
 

 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry 
Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku - Itsenäisyydenkatu 44, 28130 Pori - Puh. 050 312 9420 

partiotoimisto.lsp@partio.fi -  www.lounaissuomenpartiopiiri.fi 
 
 

 

FRAMIL 2018 -TAPAHTUMAN 
ILMOITTAUTUMINEN ON NYT 
AVOINNA 
 
Porissa 8.-10.6.2018 järjestettävään tapahtumaan ilmoittaudutaan Suomen Partiolaisten  
Kuksa-jäsenrekisterissä osoitteessa: http://bit.ly/framil2018 
  
Muistathan lukea huolella ohjeet ilmoittautumisen ehdoista, mahdollisista peruutuksista ja 
kesätyötakuusta. 
 
Framille mahtuu vain 5 000 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Mukaan lähtemistä ei siis kannata 
empiä liian pitkään! 
 

Ilmoittautuminen Framille 
 
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 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 ei-
partiolaiselle varataan kiintiö myöhempään ilmoittautumiseen. 
 
Lippukuntien kannattaa varmistaa viimeistään nyt, että jokaisen alaikäisen partiolaisen huoltajan 
tiedot on merkitty oikein Kuksaan. Huoltajille suunnattu käyttöohje löytyy täältä. 
 

Perhepartiolaisten ilmoittautuminen 

 
Yksi perheen aikuinen luo perheelle perhetunnisteen 
ilmoittautumislomakkeen kohdasta “Luo perhetunniste”. Sama tunniste 
lisätään ilmoittautumislomakkeessa kaikille perhekokonaisuuteen 
kuuluville ilmoittautujille. Jokaiselle 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. 

 
 
 

http://bit.ly/framil2018
http://bit.ly/framil2018
https://lippukunta.partio.fi/sites/partio.fi/files/uusi-kuksa_-_huoltajalle_0.pdf


 

 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry 
Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku - Itsenäisyydenkatu 44, 28130 Pori - Puh. 050 312 9420 

partiotoimisto.lsp@partio.fi -  www.lounaissuomenpartiopiiri.fi 
 
 

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 
koko viikonloppu 65 € 
lauantai - sunnuntai 55 € 
alle 2-vuotiaat lapset 0 € 
alle partioikäiset lapset -50% 
 
Päiväkohtaiset maksut (mahdollisia tekijöille, sisupartiolaisille ja muiden tahojen kuin 
partiolippukuntien edustajille) 
perjantai 20 € 
lauantai 30 € 
sunnuntai 25 € 
 

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. 

http://bit.ly/framil2018
https://lippukunta.partio.fi/sites/partio.fi/files/uusi-kuksa_-_huoltajalle_0.pdf
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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. 
 

Majoittautumisesta  
Lippukunnille tehdään kysely helmikuun aikana siitä, keiden kanssa haluavat majoittuja. Samalla 
lippukunnat saavat tarkempia ohjeita majoittautumisesta. 
 
Vielä muistutukseksi 
 
Lippukunnan jokaisella ikäkaudella (vaeltajat poislukien) tulee olla oma  
täysi-ikäinen lähijohtaja jokaista alkavaa kymmentä osallistujaa kohden. Lippukunnat voivat 
halutessaan tehdä yhteistyötä naapurilippukuntien kanssa lähijohtajaresursseja kartoittaessaan. 
Lippukunnan ilmoittautumiskooste näkyy Kuksassa ainakin lippukunnanjohtajalle, 
jäsenrekisterinhoitajalle ja Framil-yhteyshenkilölle. 
 
Tapahtuman nettisivuilta osoitteesta http://framil2018.fi/ löytyy paljon lisätietoa tapahtumasta.  
 
Aiemmin tammikuussa lippukuntiin on lähetetty laaja materiaalipaketti, josta löytyy mm. 
vanhempainiltadiat helpottamaan lippukuntien Framil-tiedotusta, juttu lippukuntalehteen ja ohjeet 
Framil-merkkien suorittamiseen.  
 
Muistakaa seurata Framil-tapahtumaa Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa.   
 
 
 
 
 
 

http://framil2018.fi/

