Tekijän opas
Tervetuloa tekijäksi
Pestit ovat tärkein osa tapahtumaa – ilman niitä tapahtuma ei olisi mahdollinen. Kiitos
siis jo nyt panoksestasi yhteisen tapahtuman toteuttamiseksi!
Tämä tekijän opas täydentää aikaisemmin ilmestynyttä osallistujan opasta ja jaetaan
sähköisesti tekijöille. Pestiesimiehet varmistavat, että jokainen tekijä saa varmasti
oppaan.

Turvallisesti yhdessä (kaikki yli 18-vuotiaat ja kaikki 15 vuotta täyttäneet
lähijohtajat)
Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen kaikille yli 18-vuotiaille partiojohtajille sekä
ryhmänvetäjille iästä riippumatta. Koulutus suositellaan suoritettavaksi heti. Koulutus
tulee olla suoritettuna kaikilla Framille osallistuvilla yli 18-vuotiailla.
Koulutuksen tarkoituksena on lisätä partiolaisten keskuudessa osaamista, joka edistää
lasten ja nuorten hyvinvointia sekä partiossa että sen ulkopuolella. Partiossakin tulee
aika ajoin eteen erilaisia tilanteita, joissa lasten oikeudet eivät toteudu tai ilmenee, että
joku lapsi tai nuori on tullut kiusatuksi tai kaltoinkohdelluksi. Esimerkiksi näitä tilanteita
varten Turvallisesti yhdessä -koulutus antaa valmiuksia ja toimintaohjeita.
Koulutuksen voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Suomen Partiolaisten jäsenet
kirjautuvat koulutukseen PartioID:llä linkin kautta. Koulutuksen suoritusohjeet löydät
verkosta. Tarvitset koulutukseen kirjautumiseksi PartioID:n, mutta voit tarvittaessa
luoda sen kirjautuessasi.
Jokaisen Turvallisesti yhdessä -koulutuksen suorittaneen kannattaa tallentaa ja tulostaa
oma koulutustodistuksensa! Ei-partiolaiset tekijät ovat saaneet materiaalin . Jos et ole
saanut materiaalia, ota yhteyttä Sariin: sari.vihermaki@partio.fi.
Turvallisesti yhdessä -ohjeistus
Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje,
jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta
partiossa.
Turvallisuudella tarkoitetaan tässä muun muassa sitä, että lasta kohdellaan
kunnioittavasti, lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan, lapsen

turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan ja lasta suojellaan kiusaamiselta,
väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen
turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.
Ohje koskee kaikkea partiotoimintaa Suomessa.

Saapumisohje – tekijät
Saapuminen Kirjurinluotoon tapahtuu perjantaina yleisten saapumisohjeiden
mukaisesti valtatie 8 suunnasta Kimpajuovantietä pitkin Porin keskustan suuntaan.
Framil-liikenteenohjaajat opastavat Framil-tekijöiden autot tekijäparkkiin.
Tekijäparkin tilat ovat hyvin rajalliset, joten suosikaa kimppakyytejä. Jos et tarvitse autoa
tapahtuman aikana, voit jättää sen myös tapahtuman yleiselle parkkialueelle
Kimpajuovantielle. Ilmoita saapuessasi liikenteenohjaajalle, että olet tapahtuman tekijä,
niin saat oikeat ajo-ohjeet.
Framilla saa ajaa autolla suuntaan jos toiseen aina perjantaihin 8.6.2018 klo 12 asti.
Tämän jälkeen kaikki autot siirretään pysäköintipaikalle. Jos kuitenkin tarvitset autoa
tapahtuman aikana, käy hakemassa itsellesi ajolupa Johtokeskuksesta.

Ilmoittautuminen
Kun saavut tapahtumaan, käy ilmoittautumassa tapahtumatoimiston yhteydessä
olevassa HR-toimistossa. Ilmoittautuessasi saat ohjeet siitä, kuka ottaa sinut vastaan
omaan pestiisi. Samalla saat myös tekijätunnisteen.

Tärkeät yhteystiedot
HotSpot eli tapahtumatoimisto palvelee sinua Framil-tapahtuman ajan. HotSpot
sijaitsee tapahtuma-alueen keskellä Johtoteltassa. HotSpot on avoinna pe klo
13.00–24.00, la klo 7.00–24.00 ja su klo 7.00 alkaen tapahtuman loppuun asti.
HR-toimisto sijaitsee myös Johtoteltassa.
Turva: 044 945 9083
EA: 044 920 7482
Tapahtumatoimisto: 044 945 9195
Oma pestiesimies:

Pestissä toimiminen
Työskentelet pestissäsi pestiesimiehesi kanssa sovittuina aikoina ja sovitulla tavalla.
Muistathan olla ajoissa paikalla ja valmistautunut tehtävääsi – hymyä ja iloista mieltä

unohtamatta! Muista huolehtia omasta jaksamisestasi: työvuorojen ulkopuolella muista
levätä, tavata ystäviä ja nauttia. Jos sinulle tulee pulmia oman pestiesimiehesi kanssa,
voit olla yhteydessä oman vastuualueesi päällikköön tai HR:ään.

Työvuorot
Pestiesimiehesi on tehnyt sinulle tapahtuman aikaiset työvuorot, joissa sinun tulee olla
sovittuna aikana. Omien työvuorojen ulkopuolella saat vapaasti osallistua ohjelmaan.

Ruokailu
Ruokailut tapahtuvat Kirjurinluodolla ohjelmassa esitettyinä kellonaikoina.
Pestiesimiehet huomioivat ruokailut työvuoroissa.

Majoittuminen
Tapahtumassa majoitutaan SA-20-teltoissa. Pystytyksessä, purkamisessa ja
siivoamisessa toimii kohtelias ja tehokas itsepalvelu. Ensisijaisesti majoittuminen
järjestetään oman leirilippukunnan kanssa. Jos tulet ilman lippukuntaa, ilmoitathan
majoitustarpeesi majoitusmestari Sakari Warrolle.

Tapahtuma-aikataulu
PERJANTAI 8.6.
15.00–19.30
16.00
17.00–20.00
18.00–20.00
19.00–21.00
22.00
22.00–23.00

Saapuminen ja majoittuminen porrastetusti
Framil-seikkailut
Iltapala
Yhteislaulua: Lokkilava laulaa
Ko-Gi-tapaaminen
Hiljaisuus majoitusalueella alkaa
Partiomessu ja partioaatteellinen iltaohjelma aikuisille

LAUANTAI 9.6.
7.00
7.30–9.00
8.30–12.30
11.00–13.00
12.30–15.30
15.00–16.30
16.00–19.30

Herätys
Aamupala
Ohjelmapisteet / 2 h
Lounas
Ohjelmapisteet / 2 h
Päivällinen
Ohjelmapisteet / 2 h

19.00–20.30
20.00–23.00
20.30–21.30
20.30–22.00
22.00

Iltapala
Samoajien, vaeltajien ja aikuisten iltaohjelma (lähtö 19.45
maauimalaan)
SuSe-iltaohjelma (Lokkilava)
Tarpojien iltaohjelma (Kirjuri-areena)
Hiljaisuus majoitusalueella alkaa

SUNNUNTAI 10.6.
8.00
8.30–10.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–11.30
12.00–13.00
13.00–14.30
14.00–17.00

Herätys
Aamupala
Sudenpennut ja seikkailijat Kirjurinluodolla: touhua ja tehtävää
teemapisteillä
Yhteistyötori
Rauhanpaneeli
Päätösjuhla Lokkilavalla: Kasmir
Lounas
Kotiinlähtö porrastetusti

Lapsiparkki
Lapsiparkki on tarkoitettu tekijöiden 3–6-vuotiaille lapsille lauantaina 9.6. ohjelman
ajaksi. Lapsiparkki on auki koko ohjelman ajan: aukeaa 30 minuuttia ennen ohjelman
alkua ja suljetaan 30 minuuttia ohjelman päättymisen jälkeen.
Lapsiparkki toimii Porin MLL:n perhekahvilan tiloissa (Antinkatu 8) aivan Porin
keskustassa ja noin 10 minuutin kävelymatkan päässä Kirjurinluodolta.
Lapsiparkkiin on ennakkoilmoittautuminen ennen tapahtumaa. Jos lapsesi tarvitsee
hoitoa sinä aikana, kun olet omassa pestissäsi, ota yhteyttä Minna “Timi” Toveriin,
minnatoveri@hotmail.com.

Kesätyötakuu
Framil-tapahtumassa on käytössä kesätyö- ja kesälomatakuu. Jos tapahtumaan
ilmoittautunut henkilö ei töidensä vuoksi voi osallistua leirille, hän voi perua
ilmoittautumisensa. Tällöin jo maksettu tapahtumamaksu palautetaan
kokonaisuudessaan.
Syitä kesätyö- ja kesälomatakuun käyttämiseen voivat olla kesätyöt, kesäloman muu
aika kuin tapahtuma-aika tai työttömän työnsaanti tavallisen peruutusajan päätyttyä.
Kesätyö- ja kesälomatakuu koskee kaikkia, joilla on Framilla jokin pesti. Takuun
käyttämisestä on ilmoitettava mahdollisimman pian omalle Framil-esimiehelle.

Pestitodistus
Tapahtuman jälkeen jokainen pestissä ollut tekijä saa itselleen pestitodistuksen.
Pestitodistuksessa on lyhyt kuvaus pestin sisällöstä, kestosta ja tarvittavasta
osaamisesta. Paperinen pestitodistus lähetetään kaikille tekijöille tapahtuman jälkeen.

Rakennus- ja purkuleiri
Ilmoittaudu rakennus- ja/tai purkuleirille suoraan tekniikkamestari Lauri Takalalle,
lauri.takala@partio.fi. Rakennusleiri on ke 6.6. – pe 8.6.2018. Majoitus myös raksalla
tapahtuu SA-20 teltoissa. Purkuleiri päättyy sunnuntai-iltana. Lisätietoja rakennusleirin
ruokailuista ja peseytymismahdollisuuksista tulee vielä myöhemmin.

Päivän hyvä työ
TULE TYÖKEIKALLE FRAMIL-RUOKALAAN
Framil-tapahtumassa on hyvää ruokaa, mutta tarvitsemme ruuanjakajia! Ilmoittaudu
apuun kerraksi tai muutamaksi: bit.ly/framilruuanjako. Ruokailukerta kestää noin 90
min (3 * 30 min). Lisätiedot muonitusmestari Tiinalta (tiina.lahtinen2013@gmail.com).
Kiitos avustasi!

