Moikka!
Aivan mahtavaa, että olette ilmoittautuneet Framil2018 -tapahtumaan
perhepartiolaiseksi. Tästä saatte vielä viime hetken tietoja ja selvennyksiä tapahtumaan
liittyen.

Ohjelma
Niin kuin osallistujan oppaassa jo mainitaan, perhepartiolaiset voivat osallistua
ohjelmaan oman lippukunnan sudenpentujen kanssa taikka perheen kesken oman
aikataulunsa huomioiden. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voitte kiertää ohjelmaa
haluamassanne järjestyksessä ja aikataulussa huomioiden ohjelmapisteiden
aukioloajat. Ohjelmapisteiden aukioloajat löytyvät osallistujan oppaassa olevasta
aikataulusta. Pisteille tulee saapua viimeistään tunti ennen pisteen sulkeutumista.
Jos saavutte ohjelmapisteelle ohjelman jo alettua, voitte joutua hetken aikaa
odottelemaan vuoroa ettekä välttämättä ehdi tehdä kaikkea tarjolla olevaa toimintaa
ohjelmapisteellä. Perhepartion ohjelmapisteet sijaitsevat samoissa paikoissa kuin
sudenpentujen ohjelmat. Kun saavutte ohjelmapisteille, saatte pisteen toimintaohjeet
kyseisen ohjelman toimintapisteeltä.
Tämän viestin liitteenä löytyy kartta, johon on merkitty ohjelmapisteet. Lisäksi karttoja
on jaossa perhepartion touhupisteessä.
Jos kierrätte pisteitä perheenä ja perheenne mukana on seikkailijaikäisiä tai vanhempia
lapsia, tulisi heidän kiertää ohjelmaa oman ikäkautensa kanssa. Tämä toteutuisi oman
lippukunnan ikäkausiryhmän mukana. Jos omasta lippukunnasta ei ole mukana kyseistä
ikäkautta, toivomme pikaista yhteydenottoa perhepartiomestareihin.
Framil-tapahtuman aikana perhepartiolaiset voivat myös tutustua Kirjurinluodon
toimintaan vapaasti. Lisäksi perheleirissä on touhupiste, jossa on pientä tekemistä
lapsille sekä aikuisille tarjolla kahvia ja teetä omaan kuppiin tasatunnein. Jos leirin
aikana teille tulee jotakin kysyttävää liittyen perhepartioon, meidät löytää parhaiten
touhupisteeltä ja tunnistaa hassuista hatuista. Touhupisteeltä löytyy myös ilmoitustaulu,
jossa on esillä tapahtuman ajankohtaisia asioita.

Perjantai
Kirjurinluodolle saapumisen ja majoittumisen jälkeen perheet lähtevät yhdessä
pitämään hauskaa. Kirjurinluodolla ja Etelärannan läheisyydessä kaupungilla on
toimintapisteitä. Tutustumiskohteissa on henkilökuntaa, joka ohjaa ja opastaa
tekemisessä. Perhepartiolaiset voivat osallistua oman lippukuntansa kanssa pisteissä

kiertelyyn. Heille tehdään myös vinkkilista kevyemmistä aktiviteeteista, joita on
mahdollista suorittaa Kirjurinluodolla. Perhevinkit ja -tehtävät saa hotspotista eli
tapahtumatoimistosta.
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.

Lauantai
Päivärepun sisältö lauantaina.
LÄHIJOHTAJAT JA VANHEMMAT: Osallistujan opas, istuinalusta, päähine päässä,
juomapullo (täytettynä), kahvikuppi, nenäliinapaketti, taskurahaa, aurinkolasit,
aurinkovoide, hyttysmyrkky ja voide hyttysen pistoihin sekä pieni EA-laukku
SUDENPENNUT JA PERHEPARTIOLAISET: 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.

Sunnuntai
Sunnuntaina varttuneemmat partiolaiset kokoontuvat kaupungin keskustaan
yhteistyötorille ja seuraamaan paneelikeskusteluja. Perhepartiolaiset saavat itse valita,
osallistuvatko yhteystyötorille vai muuhun ohjelmaan. Vain ja ainoastaan
perhepartiolaisille on varattu klo 10–11.30 välillä Kirjurinluodolla sijaitseva
Tempputehdas, jossa on sisäleikkipuisto ja muuta puuhaa.
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. 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.

Rauhanpaneelin aikataulu
Klo 10
Porin kaupunginjohtajan tervehdys
Klo 10.05
Konfliktinratkaisun avaimet
Klo 10.30
Rakentava keskustelu verkossa
Klo 11.00
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).

Saapuminen ja poistuminen
Framil 2018
Perhepartiolaiset voivat saapua Framille omalla autolla, yhteiskuljetuksella tai muulla
valitsemallaan tavalla. Jos saavutte leirille omalla autolla, voitte saapua Kirjurinluotoon
oman aikataulun mukaisesti klo 15–19 välillä. Perhepartiolaiset, jotka majoittuvat
omassa teltassa perheleirin alueella, saavat tuoda tavaransa autolla perheleirin
lähettyville.
Saapuminen Kirjurinluotoon 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.
Jos saavutte omalla autolla ettekä majoitu perheleirin alueella, noudatatte yleisiä
saapumisohjeita henkilöautoparkille.
Saavuttuanne leirille tulee teidän käydä ilmoittautumassa HotSpotiin eli
tapahtumatoimistoon.
Perhepartiolaiset noudattavat poistumisessaan yleisiä poistumisohjeita. Omalla autolla
matkaavat voivat ajaa pois parkkialueelta vasta, kun ovat saaneet luvan
majoitusvahdeilta/perhepartiomestareilta. Liikenteenohjauspaikalla tarkistetaan
autokunnan poistumislupa.
Kirjurinluodolta voi poistua ajoneuvolla ainoastaan
Kimpajuovantietä/Kirjurinluodontietä etelään kohti Porin keskustaa.

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

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.

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.

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. Perheleirin lähettyvillä olevien
bajamajojen luona on lainaksi pottia perheleiriläisten käyttöön. Käsienpesuun on
mahdollisuus bajamajojen yhteydessä. Perheleirissä on vaipanvaihtopiste vaippaikäisille
lapsille.
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.

Turvallisuus
Majoitusalueella kaikenlainen tulenteko on kielletty! Lippukunta/perheet eivät siis saa
tuoda telttaan tai majoitusalueelle minkäänlaisia keittimiä, grillejä tai polttonesteellä
toimivia myrskylyhtyjä.
Tupakointi tapahtuu ainoastaan tupakointipaikoilla majoitusalueen ulkopuolella.
Perheet tuovat sammutusvesiämpäri jokaista telttaa kohden. Sammutusvesiämpäri
tulee täyttää alueelta löytyvistä sammutusvesitynnyreistä ja sijoittaa teltan oviaukon
viereen. 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.

Ruokailu ja hygienia
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). Perhepartiolaiset syövät kahdessa viimeisessä vuorossa.
Ruokailuun mennään aina käsien pesun kautta. Käsidesiä saat ruokalinjaston alusta,
hiero se hyvin käsiisi. Linjastoja on useita, kaikista saa samaa ruokaa.
Erityisruokavalioita (ERVI) ei noudeta peruslinjastolta, vaan ERVI-merkityltä
ERVI-osastolta. Kuksa-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetut erityisruokavaliot saa
ERVI-osastolta omalla nimellä.
Kaikki Framil-ruoka on laktoositonta, joten laktoosittomuuden vuoksi ei mennä
ruokailun ERVI-osastolle. Kasvisruokaa puolestaan saa vain ERVI-osastolta.
Ruokalassa ja perheleirissä on muutamia perhepartiolaisille tarkoitettuja syöttötuoleja,
joita voi lainata vapaasti ruokailun aikana. Lisäksi ruokalassa ja perheleirissä on
käytössä kaksi mikroa.
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!

Yhteystiedot
Jos ennen tapahtumaa on jotakin kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä
perhepartiomestareihin Mari Puhakkaan (mari.flinkman@hotmail.com) tai Mirva
Flinkmaniin (mirva.flinkman@hotmail.com).

