Framil 2018 -INFO perhepartiolaisille
Framil 2018 -tapahtuma järjestetään Porin Kirjurinluodolla 8.–10.6.2018. Tapahtumassa
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.
Perhepartiolaiset on pyritty huomioimaan kaikkialla Framilla. Pyrimme tekemään
Framista mahdollisimman helposti lähestyttävän tapahtuman perhepartiolaisille.
Huomioimme perhepartiolaiset niin saapumisessa, majoittumisessa, ruokailuissa ja
mikä tärkeintä ohjelmassa.
Tässä infokirjeessä on alustavaa tieto liittyen perheleiriläisten osallistumiseen Framilla.
Lisää tietoa perhepartiolaisille tulee kevään aikana ja sitä myös päivitetään
suurtapahtuman kotisivuille osoitteeseen www.framil2018.fi.

Saapuminen
Perhepartiolaiset voivat
saapua Framille joko
lippukunnan tai
yhdistyksen järjestämällä
yhteiskuljetuksella, omalla
autolla tai julkisilla
kulkuneuvoilla.
Henkilöautoille on varattu
parkkitilaa Kirjurinluodolle,
jonne myös
perhepartiolaiset voivat
viedä autonsa tapahtuman
ajaksi parkkiin.
Tarkka saapumis- ja
poistumisaikataulu
ilmoitetaan, kun
ilmoittautuminen
tapahtumaan on päättynyt.
Alustava aikataulu:
● Saapuminen on
perjantaina 8.6. kello 15–19
välillä.
● Poistuminen on
sunnuntaina 10.6. kello
14–17 välillä.

Majoittuminen
Perhepartiolaisilla on mahdollisuus majoittua omassa teltassa heille varatulla
teltta-alueella tai puolijoukkueteltoissa oman lippukunnan kanssa. Perheleirin
teltta-alue sijaitsee varsinaisen telttakylän ulkopuolella, johon varusteet pääsee viemään
omalla autolla
Perhepartiolaisille tarkoitetulla teltta-alueella voi majoittautua luonnollisen perheen
kesken tai siihen voi kuulua esimerkiksi isovanhemmat tai vaikkapa kaksi äitiä ja isää
lapsineen.
Sisupartiolaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville on mahdollisuus
koulumajoitukseen. Majoitusmuoto tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohjelma
Framilla kaikki osallistujat kokevat partio-ohjelmaa maalla, merellä ja ilmassa.
Perjantai-illaksi on luvassa yhteistä tekemistä oman lippukunnan tai perheen parissa.
Lauantaiksi perhepartiolaisille on järjestetty partio-ohjelmaa koko päiväksi. Luvassa on
muun muassa aistirata, merimaailmaan sukeltamista ja ilmailuun tutustumista.
Sunnuntaina Poriin pystytetään kaikille avoin Yhteistyötori, jonne myös
perhepartiolaiset pääsevät tutustumaan. Sunnuntai huipentuu Kasmirin tähdittämään
juhlaan, joka päättää samalla Lounais-Suomen Partiopiirin Yhteiseen partioon
-hankkeen.
Viikonlopun ohjelmassa on huomioitu eri ikäkausien eli 7–22-vuotiaiden lisäksi myös
aikuiset, perhepartiolaiset ja erityistä tukea tarvitsevat sisupartiolaiset. Lisäksi Framilla
tehdään yhteistyötä muiden nuoriso- ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Tapahtuman
pääteemat avoimuus ja rauhankasvatus ovat läsnä ohjelmassa läpi viikonlopun.

Teemat ja suojelija
Framilla kantavia teemoja ovat
yhdenvertaisuus,
rauhankasvatus, omiin
unelmiin uskominen sekä
maalla–vedessä–ilmassaohjelmakombo.
Tapahtuman suojelija on
porilainen paralympiaurheilija
Leo-Pekka Tähti.
Suomeen yli 20 miesten
pyörätuolikelauksen
arvokisamitalia tuoneen
Leo-Pekka Tähden tervehdys
Framil-osallistujille kuullaan
sunnuntain päätösjuhlassa.

Tapahtumaan ilmoittautuminen:
Framil 2018 -tapahtumaan ilmoittaudutaan Suomen
Partiolaisten Kuksa-jäsenrekisterissä 29.1.– 28.3.2018.
Ilmoittautumislomake on tuolloin auki sekä partiolaisille
(kirjautuminen) että ei partiolaisille.
Alle 18-vuotiaiden partiolaisten ilmoittautumisen hoitavat
huoltajat, jotka saavat Kuksa-tunnukset omasta
lippukunnastaan. Täysi-ikäiset partiolaiset ilmoittautuvat omilla
Partio ID-tunnuksillaan. Ei-vielä-partiolaiset ja perheleirille
tulevat lapset ilmoittautuvat Kuksassa erillisen
ilmoittautumislinkin kautta http://bit.ly/framil2018.
Yksi perheen aikuinen luo perheelle perhetunnisteen
ilmoittautumislomakkeen kohdasta “Luo perhetunniste”. Sama
tunniste lisätään ilmoittautumislomakkeessa kaikille
perhekokonaisuuteen kuuluville ilmoittautujille. J okaiselle perheenjäsenelle on siis
täytettävä oma ilmoittautumislomake.
Perhetunnisteen avulla pystymme yhdistämään kaikki tapahtumaan osallistuvat
perheenjäsenet toisiinsa. Tietoa tarvitaan ensisijaisesti majoituksen organisointia
varten. Perhekokonaisuus voi muodostua luonnollisesta perheestä tai siihen voi kuulua
esimerkiksi isovanhemmat tai vaikkapa kaksi äitiä tai isää lapsineen.

Ilmoittautumisen peruuttaminen
Framil 2018 -ilmoittautumisen voi perua veloituksetta 28.3. saakka. Tämän jälkeen
tapahtumamaksua ei enää palauteta, mutta estynyt voi etsiä tilalleen toisen osallistujan.
Peruutuksista ja osallistujavaihdoksista on ilmoitettava pikimmiten Partiotoimistoon
sekä oman lippukunnan johtajistolle. Osallistujavaihdoksia voi tehdä 31.5.2018 asti.

Poikkeustilanteet
Poikkeuksen ilmoittautumisehtoihin tekee partiolaista tai lähiomaista kohdannut
sairaus tai tapaturma. Silloin osallistumismaksun voi periä partiovakuutuksen kautta
suoraan vakuutusyhtiöstä vielä 28.3. jälkeenkin.
Osallistumismaksun perintä edellyttää lääkärintodistusta. Huomioithan, että
osallistumismaksun palautusta voivat hakea ainoastaan Suomen Partiolaisten
jäsenmaksun vuodelle 2018 maksaneet.

Perhepartiomestarit vastaavat mielellään kysymyksiin!!
Mari Puhakka / 0458435225 / mari.flinkman@hotmail.com
Mirva Flinkman / mirva.flinkman@hotmail.com

