Ensi kesä on tapahtumia täynnä! Pääskyparven oma juhlaleiri Ruukin rapinaa on Noormarkussa 11.-15.7.
(sudenpennuille pe 13.7. aamu – su 15.7.; perheleiri pe ilta – la ilta). Sen ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin,
mutta nyt on mahdollista ilmoittautua kesäkuun suurtapahtumaan:

FRAMIL 2018
on suurtapahtuma Porin Kirjurinluodossa 8.-10.6.2018. Se on tarkoitettu kaikille
ikäkausille sudenpennuista aikuisiin, sekä myös perhepartiolaisille ja ei-vieläpartiolaisille. Ohjelma on esitelty tämän kirjeen lopussa.
Tapahtumassa yövytään teltoissa Kirjurinluodossa. Vaikka eri ikäkausille on omaa
ohjelmaansa, oman ikäkauden kanssa ollaan aina yhdessä (esim. Pääskyparven
sudenpennut yhdessä, seikkailijat yhdessä jne.). Jokaisen ikäkausiryhmän mukana
kulkee tuttu aikuinen.

Ilmoittautuminen Framille
Framille mahtuu 5 000 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Muistathan lukea huolella ohjeet ilmoittautumisen
ehdoista, mahdollisista peruutuksista ja kesätyötakuusta.
Tapahtumaan ilmoittaudutaan 28.3.2018 mennessä Kuksassa osoitteessa: http://bit.ly/framil2018
Alle 18-vuotiaiden partiolaisten ilmoittautumisen hoitavat huoltajat, jotka saavat Kuksa-tunnukset omasta
lippukunnastaan. Täysi-ikäiset partiolaiset ilmoittautuvat omilla PartioID-tunnuksillaan.
Ei-vielä-partiolaiset ja perheleirille tulevat lapset ilmoittautuvat myös Kuksassa erillisen ilmoittautumislinkin
kautta http://bit.ly/framil2018
Jälki-ilmoittautumismahdollisuutta normaalin ilmoittautumisjärjestelmän kautta ei ole. Noin 100 eipartiolaiselle varataan kiintiö myöhempään ilmoittautumiseen.

Ilmoittautumisen muuttaminen
Omaa ilmoittautumista voi muokata 28.3. asti. PartioID:llä Kuksaan kirjautuvat (sekä partiolaiset että alaikäisten
partiolaisten huoltajat) voivat muuttaa ilmoittautumistietoja Kuksassa. Jotta alaikäisen huollettavan tietoja voi
muokata, pitää huollettavan olla linkitettynä huoltajaansa. Linkityksen tekee lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja.
Tapahtumat -välilehdeltä löytyy Framil-ilmoittautuminen ja sen perästä linkkiteksti "Muokkaa".
Framille ilmoittautuneet ei-partiolaiset menevät osoitteeseen http://bit.ly/framil2018
Täältä valitaan ”Jos et ole partiolainen ja haluat muokata aikaisempaa ilmoittautumistasi, klikkaa tästä”.
Klikkaamalla linkkiä voit antaa ilmoittautumisvahvistuksen mukana tulleen ilmoittautumistunnuksen, jonka
avulla pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan ilmoittautumista. Jos perheessä on useampia ei-partiolaisia,
jokaisella tulee olla oma ilmoittautumistunnus. Myös partiolaiset, joiden ei-partiolaiset lapset ovat tulossa
tapahtumaan, käyttävät tätä linkkiä lasten ilmoittautumisten tarkasteluun.
Jos ilmoittautumisvahvistusta ei ole tullut, siinä ei ollut ilmoittautumistunnusta tai olet hukannut saamasi
tunnuksen, voi mainitun linkin kautta aukeavalla sivulla syöttää alempaan kenttään ilmoittautumisessa
käytetyn sähköpostiosoitteen. Näin ilmoittautumistunnus tulee sähköpostiin. Huom! Kun huoltaja antaa oman
sähköpostiosoitteensa, lähettää Kuksa kerralla kaikkien niiden ilmoittautumisten tunnukset, joissa on sama
huoltaja.

Osallistumismaksut
•
•
•
•
•

Osallistumismaksu Framille on enintään 65 e / osallistuja (kattaa ohjelman, majoituksen ja ruokailut).
Tarkka hinta selviää, kun osallistujamäärä on selvillä. Maksu laskutetaan huhtikuussa.
Päiväosallistuminen erillisellä päivämaksulla on mahdollista vain ei-partiolaisille, sisu- ja
perhepartiolaisille sekä tekijöille
Katso perhepartiolaisten hinnat ja ohjeet: http://framil2018.fi/info/perhepartiolaisille/
Samoajille (15-17-v) ja vaeltajille (18-22-v) samalla viikolla järjestettävän HuHu-leirin osallistujat
pääsevät Framille 55 euron hintaan, jolloin HuHu + Framil -osallistumismaksu on 140 euroa
Kaikki kaupunkilaiset ja muu yleisö voivat osallistua vapaasti sunnuntain yhteistyötorille

Ilmoittautumisen peruminen
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. Partiovakuutuksesta voi
lukea lisää täältä.
Kesätyötakuu
Samoajat ja sitä vanhemmat partiolaiset, joilla on pesti tapahtumassa, voivat perua ilmoittautumisensa
maksutta 15.5. mennessä, jos saavat tapahtuman ajaksi kesätöitä tai työnantaja ei myönnä vapaata.
Esteestä ilmoittaminen onnistuu täyttämällä verkkosivuilta löytyvä lomake (julkaistaan viimeistään
maaliskuussa) ja pyytämällä siihen tulevan työnantajan allekirjoitus. Täytetty lomake toimitetaan paperisena
osoitteeseen: Framil-tapahtuma, Lounais-Suomen Partiopiiri, Itsenäisyydenkatu 44, 28130 Pori.
Muistathan ilmoittaa kesätyötakuun käytöstä mahdollisimman pian myös Framil-pestiesimiehellesi ja oman
lippukuntasi yhteyshenkilölle.
Lisätietoja: www.framil2018.fi ja Pääskyparvessa lisätietoja voit kysyä omalta johtajalta tai Framilyhteyshenkilö Ellikseltä: emsulonen@gmail.com, 040 7180157

Ohjelma
Perjantaina 8.6. osallistujat saapuvat Kirjurinluodolle klo 15–19 välillä erillisen infon mukaan. Heti ei tarvitse
hajaantua, vaan perjantai-ilta vietetään omassa porukassa: joko oman lippukunnan tai muun sopivan ryhmän
kesken. Pori täyttyy eri yhteistyökumppaneiden järjestämästä ohjelmasta, josta lippukunnat ja ryhmät valitsevat
omat teemareittinsä illaksi. Teemoja ovat muun muassa ”Sirkusmaista menoa”, ”Palloilua porukassa”,
”Tutustu Poriin geokätköillen”, ”Temppujen tehtailijat” ja ”Rauhan asialla”.
Samoajien (15-17-v.) tie vie Kullaalle HuHun päätösbileisiin ja jatkojen jatkoille: metsäopistolta takaisin
sivistyksen pariin heidät kuljetetaan vasta lauantaiaamuna. Kirjurinluodollakin päästään musiikki-ilottelun
makuun, kun ”Allsång på Lokkilava” yhdistää ja viihdyttää lempeässä kesäillassa. Pienempien käytyä
nukkumaan on täysi-ikäisille luvassa vielä partiomessu tai tunnuksetonta hiljentymistä.
Lauantaiaamuun 9.6. herätään virkeinä vehreästä kaupunkipuistomiljööstä, jossa saadaankin viettää melkein
koko päivä. Kaikkien ikäkausien reitti vie päivän aikana omaan maa-, meri- ja ilmaohjelmaansa, joista kukin
kestää 1,5 tuntia. Yli 12-vuotiaiden ilmaohjelma tapahtuu autenttisessa ympäristössä Porin lentokentällä. Mikä
parasta, aikuisia johtajia ei ole unohdettu ja ohikulkeva yleisökin pääsee tutustumaan partioon!
Perhepartiolaisille on omat ohjelmansa, ja pelkästään lauantaipäiväksi osallistuvat nauttivat kaikesta, mistä
muutkin.
Tarkempia nostoja ikäkausiohjelmista on jo tehty ja tullaan entisestään tekemään Framil-somekanavissa
lähiviikkoina. Myös lauantai-ilta vietetään ikäkausittain omissa iltaohjelmissa, joista jää varmasti valoisia
muistoja.
Sunnuntaina 10.6. sudenpennut ja seikkailijat saavat edelleen jäädä touhuamaan Kirjurinluodolle. Muiden tie vie
Porin Kauppatorilla klo 10–12 järjestettävälle toiminnalliselle yhteistyötorille. Siellä tapahtuman
yhteistyökumppanit esittelevät toimintaansa ja päästään seuraamaan viikonlopun teemat yhteen vetävää
rauhanpaneelia. Torilta palataan vielä Kirjurinluodolle, jonka Lokkilavalla vietetään kello 12 alkaen tapahtuman
päätösjuhlaa. Sen tähtenä säteilee ja tanssittaa itseoikeutetusti Kasmir. Lounaan jälkeen onkin jo pakkauduttava
busseihin ja lähdettävä kotiin, vaikkei millään malttaisi.
– Framil 2018 varaa oikeuden tässä esitetyn ohjelmarungon muutoksiin, koska parhaat muistot syntyvät
yllätyksistä. –

