1) HEI MAHTAVA LÄHIJOHTAJA!
Muistathan, että osallistujan kannalta tapahtuman onnistumiseen vaikuttaa
ratkaisevasti sinun suhtautumisesi asioihin tapahtuman aikana. Innostuneella ja iloisella
johtajalla on tyytyväisiä osallistujia.
Tässä joitakin ohjeita helpottamaan valmistautumista ja toimintaa itse tapahtumassa:
1. Aikataulussa pitää pysyä. Tarkemman lippukuntakohtaisen aikataulun saat, kun
saavutte tapahtumaan.
2. Huolehdi osallistujien riittävästä juomisesta ja syömisestä sekä siitä, että
jokaisella on hattu tai huivi päässään aurinkoisella säällä. Valvo myös
aurinkovoiteen ja hyttysmyrkyn oikeaa käyttöä.
3. Useissa ohjelmapisteissä lähijohtajan apu on välttämätön: pääsääntöisesti
osallistujalle tutun oman lähijohtajan tulee olla aina mukana.
4. Pääset osallistumaan ikäkausiohjelmaan saattamasi ryhmän mukana.
5. Saat jokaiselta pisteeltä saattajan ohjeen, jossa on kerrottu tarkemmin, miten
piste toimii ja mitä siellä tehdään.
6. Saatettava ryhmä ja sen toiminta ohjelmapisteellä on saattajan vastuulla. Sinun
täytyy pitää kiinni annetusta ajasta olla sovitulla kohtauspaikalla, jotta ryhmälle
jää riittävästi aikaa ohjelmapisteen aktiviteetteihin. Ruokailuun siirryttäessä
noudata ohjeistettua aikataulua, jotta ruokailun porrastus onnistuu sujuvasti.
7. Jokaisen ikäkauden ohjelmapisteellä on INFO-kyltti, jonka luota voit aina kysyä
apua ja neuvoa.

Huomattavaa meriohjelmassa
-

-

Varmista, minkä ohjelmapisteen samoajat ja vaeltajat ovat valinneet meren
ohjelmasta.
Huomioithan, että Onnettomuus risteilyllä -pelastussimulaatio vaatii vedessä
olemista ja toimimista, jolloin kohtuullinen uimataito on välttämätön. Pyydämme
lähijohtajaa varmistamaan etukäteen, että pelastussimulaatioon osallistuva
samoaja tai vaeltaja tiedostaa tämän.
Tutustu myös tämän oppaan kohtaan 14.

Huomattavaa sisupartiolaisten johtajille
-

Sisut voivat osallistua sen ikäkauden ohjelmaan, jonka kokevat mielekkäimmäksi
ja omaa taitotasoaan vastaavaksi. Meren ja ilman samoaja- ja vaeltajaohjelmaan
sisut eivät valitettavasti voi osallistua.

2) PERJANTAI FRAMILLA
Kirjurinluodolle saapumisen ja majoittumisen jälkeen lippukunnat lähtevät yhdessä
pitämään hauskaa. Samalla tutustutaan Poriin, erityisesti kauniiseen Etelärantaan ja sen
kohteisiin. Kävelyä tulee jonkin verran (pisimmillään n. 3 km), ylle siis joustavat ja
mukavat vaatteet ja jalkaan kunnon kengät, joilla kävely ja liikunnallinen temppuilu
sujuvat turvallisesti.
Kirjurinluodolla ja Etelärannan läheisyydessä kaupungilla on toimintapisteitä, joissa
lippukunnat kiertävät kaikki yhdessä ikään ja partiokokemukseen katsomatta.
Lippukunnan kiertämien pisteiden määrä riippuu saapumisajasta: mitä aiemmin
lippukunta on Poriin saapunut, sitä useammalla pisteellä se ehtii käymään.
Reittikokonaisuudet on arvottu valmiiksi, ja lippukunta saa oman reittinsä
ilmoittautumisen yhteydessä.

Kirjurinluodon toimintapisteet
TemppuTehdas, jossa on mahdollista kokeilla parkouria, minigolfia, biljardia ja pingistä,
temppuilla sisäleikkihallissa ja ratkoa pakohuonemysteeriä.
Lasten Liikennepuisto Vinkkari, jossa pääsee ajelemaan ja harjoittelemaan turvallisessa
ympäristössä liikenteessä liikkumista.
Satasirkuslaisten opissa harjoitellaan jongleeraustaitoja.
Seurakunnan pisteellä erilaiset symbolit ovat menneet paloiksi, jotka pitää koota. Tällä
pisteellä on mahdollista myös kirjoittaa rukouspyyntojä partiomessuun.
Liikunnallisten joukkuepelien tiimellyksessä syke nousee ja on porukalla hauskaa.
Frisbeegolfia on mahdollisuus kokeilla Kokemäenjoen rantapuiston upeilla radoilla.
Tactic tuo paikalle pihapelejä – vanhoja tuttuja ja uusia tutustuttavaksi.
Pinkkipartion pisteellä pohditaan porukalla tärkeitä ja ajankohtaisia asioita.

Kaupungilla sijaitsevat toimintapisteet
Museot eli Satakunnan museo, Porin taidemuseo, Rosenlew-museo ja Luontotalo Arkki
– jokaisella museorakennuksella on oma tarinansa, ja rakennusten sisälle on järjestetty
mielenkiintoista puuhaa.
Herralahden kentällä pääsee pelaamaan norsufutista.
SPR järjestää kokoustilassaan pakohuonepelejä.
Pääkirjastossa suunnistetaan QR-koodein ja päästään seuraamaan Elävän Kirjaston
keskusteluja.
Porissa on kauniita h
 istoriallisia rakennuksia sekä patsaita ja veistoksia, joita voi
bongailla reitin varrella ja tutustua tarinoihin taiteen taustalla.

Iltaohjelma
Toiminta- ja tutustumispisteistä siirrytään joustavasti ja porrastetusti Kirjurinluodolle.
Yhteislaulutilaisuus Allsång på Lokkilava alkaa klo 18. Luvassa on yhteislaulua,
yllätysohjelmaa ja rentoa yhdessäoloa. Paikalla on ainakin tapahtuman maskotti ja
muutama ’porilaine naama’, joiden kanssa on mahdollista ottaa vaikka kuvia ja postata
niitä sosiaalisen median kanaville.

Ryhmän liikkuminen perjantaina
Lippukunta liikkuu koko ajan yhdessä. Jos lippukunnassa on yli 30 osallistujaa, se
voidaan jakaa pienempiin ryhmiin. SP:n turvallisuusohjeiden mukaan jokaista
kymmentä alaikäistä kohden pitää olla vähintään yksi aikuinen. Lippukunnan aikuiset
ovat vastuussa ryhmästä ja pitävät huolen, että kaupungilla liikutaan hallitusti
liikennesääntöjen mukaan. Ei siis ryntäilyä, säntäilyä tai epämääräisissä lösseissä
liikkumista!
Tutustumiskohteissa on henkilökuntaa, joka ohjaa ja opastaa tekemisessä. Lippukunnan
aikuiset huolehtivat kuitenkin kohteissakin, että oma porukka pysyy kasassa ja toimii
asiallisesti.
Jos koko lippukunta tai osa siitä on suunnitellut suorittavansa Messengers of Peace
-aktiviteetteja, se onnistuu myös perjantaina. On ihan mahdollista ja luvallista, että
ryhmä ei kierräkään etukäteen arvottuja pisteitä, vaan suorittaa MoP-tehtäviä. Näitä
tehtäviä on Elävää Kirjastoa lukuun ottamatta mahdollista suorittaa muinakin päivinä.
Perhepartiolaiset voivat osallistua oman lippukuntansa kanssa pisteissä kiertelyyn.
Heille tehdään myös vinkkilista kevyemmistä aktiviteeteista, joita on mahdollista
suorittaa Kirjurinluodolla. Perhevinkit ja -tehtävät saa tapahtumatoimistosta.

MoP = Messengers of Peace
Framilla kaikilla tarpojaikäisistä ylöspäin on mahdollisuus suorittaa Messengers of
Peace -merkki suorittamalla eri rauhankasvatuksen aktiviteetteja. Tule lainaamaan Porin
kaupunginkirjastosta elävä kirja perjantaina (klo 18–19.30) tai käy Rauhaa & rakkautta
-luontopolulla (klo 16–21). Lauantaina on dokumentti-ilta maauimalassa (klo 20–23).
Sunnuntaina yhteistyötorilla on suuri rauhanpaneeli (klo 10–11.30). Tarkemmat
suoritusohjeet ja MoP-passin (johon suoritusmerkinnät kerätään) löydät osallistujan
oppaasta. Lisätietoa MoP-ohjelmasta ja sen suorittamisesta saat koko tapahtuman ajan
Kirjurinluodon tapahtuma-alueella sijaitsevalta MoP-pisteeltä.
Rauhaa & rakkautta -tehtäväpisteet löytyvät Polsan luontopolulta, joka näkyy
Framil-tapahtumakartalla. Startatkaa polulle Polsanluotoon menevän sillan luota ja
poistukaa kapulalossilla. Mukaan MoP-rasteille tarvitaan muistiinpanovälineet, sään
mukainen vaatetus ja avoin mieli! Ettehän jätä luontoon roskia, vaan viekää ne
mukananne.

3) LAUANTAI FRAMILLA
Ohjelman lähtöasema
Framil-keskuskentän länsilaidalla sijaitsee Framil-ohjelman lähtöasema.
Ruokailuvuoronsa jälkeen ohjelmaan lähtijät kokoontuvat lähtöasemalla ryhmittäin
johtajansa johdolla. Lähtöasemalta lähdetään johdetusti Ohjelman ja/tai Turvan
johdolla kohti kutakin ohjelmaa.
Aikataulu löytyy osallistujan oppaasta, ja A-B-C-ruokailuvuorot ilmoitetaan erikseen.
Ohjelman lähtöasemalla kokoonnutaan seuraavia ohjelmia varten:
● lauantain maaohjelmat
● lauantain meriohjelmat
● lauantain ilmaohjelmat
● lauantain iltaohjelmat
● sunnuntain sudenpentu- ja seikkailijaohjelma
● lauantain lapsiparkki

Päivärepun sisältö lauantaina
Pakatkaa tavarat päiväreppuun valmiiksi j o perjantai-iltana, jotta olette
lauantaiaamuna varmasti valmiit ohjelmaan.
LÄHIJOHTAJAT: Osallistujan opas, istuinalusta, päähine päässä, juomapullo (täytettynä),
kahvikuppi, nenäliinapaketti, taskurahaa, aurinkolasit, aurinkovoide, hyttysmyrkky ja

voide hyttysen pistoihin sekä pieni EA-laukku ja tiedot ryhmäläisten sairauksista,
lääkityksistä ja erikoisruokavalioista.
SUDENPENNUT: Osallistujan opas, istuinalusta, päähine päässä, juomapullo (täytettynä),
sakset ja lyijykynä, nenäliinapaketti, taskurahaa, aurinkolasit, aurinkovoide,
hyttysmyrkky ja voide hyttysen pistoihin sekä liikkumiseen soveltuvat kengät ja vaatetus.
Iltaohjelmassa: Osallistujan opas, lämmin pukeutuminen, istuinalusta, laulukirja ja
otsalamppu. Huolehdithan, että ryhmäsi on laittanut hyttysmyrkkyä jo teltalla.
SEIKKAILIJAT: Osallistujan opas, istuinalusta, päähine päässä, juomapullo (täytettynä),
sakset ja lyijykynä, nenäliinapaketti, taskurahaa, aurinkolasit, aurinkovoide,
hyttysmyrkky ja voide hyttysen pistoihin sekä liikkumiseen soveltuvat kengät ja vaatetus.
Vartiolla 1,5 litran tyhjä limupullo.
Iltaohjelmassa: Osallistujan opas, lämmin pukeutuminen, istuinalusta, laulukirja ja
otsalamppu. Huolehdithan, että ryhmäsi on laittanut hyttysmyrkkyä jo teltalla.
TARPOJAT: Osallistujan opas, istuinalusta, päähine päässä, juomapullo (täytettynä),
sakset, muistiinpanovälineet, vartiota kohti yksi puhelin, jossa virtaa ja mahdollisuus
ladata APP-palvelu, nenäliinapaketti, taskurahaa, aurinkolasit, aurinkovoide,
hyttysmyrkky ja voide hyttysen pistoihin sekä liikkumiseen soveltuvat kengät ja vaatetus,
jokaiselle kumisaappaat.
Iltaohjelmassa tarvitaan lähijohtajia mukaan! Heille ohjeistetaan ennen iltaohjelman
alkua, mitä on luvassa. Tarpojille lämpimät vaatteet ja otsalamppu sekä osallistujan
opas. Huolehdithan, että ryhmäsi on laittanut hyttysmyrkkyä jo teltalla.
SAMOAJAT: Osallistujan opas, istuinalusta, päähine päässä, kahvikuppi, juomapullo
(täytettynä), muistiinpanovälineet, vartiolla musta tussi, vartiolla vähintään yksi puhelin
jossa virtaa ja valmius lukea QR-koodeja, nenäliinapaketti, taskurahaa, aurinkolasit,
aurinkovoide, hyttysmyrkky ja voide hyttysen pistoihin sekä liikkumiseen soveltuvat
kengät ja vaatetus, vaatteet, jotka saavat kastua (Meri, pelastussimulaatio ja melonta),
pyyhe (Meri, pelastussimulaatio ja melonta), vaihtovaatteet (Meri, pelastussimulaatio) ja
tyhjä muovipussi.
Iltaohjelmassa: Osallistujan opas, lämpimät vaatteet, istuinalusta, juomapullo
(täytettynä) otsalamppu ja peseytymisvälineet (myös uimapuku). Seuraa tiedottelua,
sillä iltaohjelmaan ilmoittaudutaan erikseen.
VAELTAJAT: Osallistujan opas, istuinalusta, päähine päässä, kahvikuppi, juomapullo
(täytettynä), muistiinpanovälineet, nenäliinapaketti, taskurahaa, aurinkolasit,
aurinkovoide, hyttysmyrkky ja voide hyttysen pistoihin sekä liikkumiseen soveltuvat
kengät ja vaatetus, vaatteet, jotka saavat kastua (Meri, pelastussimulaatio ja melonta),
pyyhe (Meri, pelastussimulaatio ja melonta), vaihtovaatteet (Meri, pelastussimulaatio) ja
tyhjä muovipussi.

Iltaohjelmassa: Lämpimät vaatteet, istuinalusta, juomapullo (täytettynä), otsalamppu ja
peseytymisvälineet (myös uimapuku). Seuraa tiedottelua, sillä iltaohjelmaan
ilmoittaudutaan erikseen.
AIKUISTEN OHJELMA: Katso lisätiedot ja varusteet osallistujan oppaasta.
Suomen Partiolaisten painotuksena on tänä vuonna luotsit, joten Framil huomioi
luotseja take away -ohjelmalla. Luotsit voivat hyödyntää materiaalia itse tapahtumassa
ja tapahtuman jälkeen. Lisäksi luvassa on aktiviteetteja, joita voi tehdä, kun hetki on
sopiva.

4) SUNNUNTAI FRAMILLA
Sunnuntaina varttuneemmat partiolaiset kokoontuvat kaupungin keskustaan
yhteistyötorille ja seuraamaan paneelikeskusteluja.
Sudenpennut ja seikkailijat saavat sillä aikaa tehdä kaikkea kivaa Kirjurinluodolla.
Luvassa on suuri toimintakaruselli, jossa liikutaan hauskasta pisteestä toiseen.
Lippukunta sopii keskenään, ketkä lähijohtajista jäävät Kirjuriin ja ketkä lähtevät
yhteistyötorille. Voitte hyvin vaihtaa lähijohtajia, kunhan huomioitte, että kymmentä
lasta kohti on yksi aikuinen lähijohtaja paikalla.
Koko tapahtuma päättyy Lokkilavalla yhteiseen päätösjuhlaan, jota tähdittää Kasmir.
Juhlassa kuullaan myös tapahtuman suojelijan Leo-Pekka Tähden tervehdys
osallistujille. Ota juhlaan mukaan istuinalusta ja juomapullo.

Yhteistyötori
Yhteistyötori järjestetään sunnuntaina klo 10–12 Porin kauppatorilla. Se on tarkoitettu
tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille. Tori on avoin kaikille porilaisille. Yhteistyötori
kerää Framil-kumppanit sekä paikallisia toimijoita yhteen paikkaan esittelemään itseään
ja toimintaansa. Eri pisteiltä saa tietoa harrastus-, vapaa-aika-, koulutus- ja
ostosmahdollisuuksista. Luvassa on myös toiminnallisia pisteitä sekä rauhanpaneeli.
Tarpojat ja samoajat siirtyvät yhteistyötorille yhdessä lähijohtajien kanssa.
Yhteistyötorilla osallistujat saavat kulkea vapaasti, kunhan yhteisistä pelisäännöistä ja
kokoontumisajasta on sovittu lähijohtajan kanssa. Toivottavaa on, että tarpojien ja
samoajien kanssa siirrytään yhdessä myös takaisin Kirjurinluodolle, jotta kaikki ehtivät
varmasti päätösjuhlaan.

Rauhanpaneelin aikataulu
Klo 10
Klo 10.05
Klo 10.30
Klo 11.00

Porin kaupunginjohtajan tervehdys
Konfliktinratkaisun avaimet
Rakentava keskustelu verkossa
Naiset rauhan rakentajina

Puhujiksi tulevat ainakin Pekka Haavisto (Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja),
Helena Ranta (Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston puheenjohtaja), Anne Meskanen
(Ulkoministeriön tasa-arvosuurlähettiläs) ja Riikka Marjamäki (presidentti Ahtisaaren
toimiston johtaja).

5) HOTSPOT ELI TAPAHTUMATOIMISTO
HotSpot eli tapahtumatoimisto palvelee osallistujia Framil-tapahtuman ajan. HotSpot
sijaitsee tapahtuma-alueen keskellä Johtoteltassa.
HotSpotissa on aina ajantasaisin tieto tapahtuman aikatauluista ja tapahtumapaikoista.

Toimiston aukiolo
HotSpot on avoinna pe klo 13.00–24.00, la klo 7.00–24.00 ja su klo 7.00 alkaen
tapahtuman loppuun asti.
Tapahtumaan saavuttaessa lippukunnat ja muut osallistujat ilmoittautuvat HotSpotiin,
josta saavat tapahtumatunnisteet. Pestiin tulevat ilmoittautuvat viereiseen HR:n
toimistoon.

Löytötavarat
Jos kadotatte tavaroita tai ryhmänne jäseniä, ottakaa yhteyttä HotSpotiin! Pyydämme
teitä myös tuomaan löytämänne löytötavarat meille. Löytötavaroita säilytetään
tapahtuman jälkeen piiritoimistolla, mistä arvokkaammat tavarat viedään elokuun
lopussa löytötavaratoimistoon.

Päivystyspuhelin
HotSpotin päivystyspuhelin palvelee koko tapahtuman ajan vuorokauden ympäri
numerossa 044 945 9195.

6) TURVALLISUUS JA ENSIAPU
Framil-osallistujan ensiapu
Tapahtumassa päivystää ensiapu, jossa hoidetaan pienet tapaturmat. Lääkintä sijaitsee
majoitusalueen lähettyvillä Johtoteltassa. Tarvittaessa leiriläinen ohjataan Satakunnan
keskussairaalan päivystykseen, jos tilanne niin vaatii. Suuremmissa tapaturmissa
soitetaan normaalin ohjeistuksen mukaan 112, aivan kuten arjessakin. Jos soitat 112,
soita tämän jälkeen myös lääkinnälle.
Otathan mukaan oman ensiapulaukun ja omat peruslääkkeet sairauksien hoitoon.
Lääkintään voi tuoda jääkaappisäilytystä tarvitsevat lääkkeet tapahtuman ajaksi
selkeästi nimikoituna. Sairauden lääkitys on osattava hoitaa itsenäisesti tai lähijohtajan
avulla, neuvoa ja apua voi kysyä lääkinnästä. Lääkinnän saa kiinni numerosta 044 920
7482 ja tunnistaa punaisista liiveistä.

Framil-lippukunnan ensiapu
Lippukunnan varusteisiin kuuluu kattava ensiapulaukku pienempiin haavereihin.
Varsinkin sidetarpeet ja kylmäpussit ovat kovassa huudossa tapahtumassa.
Lippukunnan ensiapulaukussa ei saa olla lääkkeitä.

Hygienia Framilla
Jokaisella pitää olla mukana omat hygieniavälineet. Tapahtumassa tulee pitää huolta
hyvästä käsihygieniasta ja käyttää käsidesiä ennen ruokailua ja aina bajamajan jälkeen.
Tapahtuman kenttäkäymälöiksi tuodaan bajamajoja. Käsienpesuun on mahdollisuus
bajamajojen yhteydessä.
Hammaspesuun on saatavilla vettä telttakentän juomavesihanojen yhteydessä.
Puistoalueen hanoista ei saa juoda.
Mahdollisten rankkasateiden lisäksi rajallinen määrä suihkuja sijaitsee maauimalassa
(vain samoajien, vaeltajien ja aikuisten sekä Yhteiseen Partioon -ohjelman yhteydessä)
sekä Lyseossa ja Kaarisillan koulussa rajattuina ajanjaksoina, jotka ilmoitetaan
Framil-toimiston yleisellä ilmoitustaululla.

7) SAAPUMINEN JA POISTUMINEN
Framil-LINJURI-varausjärjestelmä
Jokainen Framille saapuva ja jokainen Framilta poistuva bussikunta (linja-autollinen)
varaa ajoissa etukäteen itse bussilleen haluamansa saapumisajan ja haluamansa
poistumisajan Framil-LINJURI-varausjärjestelmästä osoitteesta
http://framil2018.fi/linjuri.
Varaamisesta huolehtii jokaisen bussikunnan matkanjohtaja. Bussin tunnus on
matkanjohtajan (ilmoitettu) etunimi, jonka tulee olla näkyvästi esillä bussin tuulilasissa.
Varaus on bussikohtainen eli jokainen bussi varataan erikseen. Sekä saapuminen että
poistuminen varataan erikseen.
Järjestelmä kysyy ensin lippukuntaa. Ilmoita bussikunnan lippukunnat peräkkäin,
ensimmäisenä matkanjohtajan oma lippukunta. Seuraavaksi järjestelmä kysyy
matkanjohtajan nimeä (sukunimi + etunimi), sähköpostiosoitetta ja
matkapuhelinnumeroa.
Ajankohtia on varattavissa 20 minuutin välein, ja kuhunkin ajankohtaan voi varata 5–8
bussia.
Varattava saapumisaika (tulopäivä) tarkoittaa ajankohtaa, jolloin bussi kääntyy valtatieltä
nro 8 Hanhiluodon kohdalla oikealle Kimpajuovantielle/Kalaforniantielle
(Kirjurinluotoon).
Varattava poistumisaika (lähtöpäivä) tarkoittaa ajankohtaa, jolloin bussi lastataan
Kirjurinluodolla Framil-bussikehällä. Bussin on ilmoittauduttava 30 minuuttia ennen tätä
ajankohtaa alla olevan POISTUMINEN-ohjeen mukaisesti Porin Karhuhallilla.
Bussikunnan on ilmoittauduttava (poistumisluvan saatuaan) 20 minuuttia ennen
poistumisaikaa Framil-bussikehän portilla.
Hämeen lippukunnille on varattu sunnuntaina kaikki poistumisajat klo
14.00–14.20–14.40 ja sitten muille ajat klo 15.00 alkaen.
Luomalla Linjuri-tilin ennen varauksia ( “Luo tili”) ja kirjautumalla ( “Kirjaudu”) voit muuttaa
tekemiäsi aikavarauksia – periaatteessa vielä bussimatkasi aikana, jos vapaita aikoja on
jäljellä.

Saapuminen
Ajo-ohje: Ajakaa valtatietä 8 pitkin kohti Kirjurinluotoa. Hanhiluodon kohdalla on
FRAMIL-kyltti, joka ohjaa etelän suunnasta tulevat kääntymään oikealle
Kimpajuovantielle ja pohjoisen suunnasta tulevat kääntymään oikealle Kalaforniantielle.
Saavuttaessa Framil-alueelle tapahtuman liikenteenohjaus alkaa Kimpajuovantieltä
henkilöautoparkin kohdalta, josta on noin 700 metrin kävelymatka
tapahtumatoimistolle.
Linja-autot saapuvat Kirjurinluotoon lippukunnallenne ennakkoon varatun
saapumisajan ja tämän ajo-ohjeen mukaisesti. Linja-autot jatkavat liikenteenohjauksen
jälkeen Kimpajuovantietä majoitusalueen viereen bussikehälle, jossa tapahtuu
linja-autojen purku.
Varautukaa odotusaikaan ja liikenteenohjaajien antamiin ohjeistuksiin.

Poistuminen
Linja-autot saapuvat sunnuntaina ensin Porin Karhuhallille osoitteeseen Urheilutie 1
(28500 Pori), josta ne ohjataan Kirjurinluodolle. Linja-autojen on oltava Karhuhallin
parkkipaikalla puoli tuntia ennen lippukunnalle varattua lähtöaikaa.
Linja-autot ajavat Kirjurinluotoon ohjatusti valtatie 8 suunnasta 10 auton ryppäissä
ennakkoon varatun lähtöajan mukaisesti. Linja-autot lastataan bussikehällä
liikenteenohjaajien johdolla. Huolehtikaa majoitusvahdeilta lupa poistumiseen ja
siirtykää bussikehälle viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöaikaanne. Linja-auto voi
lähteä bussikehältä vain liikenteenohjaajan luvalla.
Omalla autolla matkaavat voivat ajaa pois parkkialueelta vasta, kun ovat saaneet luvan
majoitusvahdeilta. Liikenteenohjauspaikalla tarkistetaan autokunnan poistumislupa.
Kirjurinluodolta voi poistua ajoneuvolla ainoastaan
Kimpajuovantietä/Kirjurinluodontietä etelään kohti Porin keskustaa.

8) MAJOITTUMINEN
Majoittuminen Framilla
Framil lippukunta majoittuu yhteen tai useampaan puolijoukkuetelttaan. Teltta,
telttakepit, maakiilat sekä maavaatteet toimitetaan tapahtuman puolesta, eli majoitteita
lippukunta ei tuo itse. Jokaisessa teltassa tulee olla nimetty vastuujohtaja!

Ilta- ja yöaikaan majoitusalueella on tarkoitus vain ja ainoastaan majoittua. Tällä
halutaan mahdollistaa kaikille unirauha. Eri ikäkaudet tarvitsevat unta eri määrän, joten
emmehän metelöi majoitusalueella.
Alueen siisteys on meidän kaikkien asia, joten siivotaan jälkemme ja roskamme aina,
kun niitä havaitsemme.
Yksin saapuvien tekijöiden (siis ilman lippukuntaansa saapuvien tekijöiden)
majoituksesta on lisäohjeita Tekijän oppaassa. Myös tähän majoittumiseen tarjotaan
puolijoukkuetelttoja.

Saapuminen majoitusalueelle
Kun lippukunta saapuu Framille ja sen majoitusalueelle, sille on osoitettu oma/omat
telttapaikat majoitusaluekartassa, joka tulee olemaan majoitusalueen sisäänkäynnin
luona. Lippukunta pystyttää teltan/teltat itse välittömästi saavuttuaan Framille.
Majoitusalue on tasaista puistomaista kenttää.
Teltat pystytetään niille varatuille paikoille siten, että vierekkäisten telttojen etäisyys on
4 metriä liepeestä liepeeseen. Varmistakaa, että teltan narut tulevat hyvin kiristettyä.

Turvallisuus
Majoitusalueella kaikenlainen tulenteko on kielletty! Lippukunta ei siis saa tuoda
telttaan tai majoitusalueelle minkäänlaisia keittimiä, grillejä tai polttonesteellä toimivia
myrskylyhtyjä. Tupakointi tapahtuu ainoastaan tupakointipaikoilla majoitusalueen
ulkopuolella.
Lippukunnan varustelistassa on mainittu sammutusvesiämpäri lippukunnan jokaista
telttaa kohden. Sammutusvesiämpäri tulee täyttää alueelta löytyvistä
sammutusvesitynnyreistä ja sijoittaa teltan oviaukon viereen. (Tynnyrien sijainti näkyy
majoitusaluekartassa sekä selkeällä ja näkyvällä merkillä maastossa.)
Sammutusvesitynnyrien vieressä on myös sammutin ja sammutuspeite, joita tulee
käyttää hätätilanteessa tai sellaisen uhatessa.
Jos havaitset majoitusalueella tulipalon, velvollisuutesi on varoittaa siitä kaikkia
huutamalla ja ohjata ihmisiä kohti kokoontumisaluetta. Lisäksi majoitusaluevahteja
tulee informoida vaaratilanteista, myös muista kuin tulipaloista.
Yleisestä vaarasta varoitetaan kovaäänisillä varoitussignaaleilla. Jos kuulet tämän
varoitusäänen, suuntaa välittömästi kohti kokoontumisaluetta. Majoitusalueella
vältetään juoksemista telttanarujen ja -kiilojen takia. Kaatuminen niihin aiheuttaa turhia
kolhuja ja vaaratilanteita.

Poistuminen majoitusalueelta
Kun lippukunta poistuu Framilta, sen tulee pakata puolijoukkuetelttansa ja laittaa teltta
sekä teltan oheistarvikkeet siistiin pinoon telttapaikalleen. Teltan pakkaamisen jälkeen
teltta-alue tulee siivota. Lippukunta siivoaa kaikki roskat omalta alueeltaan ja toimittaa
ne niille varattuihin jäteastioihin.
Kun teltat on pakattu ja telttapaikka siivottu, teltta luovutetaan Framil-majoitusalueen
henkilökunnalle. Pyytäkää majoitusaluehenkilökunta telttapaikalle tarkastamaan
telttapaketit sekä alueen siisteys. Tarkastuksen jälkeen lippukunta saa luvan poistua
noudattaen Framil-turvan ja liikenteenohjauksen ohjeita.

Rikkoutunut teltta ja kadonneet tavarat
Jos teltta tai sen oheistarvikkeita on mennyt rikki tapahtuman aikana (tai havaitsette
muun rikkoutumisen), tulee rikkoutunut osa merkata punaisella merkkinauhalla.
Nauhaa saa majoitusalueen sisäänkäynnin luota.
Jos teltasta tai sen oheistarvikkeista on jotain kadonnut tapahtuman aikana, tulee
telttapaketti merkata keltaisella merkkausnauhalla ja kirjoittaa nauhaan, mikä osa on
kadonnut. Nauhaa saa majoitusalueen sisäänkäynnin luota.

Sisupartiolaisten koulumajoitus
Ennakkoilmoittautuneille järjestetty koulumajoitus on Porin Lyseon koululla (Annankatu
5). Koululla on majoituskäytössä esteettömästi saavutettava liikuntasali sekä siihen
liittyvät pesu- ja (inva)wc-tilat erikseen tytöille ja pojille. Majoittuminen tapahtuu omilla
varusteilla liikuntasalin lattialla.
Majoituskoulu aukeaa perjantaina alkuillasta. Koululle saapumisen aikataulusta sovitaan
erikseen niiden lippukuntien kanssa, joista on ilmoitettu sisuja koulumajoitukseen.
Perjantain ohjelma ja iltapala ovat Kirjurinluodolla, josta on illan päätteeksi kuljetus
majoituskoululle.
Koulumajoitukseen tulevien tavaroita on perjantaina mahdollista säilyttää valvotusti
Kirjurissa lippukunnan Poriin saapumisen ja Lyseolle siirtymisen välisenä aikana, jos
koulumajoittujat eivät illan aikana halua tai voi kulkea omatoimisesti edestakaisin
koulun ja Kirjurin välillä.
Lauantaiaamuna koululta on mahdollisuus saada kuljetus Kirjuriin aamupalalle ja
päivän ohjelmiin. Majoituskoulu on kiinni päivän ajan ja aukeaa illalla, jolloin kyyti on
taas mahdollinen. Sunnuntaiaamuna koululta lähdettäessä myös tavarat kuljetetaan
valmiiksi Kirjuriin odottamaan kotiinlähtöä. Koululla on ilta- ja yöaikaan paikalla
“henkilökuntaa”, mutta päävastuu majoittujista on omilla lähijohtajilla.

Nuorempien majoittujien kesken koululla on hiljaisuus tiettyyn aikaan illalla, mutta
vanhempien osallistujien on halutessaan mahdollista palata koululle illalla vasta heille
suunnatun ohjelman jälkeen. Koulun tarkat aukioloajat lauantaina ja sunnuntaina
kerrotaan majoittujille viimeistään perjantaina koululle saavuttaessa.
Kaikkiin lippukuntiin, joista on ilmoittautunut sisuja tapahtumaan, ollaan erikseen
yhteydessä toukokuun aikana. Tällöin sovitaan vielä tarkemmin koululle saapumisesta
perjantaina, kuljetustarpeista sekä muista toiveista. Jos lippukuntaanne ei ole
toukokuun loppuun mennessä otettu yhteyttä sisuasioihin liittyen, laitattehan
ryhmästänne viestiä tapahtuman saavutettavuudesta vastaavalle tiimille osoitteeseen
maarit.m.heikkinen@gmail.com. Maaritiin tai toimistolla Sariin (sari.vihermaki@partio.fi)
saa toki olla yhteydessä tarpeen mukaan myös muissa teemaan liittyvissä kysymyksissä!

9) RUOKAILU JA HYGIENIA
Ohjeita lippukunnan Framil-ruokailuun
Perjantain iltapala syödään liukuvasti ilman ruokailuvuoroja. Iltapalalle voi siirtyä
lippukunnittain, kun majoittuminen telttakentälle on valmis.
Muut ruokailut, aamupalat ja iltapalat (lauantaina ja sunnuntaiaamuna) syödään
kolmessa (3) puolen tunnin ruokailuvuorossa (3 * 30 min). Jako ruokailuvuoroihin
noudattaa samaa A-B-C-jakoa kuin lauantain ohjelmatkin. (Tämä ohjelman A-B-C-jako
ilmoitetaan erikseen.)
Sunnuntain lounaalla hämäläiset menevät ensimmäiseen ruokailuvuoroon, koska
heidän bussinsa lähtevät ensimmäisen bussitunnin (Häme klo 14–15) aikana. Muut
menevät toiseen ja kolmanteen ruokailuvuoroon.
Ruokailuun mennään aina käsien pesun kautta. Käsidesiä saat ruokalinjaston alusta,
hiero se hyvin käsiisi. Linjastoja on useita, kaikista saa samaa ruokaa. Erityisruokavaliota
noudattaville on oma merkitty linjastonsa.
Käytämme tapahtumassa kotimaisia kertakäyttöastioita, joten omia astioita et tarvitse.
Ruoka annostellaan valmiiksi, älä ota itse mitään. Juoma löytyy juomapisteeltä
linjastojen jälkeen. Syö reippaasti ja hae lisää, jos haluat.
Vie lopuksi kertakäyttöastiat niille tarkoitetulle kierrätyslavalle. Astioiden tiskausta ei
tapahtumassa tarvita. Käytetyt astiat kuljetetaan edelleen Porin kaupungin
ympäristöhuollon kierrätykseen. Tervetuloa syömään Porin kaupungin
Cygnaeus-ruokapalvelukeskuksen valmistamaa ruokaa!

Erityisruokavaliot
Erityisruokavalioita (ERVI) ei noudeta peruslinjastolta, vaan ERVI-merkityltä
ERVI-osastolta. Kuksa-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetut erityisruokavaliot saa
ERVI-osastolta omalla nimellä. Lähijohtajien on syytä huolehtia, että varsinkin
nuorimmat osaavat noutaa oman erityisruokavalionsa mukaisen ruuan (ja tietävät
oman nimensä ja lippukuntansa).
Kaikki Framil-ruoka on laktoositonta, joten laktoosittomuuden vuoksi ei mennä
ruokailun ERVI-osastolle. Kasvisruokaa puolestaan saa vain ERVI-osastolta.

10) LIPPUKUNTAKOHTAISET VARUSTEET
Lippukuntakohtainen varusteluettelo
●
●
●
●
●

Juomavesikanisteri
Sammutusvesiämpäri 10 litraa (1 / teltta),
2 moskaa / pajavasara (teltan maakiilojen laittoa varten)
Led-myrskylyhty (+ kiinnitystarpeet) telttaan valoksi
Kattava ensiapulaukku

Lippukunnan varusteisiin kuuluu kattava ensiapulaukku pienempiin haavereihin.
Varsinkin sidetarpeet ja kylmäpussit ovat kovassa huudossa tapahtumissa.
Lippukunnan ensiapulaukussa ei saa olla lääkkeitä.

Ryhmäkohtainen varusteluettelo
●
●
●
●

1,5 litran tyhjä limupullo (seikkailijat 1 kpl / ryhmä)
Musta tussi (samoajat 1 kpl / 5 hlöä)
Ämpäri 5 l (samoajat 1 kpl / 5 hlöä)
Pieni ea-laukku / ryhmä

11) FRAMIL LIPPUKUNTANNE SOMESSA
Usein ei-vielä-partiolaisille on muodostunut tietynlaisia mielikuvia partiosta ja
partiolaisista. Nämä mielikuvat saattavat koostua solmujen tekemisestä ja nuotion
äärellä kyhjöttävistä tyypeistä. Onneksi meillä on #framil, joka antaa mahdollisuuden
näyttää, kuinka siisti harrastus partio oikeasti on!
Älä epäile jakaa valoisimpia Framil-hetkiä somessa. Jos ja kun kuvassa on ihmisiä, pyydä
kuvien kohteilta aina lupa julkaisuun.

Kanavat ja hashtagit
Framil-tapahtuman omat somet löytyvät Facebookista, Instagramista ja Snapchatista –
näistä löydät meidät tunnuksella @framil2018. Mikäli et vielä ole ottanut someja
haltuun, niin nyt on hyvä hetki!
Framil-hashtagit ovat #framil ja #valokeilassa, muut yleisesti partiossa käytetyt
hashtagit ovat piirin #lspartiopiiri ja SP:n #partioscout. Muista myös merkitä kuviin
@framil2018.

Muistettavaa lippukunnassa
-

Päivitä lippukunnan omia someja aktiivisesti!
Partiossa ei ole vain sudenpentuikäisiä lapsia, vaan eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä.
Kuvan laadulla ei ole väliä, kunhan kuvasta välittyy hyvä fiilis!
Kuvaa yhdessä tekeviä ihmisiä ja toiminnallisia hetkiä.
Lapsia kuvatessasi huomioi, että vanhemmilta pitää varmistaa, että lapsien kuvia
saa käyttää.

Nyt todella kannattaa ladata akut johtajien puhelimiin: Iloisimmat ja valoisimmat kuvat
ja videot pääsevät framille myös tapahtuman jälkeen! Lisäksi aktiivisimmille
somettaja-lippukunnille on luvassa palkintoja. Ehkä ne ovat pian teidän?

12) PERHEPARTIOLAISET FRAMILLA
Saapuminen alueelle
Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen perhe on ilmoittanut tavan, jolla majoittautuu
Framilla. Perhepartiolaiset, jotka majoittuvat perheleirin alueella, saavat tuoda
tavaransa omalla autolla perheleirin lähettyville. Saapuminen Kirjurinluodolle tapahtuu
yleisten saapumisohjeiden mukaisesti valtatie 8 suunnasta Kimpajuovantietä pitkin
Porin keskustan suuntaan.
Framil-liikenteenohjaajat opastavat perhepartiolaiset autojen purku- ja parkkipaikalle.
Huomioithan, että parkkipaikka ei sijaitse perheleirin välittömässä läheisyydessä.
Perhepartiolaiset noudattavat poistumisessaan yleisiä poistumisohjeita. Lisäksi paikalla
on liikenteenohjaajia opastamassa.
Perheleirissä majoittaudutaan omassa teltassa, jonka pystyttämiseen perhe saa ohjeet
saavuttuaan leirialueelle. Majoittautumisessa tulee huomioida turvallisuusohjeet.
Tapahtumaan saapuessa perheiden on ilmoittauduttava tapahtumatoimistossa eli
HotSpotissa.

Perhepartio-ohjelma
Perhepartiolaiset voivat osallistua ohjelmaan oman lippukuntansa sudenpentujen
kanssa tai perheen kesken oman aikataulunsa huomioiden. Perjantaina ohjelmassa on
majoittuminen ja ohjelmapisteitä Kirjurinluodolla sekä yhteislaulutilaisuus. Lauantaina
perhepartiolaiset voivat osallistua omille ohjelmapisteilleen, jotka sijaitsevat samoissa
paikoissa sudenpentujen ohjelmapisteiden kanssa.
Sunnuntaina perheiden on mahdollista tutustua yhteistyötorille tai osallistua
ohjelmaan, jota järjestetään Kirjurinluodolla, sekä tietenkin osallistua tapahtuman
päätösjuhlaan. Perheleirin omasta touhupisteestä löytyy myös pientä tekemistä
tapahtuman aikana. Touhupisteessä vanhemmille on tarjolla kahvia ja teetä omiin
kuppeihin päiväsaikaan tasatunnein.

Huomioitavaa pienten lasten kanssa
Ruokailu on jaettu kolmeen 30 minuutin osaan porrastuksen vuoksi. Perhepartiolaiset
voivat ruokailla kahdessa jälkimmäisessä 30 minuutin osiossa. Ruokailussa perheiden
käytössä on muutamia syöttötuoleja, joita voi lainata ruokailun aikana. Keittiöllä ja
perheleirin alueella on mikroja, joissa voi lämmittää lasten omia ruokia. Hygieniasyistä
leirillä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta omien ruokien kylmäsäilytykseen.
Perheleirin läheisille bajamajoille on hankittu muutama potta yhteiskäyttöön.
Vaippaikäisille lapsille on järjestetty vaipanvaihtopiste vessojen läheisyyteen.
Tapahtuma-alueella on hyvät mahdollisuudet kulkea rattailla, mutta rattaiden
säilyttäminen tapahtumassa on jokaisen perheen omalla vastuulla.
Perheleirin alueella sijaitsevasta touhupisteestä saa tarvittaessa lisätietoa tapahtuman
aikana. Jos ennen tapahtumaa on jotakin kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä
perhepartiomestareihin Mari Puhakkaan (mari.flinkman@hotmail.com) ja Mirva
Flinkmaniin (mirva.flinkman@hotmail.com).

13) LISÄTIETOA ENNEN
TAPAHTUMAA
Kaikki kysymykset voi osoittaa
projektikoordinaattori
Sari Vihermäelle, p. 050 312 9430,
sari.vihermaki@partio.fi.
Sarin tavoittaa ennen tapahtumaa Turun
partiotoimistolta.

14) MATERIAALIA MERIOHJELMAN JOHTAJILLE
Alla olevat materiaalit ovat lähijohtajille sudenpentujen ja seikkailijoiden meriohjelmaa
varten. Osaa tarvitaan suoritusohjeena, osaa oikeiden vastausten tarkistamiseen.
Yksityiskohtaisemmat ohjeet saatte ohjelmapisteillä.

