa.

SAMOAJA:
Selvitä ennen tapahtumaa, mikä on
kauppakeskus Puuvilla. Katso myös rakennuksen pohjakartta – saatat tarvita
sitä.
Linkkivinkki: www.porinpuuvilla.fi.

VAELTAJA/AIKUINEN:
Pohdi etukäteen, mitä kaikkea pitää
huomioida vammaisen kauppakeskuskäynnillä. Linkkivinkki:
http://www.infopankki.fi/fi/
elama-suomessa/terveys/vammaiset.
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2. Meriohjelma
TARPOJA:
Opettele kardinaali- ja lateraalimerimerkit. Merkkejä tarvitaan Framilla,
joten ne kannattaa hallita hyvin! Tutustu myös Itämeren suojeluun ja Saaristomeren siisteyden ylläpitoon WWF:n
ja Pidä saaristo siistinä ry:n kautta.
Pohdi, miten voit edesauttaa Itämeren
hyvinvointia omilla valinnoillasi arjessa.
Kokoa lista eri tavoista ja kokeile jotakin
uutta käytännössä.
Vapaaehtoista lisätekemistä: Mene
vartiosi kanssa lähimmälle rannalle.
Tutkikaa rantaa sekä veden laatua ja
väriä. Opetelkaa tunnistamaan puhtaan
rannan merkit.

Lisäksi meripartiolaisille: Kertaa
purjejollan kanssa vesillä liikkumista.
Perehdy siihen, miten joki ympäristönä
vaikuttaa veneilyolosuhteisiin.

VAELTAJA/AIKUINEN:
Kertaa meripelastautumisen perusteet. Tavoitteena on, että pystyt
toimimaan rauhallisesti ja opastamaan
pelastautumistilanteessa muitakin
(esim. pelastusliivien käytössä). Tutustu
myös Itämeren ympäristötilanteeseen.
Tavoitteena on, että hahmotat paikkasi
globaalissa ympäristössä ja löydät itsellesi sopivia vaikutusmahdollisuuksia.

SAMOAJA:
Tutustu merellä käytettävän viestiliikenteen perusteisiin, yleisessä käytössä
olevaan radiokalustoon ja viestilippuihin. Framilla sinun tulee osata tärkeimmät viestilipulla annettavat yksilippusignaalit. Perehdy myös Pidä saaristo
siistinä -kampanjaan. Ota haltuun
Itämeren ympäristötilanne ja siihen
vaikuttavat tekijät. Pohdi, miten voit itse
vaikuttaa luonnon puhtauteen.

Lisäpohdittavaa: Pohdi, millaisia asioita
partio tuo arkeesi ja miten se vaikuttaa
henkiseen hyvinvointiisi. Framilla opit
tunnistamaan stressin ja ymmärtämään stressinhallinnan merkityksen.

Lisäksi maapartiolaisille: Tutustu
purjejollailun perusteisiin ja Suomen
Partiolaisten turvallisuusmääräyksiin
vesillä.
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3. Ilmaohjelma

TARPOJA:
Pohdi yhdessä vartiosi kanssa, miten lentokone pysyy ilmassa. Mitä on
noste? Miten nostetta syntyy? Vinkki:
Google on ystäväsi.

SAMOAJA:
Pohdi yhdessä vartiosi kanssa, mitä on
lentokoneen tankissa. Kuinka se palaa,
voiko se räjähtää? Miten lentokoneen
polttoaine eroaa auton bensiinistä?
Mitä on huomioitava ensiavussa? Tällä
kertaa puhelinten käyttö ja googlettaminen on sallittua!
Linkkivinkki: http://www.ttl.fi/ova.

VAELTAJA/AIKUINEN:
Onko ilmapartio uutta? Brittien
partioliike otti Lentäjä-suoritusmerkin
(Airman’s badge) käyttöön jo vuonna
1911! Tutustu ilmapartion toimintaan ja
historiaan.
Linkkivinkki: https://fi.scoutwiki.org/
Ilmapartio.
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4. Pori

TARPOJA:
Etsi kartasta, missä Pori on. Selvitä,
mitä tunnettuja tapahtumia Porissa
järjestetään. Mitä niissä tehdään?

SAMOAJA:
Etsi kartasta, missä Pori on. Tutki, mitä
mahdollisuuksia Pori tarjoaa päiväretken ohjelmaksi. Suunnittele ja tee
mielikuvitusmatka!

VAELTAJA/AIKUINEN:
Etsi kartasta, missä Pori on. Arvaa,
mitä seuraavat porilaiset sanat tarkoittavat suomeksi: alvariis, ekta, entrat,
kaffeli, knyffät. Tarkista lopuksi osoitteesta www.muporiokaunis.fi, osuitko
oikeaan.
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5. Rauha
TARPOJA:
Osallistu lipaskerääjänä vuoden 2018
Yhteisvastuukeräykseen. Luotsi auttaa
ottamaan yhteyttä paikallisiin toimijoihin. (HUOM! Kaikki ikäkaudet voivat
suorittaa tämän tehtävän. Keräys käynnistyy 4.2.2018.)

SAMOAJA:
Tee parin kanssa Appelsiiniharjoitus
konfliktitilanteiden ratkaisemiseen
ja ymmärtämiseen. Ohjeet luotsille
harjoituksen ohjaamiseen löytyvät
Ahtisaari-päivän oheismateriaalista:
http://ahtisaaripaiva.fi/wp-content/uploads/2016/10/OsallistuminenJaVaikuttaminen_Appelsiiniharjoitus.pdf.

VAELTAJA/AIKUINEN:
Tutustu Messenger of Peace -toimintaan. Selvitä, millaisia projekteja on
tehty Suomessa ja muualla. Suunnittele
sitten ryhmäsi kanssa pienimuotoinen
palveluprojekti, jonka toteutatte lippukunnassa/lähialueella. Projektin voitte
kirjata Messenger of Peace -verkkosivulle: https://www.scout.org/messengersofpeace.

8

HUOM! Kaikki ikäkaudet voivat suorittaa tämän osuuden myös vaihtoehtoisella yhteistehtävällä Eurorail à la carte
(kirjasta Kulttuurienvälinen kasvatus,
Allianssi 2000):
Olet nousemassa junaan matkustaaksesi
Lissabonista Moskovaan. Matka kestää
viikon, ja joudut jakamaan makuuvaunuosastosi kolmen muun matkustajan
kanssa. Kenen kanssa mieluiten matkustaisit? Valitse ensin itse kolme matkakumppania. Yrittäkää sitten koko vartion
kanssa päästä yhteisymmärrykseen
kolmesta muusta matkustajasta. Keskustelkaa, mitkä seikat ratkaisivat valinnan,
minkälaisia stereotypioita kuvaukset herättävät ja mistä nämä mielikuvat tulevat.
Matkustajat: serbialainen sotilas,
ylipainoinen sveitsiläinen pörssimeklari,
italialainen dj (jonka taskut pullistelevat
euroista), vaatteita myyvä afrikkalainen
nainen, HIV-positiivinen nuori taiteilija,
juuri vankilasta vapautunut romani
Unkarista, baskiaktivisti (joka matkustaa
usein Venäjälle), saksalainen rap-artisti,
sokea hanuristi Itävallasta, ukrainalainen
opiskelija (joka ei haluaisi palata kotiin),
romanialainen pienen lapsen kanssa
matkustava nainen (jolla ei ole viisumia),
aggressiivinen lesboaktivisti Hollannista, ruotsalainen skinhead (joka haisee
alkoholille), englantilainen jalkapallohuligaani, puolalainen prostituoitu Berliinistä, ranskalainen maanviljelijä (jolla on
mukanaan voimakkaan hajuista juustoa),
Saksassa asuva arabi (joka on tulossa
Libyasta).

Muista myös Yhteiseen
partioon

Framil on Yhteiseen partioon -hankkeen päätösjuhla. Siksi toivomme, että
jokaiselta osallistujalta löytyy partiopaidan hihasta aiemmin suoritettu
Yhteiseen partioon -merkki. Jos koloilloissa tulee kiire, ei huolta! Osa merkin
aktiviteeteista on mahdollista tehdä
vielä perjantaina Kirjurinluodolla.

Apua merkin suorittamiseen saat internetistä: https://issuu.com/repolainen/
docs/yhteiseen_partioon_-lehti.
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Muistiinpanoja:
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www.framil2018.fi
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