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ÅK PÅ EVENEMANG!

Det kommer stunder i vardagen då man 
känner att man behöver få se någonting nytt 
och känna att man lever - ett avbrott helt 
enkelt. Det här är din guide till nya intryck, 
upplevelser och upptäckter som scoutingen 
kan erbjuda dig under 2019!

Evenemangskatalogen 2019 är din guide till alla evenemang som ordnas 
i Finlands Svenska Scouters (FiSSc) regi under år 2019! Här hittar du 
dem kort beskrivna; detaljerad info om evenemangen får du av din 
kårs uppdragschef cirka en månad före det är dags att anmäla sig och i 
händelsekalendern på  www.scout.fi. 

Ge dig själv ett lärorikt och inspirerande avbrott nu som då och åk på 
evenemang!

Hälsar, 
FiSSc:s kanslipersonal

Psst… Observera att det anmälningsförfarande och de principer gällande 
annullering, deltagaravgift och reseunderstöd som beskrivs i denna katalog 
gäller FiSSc:s evenemang. Övriga scoutorganisationer (som HeSS, ÅSD och 
SP-FS) har delvis avvikande förfaranden och principer.
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ANMÄLNINGAR

Hur anmäler jag mig?

Alla anmälningar till evenemang görs i medlemsregistret Kuksa! Du som är 
myndig anmäler dig själv, för detta behöver du ett ScoutID. Du som är min-
derårig anmäls av din målsman, för detta behöver din målsman ett Måls-
mans ScoutID. 
Instruktioner för hur du skapar ScoutID, Målsmans ScoutID och gör anmäl-
ningar i Kuksa hittar du på http://verksamhet.scout.fi/kuksa/sv. 
Ett annat alternativ är att kåren samlar in deltagarnas anmälningar och 
skriver in dem i Kuksa. Kolla upp hur det görs i din kår! I och med att det i 
anmälningsblanketterna numera ingå en del tillståndsfrågor (fotolov, del-
tagarlistdirektiv, annulleringsvillkor etc.) så rekommenderar vi ändå att det 
bara är i undantagsfall som anmälningarna matas in av den anmälda själv 
eller hens målsman. (I de fall där kåren gör anmälningen så är det kårens 
ansvar att se till att minderåriga scouter har målsmans tillstånd att anmäla 
sig, och att uppgifterna i anmälningen blir korrekta.

Vilka evenemang är för mig?
Alla evenemang som ordnas av FiSSc är öppna för alla medlemmar i rätt ål-
dersgrupp. En del av evenemangen är öppna också för kompisdeltagare, 
alltså inte ännu scouter. De färgade bollarna berättar vilken eller vilka ål-
dersgrupper evenemangen riktar sig till. 

   vargungar
   äventyrsscouter
   spejarscouter
   explorerscouter
   roverscouter
   ledare
   kompisdeltagare
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Det är en upplevelse i sig att delta i ett evenemang som ordnas långt hemi-
från men det lönar sig att redan i anmälningsskedet tänka på att resor tar 
tid, kostar och kan vara besvärliga.

Fick jag en plats på evenemanget?
I samband med att du anmäler dig i Kuksa får du en bekräftelse på att din 
anmälan registrerats. Efter sista anmälningsdag får du meddelande om hu-
ruvida du rymdes med på kursen; antingen via din kår eller direkt i e-pos-
ten. Några veckor före evenemanget får alla som fick en plats ett deltagar-
brev.

Om jag får förhinder och behöver annullera mitt deltagande?
Ifall du annullerar ditt deltagande senare än 30 dagar före evenemanget bör 
du betala halva avgiften. Annullerar du ditt deltagande senare än fem dagar 
före evenemanget bör du betala hela avgiften. I båda fallen kan du försöka 
hitta någon annan som kan delta istället för dig, varvid du inte behöver be-
tala avgiften. Om du blir sjuk innan evenemanget eller om du har någon an-
nan giltig orsak för att annullera ska du meddela det till FiSSc:s kansli och 
komma överens gällande avgiften. Kom ihåg läkarintyg!  
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ANMÄLNINGSDAGAR

Fyra sista anmälningsdagar
15.1 för evenemang i februari, mars, april och maj
15.4 för evenemang i maj, juni, juli, augusti och september
15.9 för evenemang i oktober och november
15.11 för evenemang i december, januari och februari

Om ett evenemang har en avvikande anmälningsdag och inte följer denna 
logik finns sista anmälningsdagen utskriven vid evenemanget. I händelse-
kalendern på http://www.scout.fi (som kontinuerligt uppdateras) står sista 
anmälningsdagen alltid utskriven för alla evenemang.

Mejl till kårens uppdragschef
15.12 med info om evenemang i februari, mars, april och maj
15.3 med info om evenemang i maj, juni, juli, augusti och september
15.8 med info om evenemang i oktober och november
15.10 med info om evenemang i december, januari och februari

En månad före sista anmälningsdag får kårens uppdragschef (eller utbild-
ningsansvariga) ett mejl med detaljerade info om alla evenemang i FiSSc 
som snart har sista anmälningsdag. Med mejlet följer också färdiga ålders-
gruppsblad som är enkla för uppdragschefen att skicka vidare till kårens 
medlemmar!
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DELTAGARAVGIFT  
OCH RESEUNDERSTÖD

Deltagaravgift
För de flesta av evenemangen uppbärs en deltagaravgift. I anmälan i Kuksa 
kryssar du för om fakturan ska skickas till dig eller till din kår. Kolla med 
din kår före du kryssar för att fakturan ska skickas till kåren! 
Du kan ansöka om FiSSc-stipendier för deltagande i evenemang. Ansök-
ningsblanketten finns på http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier. 
Sista ansökningsdag är 15.4 och 15.10 varje år. Ansökan bör ske före evene-
manget. Stipendieansökningen är personlig d.v.s. en kår eller en grupp kan 
inte ansöka om FiSSc-stipendier. 

Reseunderstöd  
Du kan erhålla reseunderstöd då du deltar i en del av FiSSc:s evenemang. 
Självrisken är då 15€, högst 50€ utbetalas i reseunderstöd. Reseunderstöd 
utbetalas mot kvitto/biljett efter evenemanget så spara alla kvitton/biljetter. 
Kollektivtrafik bör användas då det är möjligt. Principerna för reseunderstöd 
finns att läsa på http://verksamhet.scout.fi/fissc/ersattningar.  Vid uppgif-
terna om evenemangets deltagaravgift finns också utskrivet huruvida delta-
gare kan ansöka om reseunderstöd.
(Du kan i regel inte erhålla reseunderstöd då du deltar i evenemang arrang-
erade av HeSS, ÅSD eller SP-FS.)
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HÄNDELSEKALENDER 2019

JANUARI EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
13.1 Scoutledarträff på Åland Åland Kårernas ledare 
   (explorerscouter och äldre) 
19-20.1 Vårsemi för förtroendevalda FiSSc:s 
  förtroendevalda

FEBRUARI EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
2-3.2 Gruppledarutbildning Nyland Explorerscouter
 för explorerscouter
8-10.2 Grundutbildning Österbotten Roverscouter och ledare
 för Scoutledare (1/2)
8-10.2 Coachutbildning Tammerfors  Äldre ledare
16-17.2 Ute 1 Österbotten Spejarscouter

MARS EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
2-3.3 Spejardagar Nyland Spejarscouter
2.3 Kuksa-utbildning Helsingfors Kårledare med uppdrag 
   som ger rättigheter i Kuksa
8-10.3 Båtförarkurs Nyland Explorerscouter och äldre
8-10.3 Skärgårdsskepparkurs Nyland Explorerscouter och äldre
16-17.3 Första hjälpen 2 Österbotten Explorerscouter och äldre
23.3 FiSScs vårmöte Helsingfors Kårerna
29-31.3 Grundutbildning Österbotten Roverscouter och ledare
 för scoutledare (2/2)
30-31.3 Första hjälpen 1 Åbo Spejarscouter och äldre
30-31.3 Första hjälpen 2 Åbo Explorerscouter och äldre

APRIL EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
6.4 Lotsutbildning Åbo  Äldre ledare
6-7.4 Megaexplosion Österbotten Explorerscouter
6-7.4 Skepparkurs teori, del 1/2 Åbo/Helsingfors Roverscouter och ledare
12-14.4 Chefsutbildning Österbotten Kårernas chefer, roverscouter 
   och ledare
13-14.4 Navigatortalko Lovisa Explorerscouter och äldre
27.4 Scoutledarträffar norra Österbotten,  Kårernas ledare
  södra Österbotten,  (explorerscouter och äldre)
  Nyland, Åboland
28.4 Navigatortalko Lovisa Explorerscouter och äldre

MAJ EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
4-5.5 Spejardagar Österbotten Spejarscouter  
4-5.5 Skepparkurs teori, del 2/2 Åbo/Helsingfors Roverscouter och ledare
4-5.5 Navigatortalko Lovisa Explorerscouter och äldre
11-12.5 Sök o Finn Nyland Explorerscouter och äldre
23-26.5 Skepparkurs praktik Lovisa-Helsingfors Roverscouter och ledare
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FiSSc arrangerar evenemangen  
i samarbete med SFV Bildning

JUNI EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
4.6 Kvällsseglats Helsingfors Äventyrsscouter
 för äventyrsscouter 
5.6 Kvällsseglats Helsingfors Äventyrsscouter
 för äventyrsscouter
8-16.6 FiSScFjäll VI Kåtan, Muonio Spejarscouter
24-28.6 Skärgårdsseglats 1 Helsingfors-Kasnäs Spejarscouter
 med s/y Navigator
29.6-3.7 Skärgårdsseglats 2 Kasnäs- Spejarscouter
 med s/y Navigator Skärgårdshavet-Nagu
29.6-3.7 Eskader + På rätt köl Kasnäs- Spejarscouter och äldre
  Skärgårdshavet-Nagu
4-8.7 Skärgårdsseglats 3 Nagu-Nystad Spejarscouter
 med s/y Navigator
9-14.7 Kustseglats med  Nystad-Stockholm Explorer- och roverscouter
 s/y Navigator 
15-24.7 Offshoreseglats med Stockholm Explorer- och roverscouter
 s/y Navigator -Helsingfors

AUGUSTI EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
9-11.8 Nybörjarseglats för Helsingfors- Roverscouter och ledare
 roverscouter och ledare  Helsingfors
16-18.8 Ute-paddel Österbotten Explorerscouter och äldre
16-18.8 Yes we can-seglats Helsingfors Kvinnliga explorerscouter  
  -Helsingfors och äldre
17.8 Scoutledarträff på Åland Åland Kårernas ledare
   (explorerscouter och äldre)

SEPTEMBER EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
6-8.9 Roverscout- och ledarseglats Helsingfors-Helsingfors Roverscouter och ledare
 med s/y Navigator
6-7.9 Coachträff FiSSc:s coacher
13-15.9 Utebildning Roverscouter och ledare
14.9 Kuksa-utbildning Vasa Kårledare med uppdrag 
   som ger rättigheter i Kuksa
21.9 Scoutledarträffar norra Österbotten, södra Österbotten, Åbo, Nyland 
Kårernas ledare (explorerscouter och äldre)
27-29.9 Ute 2 Seitseminen Explorerscouter och roverscouter

OKTOBER EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
5-6.10 Akela- och kaptensutbildning Tammerfors Roverscouter och ledare
5-6.10 VHF-kurs  Åbo  Explorerscouter och äldre
11-13.10 Grundutbildning för Åboland Roverscouter och ledare
 scoutledare (1/2) 
18-20.10 Scoututbildarutbildning Helsingfors Äldre ledare
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HÄNDELSEKALENDER 2019

FiSSc arrangerar evenemangen  
i samarbete med SFV

NOVEMBER EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP
1-3.11 Sjöräddningskurs Nyland Roverscouter och ledare
8-10.11 Roverscout och ledardagar ej fastställt Roverscouter och ledare
9.11 Chefsträff ej fastställt Kårernas chefer, 
   roverscouter och ledare
10.11 FiSScs höstmöte ej fastställt Kårerna 
16-17.11 Gruppledarutbildning Österbotten Explorerscouter
 för explorerscouter
16-17.11 Spejardagar Åboland Spejarscouter
22-24.11 Grundutbildning Åboland Roverscouter och ledare
 för scoutledare (2)
23-24.11 Första hjälpen 1 Österbotten Spejarscouter och äldre

BESTÄLLNINGSKURSER
EVENEMANG  MÅLGRUPP
Ute 1  Spejarscouter och äldre
Psykiska första hjälpen Explorerscouter och äldre
Akela- och kaptensutbildning Roverscouter och ledare
Lotsutbildning Äldre ledare
Kuksa-utbildning

FLERFORMSKURSER
EVENEMANG  MÅLGRUPP
Båtförarkurs Äldre ledare
Grundutbildning för scoutledare Äldre ledare
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BESTÄLLNINGSKURSER

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert be-
hov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också 
skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställ en kurs 
eller ett evenemang av FiSSc!

Att beställa en kurs innebär att:
• Kursen arrangeras nära kåren
• Kursen arrangeras ett datum som passar er
• Kursinnehållet kan i viss mån anpassas enligt kårens önskemål och be-

hov.
• FiSSc bidrar med kursledare, kursinnehållet och administrationen; kåren 

står för en stor del av de praktiska arrangemangen på plats.

De kurser som FiSSc år 2018 erbjuder som beställningskurser är:
•  Akela och kaptensutbildningen (läs mer på sid 21)
• Lotsutbildningen (läs mer på sid 22)
• Ute 1 (läs mer på sid 36)
• Psykisk första hjälpen kurs (läs mer på sid 17)
• Kuksa-utbildning (läs mer på sid 41)

Om ni har ett behov som inte täcks av dessa kurser eller av de kurser som 
finns i FiSScs händelsekalender; hör gärna av er och berätta om det. Vissa 
behov kan FiSSc svara på genast, men också sådana som det inte finns re-
surser till direkt kan beaktas vid planeringen av följande år.
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Vad krävs av kåren?
Vad som krävs för att kåren ska få en beställningskurs varierar lite från kurs 
till kurs, men grundreglerna är dessa:
• minst 7 deltagare (12 på utekursen)
• ifall det finns minderåriga deltagare; minst 1 ledare/5 (minderåriga) del-

tagare
• en plats som lämpar sig för kursen (t.ex. för en utekurs krävs en plats i 

skogen där man kan elda, på en Kuksa-utbildning är det viktigt att det 
finns nätkontakt, etc.)

Vad kostar en beställningskurs?
En kurs där kåren själv fixar maten och står för eventuella kostnader för 
kursplatsen kostar 40 € oberoende av deltagarantal. Kostnaden täcker kurs-
ledarens / -ledarnas resekostnader och eventuella små materialkostnader. 
(2019 gäller det alltså Akela- och kaptensutbildningen, Lotsutbildningen och 
Kuksa-utbildningen.) OBS! Psykiska första hjälpen-kursen har ett avvikan-
de pris!
På en kurs där FiSSc står för mat och material betalas deltagaravgift per 
person. (2019 gäller det Ute-kursen, där deltagaravgiften är 25€/person)
För beställningskurser utbetalas inte reseunderstöd åt deltagarna eftersom 
kursen i regel ordnas nära kåren.
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Hur gör kåren för att beställa?
Observera att antalet beställningskurser som kan ordnas är begränsat. Det 
lönar sig alltså att vara ute med sin beställning i god tid. Det är önskvärt att 
beställningar av kurser som ni vill ha under vintern kunde göras i samband 
med anmälningsdeadlinen 15.11, och att beställningar av övriga kurser kun-
de göras i samband med årets första anmälningsdeadline 15.1. Ifall det efter 
dessa datum finns plats i kalendern för fler beställningskurser så delas kur-
serna ut enligt i vilken ordning beställningarna kommer in.
1. Fundera på hur många potentiella deltagare ni har i er kår. Kontakta 
grannkåren ifall ni tror att ni inte har tillräckligt med deltagare.
2. Se till att ni har tillräckligt många ledare tillgängliga, ifall deltagarna är 
minderåriga.
3. Fundera ut en lämplig plats.
4. Fundera på tidpunkt. (Observera att det måste finnas tid mellan beställ-
ningen och kursen för planering, marknadsföring etc. Rekommenderad tid-
punkt för beställningen är minst tre månader före tidpunkten för kursen.)
5. Fundera på om ni har särskilda önskemål, förväntningar och målsätt-
ningar.
6. När ni har svar på alla ovanstående frågor kan ni beställa kursen genom 
att fylla i beställningsblanketten på www.verksamhet.scout.fi –>  Program 
–> Beställningskurser

Frågor?
Om du har frågor; ta kontakt med 
programkoordinator Gunzi: gunilla.edelmann@scout.fi.
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FÖRSTA HJÄLPEN 
-UTBILDNINGAR

Första hjälpen 1
   
I en nödsituation kan det vara fråga om minuter – kan du hjälpa? På För-
sta hjälpen 1 lär du dig grunderna i förstahjälpen och nödförstahjälp. Utbild-
ningen består av föreläsningar och praktiska övningar och är 16h lång. Efter 
avklarad utbildning får du ett intyg som är i kraft i 3 år.
MÅLGRUPP: Spejarscouter (åldersgräns 12) och äldre.
DELTAGARAVGIFT: 50€, intyg ingår. (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
30-31.3 i Åbo
23-24.11 i Österbotten
Dessutom ordnar HeSS kurser i huvudstadsregionen. På www.hess.fi kom-
mer du att hitta mer info och datum för kurserna. 

Första hjälpen 2
   
Första hjälpen 2 är en fortsättningskurs i förstahjälpen där du får fördjupa 
dina kunskaper. Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övning-
ar och är 16h lång. Efter avklarad utbildning får du ett intyg som är i kraft i 
3 år.
MÅLGRUPP: Spejarscouter (åldersgräns 13) och äldre.
FÖRHANDSKRAV: Giltigt intyg från Första hjälpen 1.
DELTAGARAVGIFT: 50€, intyg ingår. (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
16-17.3 i Österbotten
30-31.3 i Åbo
Dessutom ordnar HeSS kurser i huvudstadsregionen. På www.hess.fi kom-
mer du att hitta mer info och datum för kurserna.
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Första hjälpen -uppdatering
   
På Första hjälpen -uppdatering får du repetera det du lärde dig på Första 
hjälpen 1 eller 2. Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övning-
ar och är 3h lång. Efter avklarad utbildning är ditt intyg i kraft ytterligare 3 
år.
MÅLGRUPP: Spejarscouter och äldre.
FÖRHANDSKRAV: Giltigt intyg från Första hjälpen 1 eller 2.
DELTAGARAVGIFT: 20€, intyg ingår.
Hör dig för om möjlighet att uppdatera ditt intyg i samband med Första 
hjälpen 1: orna. 
HeSS ordnar uppdateringskurser i Helsingfors. På www.hess.fi kommer du 
att hitta mer information och datum för kurserna. 

Psykiska första hjälpen 1
  
Psykiska första hjälpen 1 är en kurs som är utvecklad av Föreningen för 
Mental Hälsa i Finland. Kurserna är lämpliga för alla, som är intresserade av 
att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och som vill förbätt-
ra sina kunskaper om psykisk hälsa. Som deltagare i utbildningen får du in-
formation om psykiskt välbefinnande och hur det påverkas. Du får också re-
flektera kring hur du kan stöda din egen och andras psykiska hälsa. Utbild-
ningen stärker också deltagarnas färdigheter för att klara motgångar i livet.  
Utbildningen har fem delar: 
1. Den psykiska hälsan som en del av hälsa och välbefinnande 
2. Känslokompetens
3. Livets många kriser
4. Människorelationer och växelverkan
5. Livshantering
Kursen omfattar 14 h (två dagar). Kursen leds av utbildade kursledare och i 
Nyland ordnas kurserna som ett samarbete med Folkhälsan.  
MÅLGRUPP: Explorerscouter, roverscouter och ledare som är intressera-
de av att ta hand om sitt eget och andras psykiska välbefinnande. Inga för-
handskunskaper krävs. 
År 2019 ordnas kursen som beställningskurs. Mer info om förfarande, pri-
ser och arrangemang hittar du på verksamhet.scout.fi > Program > Beställ-
ningskurser.
Alla som deltar i kursen får ett deltagarintyg och en kursbok.
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LEDARSKAPS-
UTBILDNINGAR

Gruppledarutbildning
  
Gruppledarutbildningen är en inspirerande ledarskapskurs för explorers-
couter. Tanken är att du får en möjlighet att pröva på bl.a. scoutmetoden i 
teori och praktik och utvecklas som ledare. Kursveckoslutet ger en bra grund 
och verktyg för att leda en scoutgrupp. Dessutom får du chansen att träffa 
explorerscouter från andra kårer. 
Kursen passar både för dig som redan fungerar som patrulledare eller för 
dig som är intresserad av att leda en scoutgrupp. Inga förhandskunskaper 
krävs. Utbildningen består av kursveckoslutet och en praktikdel som görs i 
kåren. Efter att du genomfört båda delarna av gruppledarutbildningen kan 
du få en kurs för utbildningen i gymnasiet eller i yrkesskolan.
MÅLGRUPP: Explorerscouter.
DELTAGARAVGIFT: 40€. (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
2-3.2 i Nyland
16-17.11 i Österbotten

Lär dig leda normkritiskt – veckoslutskurs
  
För att en organisation ska vara öppen för alla är det viktigt att aktivt job-
ba för att avlägsna de hinder som finns att komma med och trivas. Att leda 
normkritiskt i scouterna innebär att ledaren formar sitt eget handlan-
de så att det ger fler möjligheter och mer plats för personer som inte fyl-
ler normen. Normer är oskrivna regler om hur vi förväntas vara och bete oss 
i samhället. De kan vara både synliga och osynliga och kan vara svåra att 
upptäcka för en person som tillhör den grupp som har mest plats och infly-
tande, t.ex. i scouterna. Under kurshelgen får du lära dig känna igen olika 
normer som finns i din kår eller grupp och dessutom lära dig konkreta sätt 
att leda mer inkluderande.
MÅLGRUPP: 18 år fyllda personer (yngre personer som är intresserade av äm-
net kan också höra sig för om möjlighet att delta)
Tidpunkt, plats och pris ännu oklart. Håll ögonen öppna för mer info!
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Akela- och kaptensutbildning 
 
På den här utbildningen får du stöd i ditt uppdrag och en möjlighet att ut-
byta värdefulla erfarenheter med andra. Vi fokuserar på ledarskapsrollen 
och på utvecklingen hos 7-12 -åringar. Efter utbildningen känner du till din 
roll som akela eller kapten, din åldersgrupps program och du kan förverk-
liga scoutfostran i din åldersgrupp. Du kan planera scoutmöten och verk-
samhetsår i enlighet med scoutprogrammet, planera och förverkliga en ut-
färd med gruppen och ta ansvar för gruppens säkerhet. Utbildningen lämpar 
sig för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig som haft uppdraget en 
tid. Utbildningen omfattar 16h. 
MÅLGRUPP: Akelor, kaptener och deras vicen, roverscouter och ledare.
FÖRHANDSKRAV: Välkommen till scoutingen eller scoutbakgrund.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
5-6.10 i Tammerfors
Dessutom finns möjligheten att ordna Akela- och kaptensutbildningen som 
beställningskurs! Det betyder att din kår, ensam eller tillsammans med en 
eller flera andra kårer, kan beställa utbildningen till er kår. Läs om hur du 
går tillväga för att beställa kursen på sid 13.

Grundutbildning för scoutledare
 
Utbildningen omfattar de två helheterna ”Evenemangsledare” och ”Kårle-
dare”. Helheten ”Evenemangsledare” (del 1) fokuserar på olika kunskaper 
som är nödvändiga för evenemangsledaren - projekthantering, säkerhet och 
scoutledarskap. Helheten ”Kårledare” (del 2) ger dig grundläggande kun-
skaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar, förståelse för din 
egen ledarskapsstil och en god kunskap i scoutprogrammets grunder. 
I utbildningen ingår dessutom en ledarskapsövning i den egna kåren (som 
genomförs mellan kurshelgerna i en tvådelad kurs) och övningar i första 
hjälpen. Det rekommenderas att alla deltagare uppdaterar sina kunskaper i 
första hjälpen, t.ex. genom att delta i en FHj-kurs, innan grundutbildningen. 
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 90€ (för del 1 och 2) (Deltagare kan ansöka om reseunder-
stöd)
8-10.2 och 29-31.3 i Österbotten
11-13.10 och 22-24.11 i Åboland
Dessutom finns möjligheten att under hösten genomföra grundutbildni-
nen för scoutledare i flerform. Flerformsutbildningen sker som en nätkurs 
i moodle, med några närträffar. Mer information om närträffarna och kur-
sens upplägg skickas ut med kårposten och uppdateras i händelsekalendern 
på scout.fi.
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MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare som inte har möjlighet att delta i kursen 
på traditionellt sätt eller behöver komplettera enstaka moduler.
DELTAGARAVGIFT: 50€

Lotsutbildning


Utbildningen ger dig stöd i ditt uppdrag som lots och en möjlighet att utbyta 
värdefulla erfarenheter med andra. Under utbildningen fokuserar vi på hur 
du som lots kan leda, stöda och motivera unga i åldern 12-22 år. Efter ut-
bildningen känner du till de ungas värld och deras sätt att fungera, scout-
programmet för din åldersgrupp och din roll i förverkligandet av det.  Ut-
bildningen lämpar sig både för dig som är ny i ditt uppdrag men också för 
dig som haft uppdraget en tid. Utbildningen omfattar 8h. 
MÅLGRUPP: Spejar-, explorer- och roverscoutlotsar, ledare. 
FÖRHANDSKRAV: Scoutledarfullmakt.
DELTAGARAVGIFT: 22€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
6.4 i Åbo
Dessutom finns möjligheten att ordna Lotsutbildningen som beställnings-
kurs! Det betyder att din kår, ensam eller tillsammans med en eller flera an-
dra kårer, kan beställa utbildningen till er kår. Läs om hur du går tillväga 
för att beställa kursen på sid 13.

Scoututbildarutbildning
 
Utbildningen riktar sig till dig som fungerar som utbildare eller är intres-
serad av att komma med och utbilda under olika utbildningar. Utbildningen  
ger dig en bra grund för all utbildningsverksamhet som sker inom scouter-
na, även för färdighetsutbildningarna (UTE-kurserna och sjöutbildning). Du 
får verktyg för att planera, genomföra och utvärdera en scoutig utbildning 
och för att fungera som utbildare i kåren, i FiSSc samt utanför scoutingen. 
Under utbildningen får du bekanta dig med scoutterminologi, utbildnings-
traditioner och mångsidiga utbildningsmetoder. Utbildningen omfattar 14h.
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
FÖRHANDSKRAV: Scoutledarfullmakt.
DELTAGARAVGIFT: 40€ / 20€ för dig som förbinder dig att utbilda på en ut-
bildning. (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
19-20.10 i Helsingfors
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Chefsutbildning: Kårchefsutbildning,  
Uppdragschefsutbildning och Programchefsutbildning
 
Detta är utbildningen för kårens chefstrio; kårchefen, uppdragschefen och 
programchefen. Utbildningarna går parallellt. 
I Kårchefsutbildningen lär du dig att leda en registrerad förening. Vidare ger 
utbildningen bl.a. fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att 
leda vuxna.  
Uppdragschefsutbildningen ger omfattande kunskap om hur du stöder vux-
na frivilliga i kåren. Under utbildningen bekantar du dig även med scouter-
nas utbildningssystem och med hur du leder vuxna. 
Programchefsutbildningen ger omfattande information om att genomfö-
ra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner bl.a.  till innehållet i 
scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens 
verksamhet. 
MÅLGRUPP: Kårchefer, uppdragschefer och programchefer samt roverscouter 
och ledare som fungerar i liknande uppdrag (t.ex. vicekårchef, utbildnings-
ansvarig, åldersgruppsansvarig etc.) eller är intresserade att fungera i ett 
sådant uppdrag. 
FÖRHANDSKRAV: Scoutledarfullmakt.
DELTAGARAVGIFT: 40 € (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
12-14.4 i Österbotten

Coachutbildning
 
Coachutbildningen erbjuder verktyg du behöver för att kunna fungera som 
handledare. Du får bekanta dig med olika konkreta metoder att ställa de rät-
ta frågorna, skapa tillit i ett handledarförhållande, facilitera motparten till 
sina egna insikter och hjälpa hen att kristallisera sina utmaningar och mål-
sättningar. 
Utbildningen är i första hand riktad till och uppbyggd så att den stöder 
coacherna i deras handledningsuppdrag. Den ger också allmännyttiga hand-
ledningskunskaper och lämpar sig därför utmärkt för alla förtroendevalda 
och kårledare som kunde ha nytta av ett coachingbaserat tillvägagångssätt 
inom både scoutuppdraget och yrkeslivet. Du behöver inte ha några tidigare 
erfarenheter av coaching; nyfikenhet och ett öppet intresse räcker. 
MÅLGRUPP: Coacher, ledare och roverscouter. Rekommenderas att deltagarna 
har avlagt grundutbildningen för scoutledare och har scoutledarfullmakt.
DELTAGARAVGIFT: 40€ / Gratis för FiSSc:s coacher (Deltagare kan ansöka om 
reseunderstöd)
8-10.2 i Tammerfors
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Treklöver-Gilwell, scoutledarfortsättningsutbildning


Är det dags för dig att gå TG? Sommaren 2019 har du som är +22 år, har 
scoutledarfullmakt och önskar utveckla ditt ledarskap flera chanser att delta 
i Treklöver Gilwell utbildning. Finlands Scouter ordnar hela 6 kurser!
TG 129 - Tre Stränder, tre förlängda veckoslut, se skild text
Ko-Gi 131 , sex dagar vid påsk + två veckoslut
Ko-Gi 132, långt läger + ett veckoslut
Ko-Gi 133, kort läger + två veckoslut
Ko-Gi 134, seglats + två veckoslut
Ko-Gi 135, “kaamos”vandring kring nyår + två veckoslut

Utbildningen ger dig möjlighet till reflektion kring och utveckling av ditt 
ledarskap. Fokus ligger på hur du får dina scouter att växa genom din egen 
personliga utveckling.
Kolla in de exakta datumen och följ med FS TG-information på: http://bit.
ly/TGkurser2019 

TG 129 – Tre Stränder


Scouternas högsta ledarskapsutbildning, Treklöver Gilwell (TG), arrangeras 
2019 på svenska och genomförs som ett samarbete med Scouternas folkhög-
skola i Sverige. TG 129 – Tre Stränder är till för alla scoutledare som behöver 
fler redskap, nya insikter och mer inspiration i sitt ledarskap. Utbildningen 
riktar sig till alla scoutledare över 22 år med scoutledarfullmakt.

Kursen är tredelad för att särskilt passa dig som har svårt att komma loss 
en hel vecka på sommaren. Du får uppleva det bästa från TG-utbildningar-
na i Sverige och Finland med höjdpunkten på Åland sommaren 2019. Mellan 
första och sista delen gör du ett individuellt utvecklingsarbete med stöd av 
din personliga handledare. Utvecklingsarbetet görs inom det område du själv 
väljer och kombineras med fördel med ditt nuvarande scoutuppdrag.  

KURSDATUM: 15–17.3.2019, 11–14.7.2019 och 14–16.2.2020

Utbildningen ger dig möjlighet till reflektion kring och utveckling av ditt 
ledarskap. Fokus ligger på hur du får dina scouter att växa genom din egen 
personliga utveckling. Den yttre resan tar dig med till Åland och till scouting 
i ett av våra närmaste grannländer medan den inre resan, innebär att du får 
möta och lära känna även dig själv på ett nytt sätt. Genom nya möten väx-
er vi som människor.
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ANSÖKAN: Ansökan till kursen öppnas i slutet av oktober i samband med 
FiSScAkademin och görs via Kuksa. Ansökningsperioden avslutas den 
6.1.2019. 
Då du ansöker ombeds du berätta om din motivering till att gå kursen samt 
kort om din scoutstig. Fyll i formuläret noggrant och svara på frågorna så 
bra du kan. Vid urvalet av antagna beaktas mångfalden bland deltagar-
na, din motivering till att delta i TG 129 – Tre Stränder och ditt nuvarande 
scoutuppdrag. Vid val mellan jämnstarka deltagare antas deltagare i anmäl-
ningsordning.

PRIS: År 2019 kostar TG-utbildningen 390€. I priset ingår inkvartering, mat, 
utbildning, material och TG-insignier. Resor ingår inte i kursavgiften. Om 
du avbryter kursen följs FS allmänna anvisningar för avbokning.
Understöd: Du kan söka om understöd för ditt deltagande i TG-utbildning 
både från FiSSc och FS. Du får mer information om stipendierna via verk-
samhet.scout.fi respektive partio.fi eller genom att kontakta kansliet. 

Vi i kursstaben har redan inlett förberedelserna och ser fram emot just dig 
på kursen! Var i kontakt med stabscheferna Josefin eller Monica om du har 
några frågor kring utbildningen:
Josefin Taubert (josefin.taubert@scout.fi) 
Monica Svenselius (monica.svenselius@scouterna.se).
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SCOUTLEDARTRÄFFAR, 
MÖTEN OCH 
SEMINARIER

Scoutledarträff 
  
Snack om det som är aktuellt i FiSSc, utbyte av åsikter och tankar, mat och 
trevligt sällskap! Vi diskuterar, funderar, informerar och planerar tillsam-
mans. Kom med så vet du vad som händer, när och varför! En del av träffen 
reserveras för planering av kårsamarbeten men det går bra att delta i vilken 
scoutledarträff som helst! Du får alltså gärna delta i en annan träff än den 
som ordnas närmast din egen kår.
Scoutledarträffarnas sista anmälningsdag är i allmänhet ca en vecka innan 
träffen.
MÅLGRUPP: Explorerscouter med ledaruppdrag, roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 0€ (Deltagarnas resekostnader ersätts inte.)
13.1 scoutledarträff på Åland
27.4 scoutledarträffar i Jakobstad, Vasa, Åbo och Helsingfors/Nyland
17.8 scoutledarträff på Åland
21.9 scoutledarträffar i Jakobstad, Vasa, Åbo och Helsingfors/Nyland

Chefsträff 
 
Chefsträffen är för dig som har ett chefsuppdrag i kåren! Kom med och få en 
järnranson inspiration och information och utbyte med andra chefer kring 
aktuella frågor gällande kårledarskap!
MÅLGRUPP: kårchefer, uppdragschefer och programchefer
DELTAGARAVGIFT: 0€
9.11 i samband med roverscout- och ledardagarna, som du kan läsa mer om 
på sid. 40
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Vårmöte
Förbundets stadgeenliga vårmöte där föregående års verksamhetsberättelse 
och bokslut fastställs av medlemskårernas representanter. Vårmöte är ge-
mensamt för alla tre förbunden. Till vårmöten behöver man inte anmäla sig 
på förhand (men det kan vara bra att göra det ändå, ifall det bjuds på ät-
bart).
MÅLGRUPP: Kårernas representanter, roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 0€
23.3 Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Flickscoutförbund och Fin-
lands Svenska Scoutförbund, Scoutstationen, Helsingfors 

Höstmöte
Föreningens stadgeenliga höstmöte där kommande års verksamhetsplan och 
budget slås fast och styrelsemedlemmar väljs. Scoutmingel och förenings-
politik under organiserade former! Till höstmöten behöver man inte anmäla 
sig på förhand (men det kan vara bra att göra det ändå, eftersom det bjuds 
på mat).
MÅLGRUPP: Kårernas representanter, roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 0€
10.11 Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Flickscoutförbund och 
Finlands Svenska Scoutförbund, platsen ännu öppen

Vårsemi för förtroendevalda  
Vårsemi är ett forum där alla FiSSc förtroendevalda samlas för att inspireras, 
dela idéer, lära sig nytt och förbättra gammalt! Vi jobba med självledarskap 
och motivation, bygger framtid och gör bättre scouting. En inbjudan skickas 
till alla förtroendevalda.
MÅLGRUPP: Förtroendevalda.
DELTAGARAVGIFT: 0€ (Deltagarnas resor ersätts.)
19-20.1
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SJÖKURSER, 
SEGLATSER OCH 
TALKON 

Båtförarkurs
 
En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skep-
pa kårens båt. Kursen och avlagd kursexamen krävs för att du ska få ha ett 
övningscertifikat. Kursen är indelad i en teoridel som ordnas som kurs och 
en praktikdel som arrangeras av kåren. Teoridelen genomförs före praktik-
delen.  
MÅLGRUPP: Explorerscouter (åldersgräns: 15) och roverscouter.
FÖRHANDSKRAV: Du bör på förhand bekanta dig med grunderna i navigation. 
DELTAGARAVGIFT: 40€ + 15€ för kompendiet ifall du vill ha det i pappersform 
(Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
8-10.3 i Nyland

Båtförarkurs på nätet
 
En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skep-
pa kårens båt. Kursen och avlagd kursexamen krävs för att du ska få ha ett 
övningscertifikat. Detta är kursens teoridel, och utöver den hör till kursen 
en praktikdel som arrangeras av kåren. Teoridelen genomförs före praktik-
delen.  
Den här kursen lämpar sig bra för dig som inte har möjlighet att delta i 
veckoslutskursen, eller som föredrar att ta in informationen genom själv-
studier. Detta är ändå inte en kurs som du kan klicka dig igenom på en 
kväll. Reservera gärna minst fyra hela kvällar för kursen och förbered dig på 
mycket reflektion och tankearbete.
MÅLGRUPP: roverscouter och äldre ledare
FÖRHANDSKRAV: Du bör på förhand bekanta dig med grunderna i navigation. 
DELTAGARAVGIFT:  20€
Kursen lanseras under året.
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Skärgårdsskepparkurs
  
Under kursen utvecklar du ditt skepparskap, dina kunskaper i navigation 
och i att utbilda scouter ombord på en segelbåt. Kursen är teoretisk och ger 
dig möjlighet att, efter avklarad praktikdel som ordnas av kåren, ansöka om 
skärgårdscertifikat. Observera att denna kurs inte ska förväxlas med Fin-
lands Navigationsförbunds kurs med samma namn. 
MÅLGRUPP: Explorerscouter och äldre.           
FÖRHANDSKRAV: Du ska inneha övningscertifikat eller motsvarande utbild-
ning.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
8-10.3 i Nyland

Skepparkurs, teori
 
Skepparkursen omfattar två teoriveckoslut och en praktikdel. Vi går igenom 
ämnen som hör till scoutskepparskapet samt bekantar oss med båttekniska 
frågor som en högsjöskeppare skall behärska och övar våra färdigheter om-
bord. 
Under det första veckoslutet gås navigationsteori motsvarande Navigations-
förbundets Kustskepparkurs igenom. Veckoslutet är frivilligt för dig som 
genomgått Navigationsförbundets kurs eller innehar motsvarande kunska-
per. 
Det andra kursveckoslutet innehåller en kurstent som är obligatorisk för 
samtliga deltagare.
Observera att denna kurs inte ska förväxlas med Finlands Navigationsför-
bunds Högsjöskepparkurs.
MÅLGRUPP: Skepparkursen riktar sig till roverscouter och ledare som har 
skärgårdscertifikat och som vill sikta in sig på nästa nivå.
DELTAGARAVGIFT: 60€ (båda veckosluten) / 45€ (om du bara deltar i andra 
veckoslutet) (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
6-7.4 i Åbo och 4-5.5 i Helsingfors

Skepparkurs, praktik
 
Då du deltagit i skepparkursens teoridel kan du anmäla dig till praktikde-
len, som går av stapeln på s/y Navigator där kursdeltagarna under en seglats 
testar och utökar sina kunskaper om navigation, båthantering, skepparskap 
etc.
MÅLGRUPP: roverscouter och ledare som har avlagt skepparkursens teoridel.
DELTAGARAVGIFT: 60€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
23-26.5 på s/y Navigator från Lovisa till Helsingfors
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Navigatortalko
  
Navigatortalko är ett evenemang för dig som vill öka dina kunskaper i 
båtvård och är intresserad av att lära känna andra sjöintresserade scouter. 
Under ett talko vistas du vid s/y Navigator, utför båtunderhåll av alla de slag 
och lär dig om arbetet innan en sjösättning. Vi rekommenderar att du del-
tar i ett talko om du planerar att delta i en seglats med s/y Navigator under 
sommaren 2019 (som deltagare, vice skeppar eller skeppare). 
Navigatortalkonas sista anmälningsdag är i allmänhet ca en vecka före tal-
kot.
MÅLGRUPP: Explorerscouter och äldre.
DELTAGARAVGIFT: 0€ (Deltagarnas resor ersätts.)
13-14.4 i Lovisa
28.4 i Lovisa
4-5.5 i Lovisa

VHF-kurs
  
VHF-kursen är lämplig för dig som rör dig på en båt med VHF-utrustning. 
Målet med kursen är att du får de kunskaper som behövs för att avlägga 
kusttrafikexamen. Efter godkänd examen kan du ansöka om SRC-kusttra-
fikcertifiikat (VHF- certifikat) från Kommunikationsverket. Skepparen på en 
båt med VHF-utrustning måste ha ett certifikat och kursen krävs för hög-
sjöcertifikat.  
MÅLGRUPP: Explorerscouter och äldre.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (avgift för tent och certifikat ingår ej) (Deltagare kan 
ansöka om reseunderstöd)
5-6.10 i Åbo

Sjöräddningskurs
 
Sjöräddningskursen är en tuff kurs där du får förståelse för risker och 
mänskliga begränsningar vid kriser och olyckor till sjöss. Efter avklarad 
kurs har du grundläggande färdigheter och mental beredskap för hantering 
av olyckor och nödsituationer. Kursen består av praktiska övningar som är 
fysiskt krävande. Funderar du på högsjöcertifikat? Sjöräddningskursen är ett 
av kraven för det. 
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare. 
FÖRHANDSKRAV: Kursen är fysiskt och mentalt krävande så du måste vara 
frisk för att delta. Du måste ha fyllt 18 år. 
DELTAGARAVGIFT: 100€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
1-3.11 i Nyland
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Kvällsseglats för äventyrsscouter
 
En ca tre timmar lång kvällsseglats med s/y Navigator. Seglatsen leds av en 
van skeppare och under seglatsen får du lära dig hur man uppför sig på en 
båt och prova på segling.
MÅLGRUPP: Äventyrsscouter.
DELTAGARAVGIFT: 15€ (Deltagarnas resekostnader ersätts inte.)
4.6 på vattnena utanför Helsingfors
5.6 på vattnena utanför Helsingfors

Skärgårdsseglats


Du får uppleva charmen med segling och lära känna skolningssbåten s/y 
Navigator. Du får lära dig en hel del om sjövett, grunderna i navigation och 
får samtidigt bekanta dig med vår vackra skärgård !  Vad sägs om att sim-
ma i en vik, gå barfota på varma klippor i solnedgången, laga god mat mitt 
ute på havet, uppleva sommarregn ute på en fjärd och bada bastu i en gäst-
hamn? För att inte tala om alla de nya bekantskaperna du kommer att få!
MÅLGRUPP: Seglatsen riktar sig främst till spejarscouter men också äldre 
scouter är välkomna. 
DELTAGARAVGIFT: 20€/påbörjat dygn (Deltagarnas resekostnader ersätts inte.)
24-28.6 från Helsingfors till Kasnäs
29.6-3.7 från Kasnäs via Skärgårdshavet till Nagu (vi deltar i Eskadern!)
4-8.7 från Nagu till Nystad

Kustseglats
  
Den här seglatsen bjuder på lite mer segling och du får upptäcka kuster 
lite längre bort! Seglatsen innehåller både övernattningar i hamn och seg-
ling dygnet runt. Du får lära dig mer om segling, hitta styrkor hos dig själv, 
träffa nya människor och uppleva fiilisen i det sammansvetsade gäng som 
besättningen blir. 
MÅLGRUPP: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter, 
men också äldre ledare är välkomna.
DELTAGARAVGIFT: 20€/ påbörjat dygn (Deltagarnas resekostnader ersätts 
inte.)
9-14.7 från Nystad till Stockholm
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Offshoreseglats
  
Sugen på att segla offshore med s/y Navigator? Du får bekanta dig med na-
vigering på öppet hav under dygnets ljusa och mörka timmar, segeltrim-
ning och ett liv ombord på segelbåt utan att ta i land. Känns det som en 
kul utmaning för dig? Ryck en kamrat i ärmen och anmäl er till en av årets 
offshorseglatser! 
MÅLGRUPP: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter, 
men också äldre ledare är välkomna.
DELTAGARAVGIFT: 20€/ påbörjat dygn (Deltagarnas resekostnader ersätts 
inte.)
15-24.7 från Stockholm till Helsingfors

Nybörjarseglats
   
Du lär dig grunderna i segling genom lite teori och mycket praktik. Ef-
ter seglatsen behärskar du seglingens grunder och har tillräckligt med kun-
skap för att fungera som besättningsmedlem till sjöss. Du blir inspirerad att 
under kommande sommar segla med grannkårens båtar eller delta i seg-
latser ombord på s/y Navigator. Vad sägs om en kopp kaffe på däck då so-
len går upp, segling ute på öppet hav, spaning efter fyrar vid horisonten och 
ett kvällsdopp i ett varmt sommarregn? Nybörjarseglatsen är en minnesvärd 
upptäcktsresa helt enkelt. Ta chansen, du kommer inte ångra dig!
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare som har begränsad eller ingen seglings-
kunskap sedan tidigare.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (Deltagarnas resekostnader ersätts inte.)
9-11.8 med start och avslutning i Helsingfors

Yes we can – seglats på s/y Navigator  
för kvinnliga blivande skeppare
    
Tjejer, kolla hit! Har du gått skärgårdsskepparkursen men inte ännu fått ditt 
certifikat? Eller HAR du certifikat och vill öva på att skeppa Navigator i upp-
muntrande sällskap? Har du alltid drömt om att segla Navigator men det har 
inte blivit av? Nu erbjuder vi en seglats endast för tjejer. Kom med och njut 
av ett tjejveckoslut ombord på Navigator och samla seglingserfarenhet!
MÅLGRUPP: Kvinnliga explorerscouter, roverscouter och äldre ledare som har 
gått skärgårdsskepparkursen.
DELTAGARAVGIFT: 40€
16-18.8 med start och avslutning i Helsingfors
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Roverscout- och ledarseglats
   
Nu är din chans här! Sommarjobbar du hela sommaren? Kan du inte ta le-
digt? Hinner du inte segla på grund av andra saker? 
Roverscout- och ledarseglatsen är en chans för dig som inte har haft tid el-
ler möjlighet att delta i seglatser med Navigator under sommaren eller bara 
vill avsluta seglingssäsongen i gott sällskap. I år koncentrerar vi oss dessut-
om på att laga god seglatsmat, och siktar på att varje seglatsdeltagare åker 
ifrån seglatsen med minst ett nytt tips på hur man kan piffa upp menyn 
under en seglats.
Räkna med ett veckoslut du kommer att minnas länge 
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (Deltagarnas resekostnader ersätts inte.)
6-8.9 med start och avslutning i Helsingfors

Eskader och På rätt köl
   
Häng med på eskader i Åbolands skärgård i sommar! En eskader är en seg-
lats där flera båtar seglar tillsammans och om kvällarna tar i land i samma 
hamnar och har gemensamt program. Besättningsmedlemmarna har också 
möjlighet att segla ombord på andra scoutbåtar än den egna kårens båt.
Under Eskadern ordnas På rätt köl som är en tävling för kårsegelbåtlag. 
Tävlingen går ut på att segla mellan olika stationer och lösa kontrollerna på 
dem. (På rätt köl arrangeras i samband med större finlandssvenska scoutlä-
ger och scout-eskadrar.)
MÅLGRUPP: båtlag bestående av spejarscouter, explorerscouter, roverscouter 
och äldre ledare ombord på kårens egna båtar (eller enligt överenskommelse 
med grannkåren på deras båt).
DELTAGARAVGIFT: 50€ för små båtlag (upp till 4 pers), 90€ för stora (fler än 4 
pers)
Eskadern ordnas 29.6-3.7 från Kasnäs via Skärgårdshavet till Nagu, och På 
Rätt köl arrangeras under två av dessa dagar.
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UTEKURSER 

Ute 1


Ute 1 är en häftig kurs där du lär dig att klara dig och ha roligt utomhus. Vi 
sover i tältkåtor med öppen eld, övar på att göra upp och laga mat över öp-
pen eld. Du får en massa bra tips på hur det lönar sig att hugga klabbar, 
hålla skorna torra och humöret uppe. När du kommer hem från Ute 1 är du 
trött, lycklig och luktar scout! 
MÅLGRUPP: Spejarscouter som tidigare har övernattat utomhus.
DELTAGARAVGIFT: 35€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
16-17.2 i Österbotten
Ute 1:an ordnas också som beställningskurs. Det betyder att din kår, en-
sam eller tillsammans med en eller flera andra kårer, kan beställa kursen till 
er kår. För att kursen ska ordnas behöver ni minst 12 deltagare. En beställ-
nings-Ute 1 kostar 30€/deltagare och kan rikta sig till en bredare målgrupp 
än bara spejarscouter. Läs mer om hur du går tillväga för att beställa kursen 
på sid 13.

Ute 2


UTE 2 är en vandringskurs som erbjuds vartannat år. Vilken är den bästa 
rutten och hur skall man äta gott men ändå inte bära med sig hela kylskå-
pet? Dessa och många andra frågor får du svar på under veckoslutet. Kursen 
ger dig kunskaper i vildmarksteknik och idéer och färdigheter för att själv 
planera hajker och kortare vandringar för kåren. Och förutom de praktiska 
kunskaperna skapas en bra stämning och du får ha roligt!
MÅLGRUPP: Explorerscouter som gått UTE1 eller innehar motsvarande fär-
digheter.
DELTAGARAVGIFT: 35€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
27-29.9 i Seitseminen
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Ute-paddel
  
En helg i kajak i skärgården! På denna kurs får du lära dig om navigering, 
sjövett, paddlingsteknik och säkerhet i kajakpaddling. Vi kommer att packa 
kajakerna med vad vi behöver för helgen och övernatta på vägen. Du får 
njuta av augustihavet på nära håll och de mörknande, stämningsfulla nät-
terna tillsammans i scoutanda. Du behöver inte vara erfaren paddlare men 
ska vara bekväm med tanken att sitta i kajak så gott som hela helgen (och 
kanske ta dig ett dopp för övnings skull).  
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKUNSKAPER: explorer- och roverscouter samt äldre 
ledare. Deltagaren bör vara simkunnig.  
DELTAGARAVGIFT: 35€. Därtill kommer en hyra för ķajak ifall du inte har egen.
16-18.8 i Österbotten

Utebildning
 
Ut(e)bildning är en kurs i att utbilda utomhus.På kursen lär vi ut praktiska 
färdigheter, hur man anpassar aktiviteter utomhus och hur man skapar för-
utsättningar för lyckad ute-pedagogik. Vi tar också det hela ett steg längre: 
kunde ledarskapsutbildning och administrativa möten förverkligas utom-
hus? Vilken roll spelar äventyr för scoutingen? Vi övar, testar på, diskute-
rar och lär av varandra. Och vistas naturligtvis utomhus under hela kursen. 
Kursen ger dig förutsättningar för att planera och förverkliga scoutpro-
grammet utomhus, men också en inblick i hur du kan ta med utelivet i all 
scoutverksamhet.
MÅLGRUPP: Roverscouter och äldre ledare.
DELTAGARAVGIFT: 35€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
13-15.9 plats oklar
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ÅLDERSGRUPPS-
EVENEMANG OCH 
ÖVRIGA EVENEMANG
Spejardagar
 
Roliga upplevelser och nya och gamla kompisar, vad mer kan man begära av 
ett evenemang? Spejardagarna är evenemang där deltagarna lär sig nya fär-
digheter tillsammans med andra i samma ålder. Vilka färdigheter som ingår 
i programmet varierar från evenemang till evenemang, och framgår i den 
mer informativa marknadsföring som görs inför e enskilda evenemangen. 
Samla ihop din patrull och andra scoutkompisar och kom och testa på nya 
saker. Spejardagarna är öppna också för ungdomar i 12-15 års åldern som 
inte ännu är scouter.
MÅLGRUPP: Spejarscouter och kompisdeltagare.
DELTAGARAVGIFT: 40€
2-3.3 i Nyland
4-5.5 i Österbotten
16-17.11 i sydvästra Finland

FiSScFjäll – spejarscoutläger på Kåtan
 
FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland. Under lägret delas deltagarna in i 
mindre underläger som vandrar tillsammans. Vandringen sker i Pallasfjällen 
och som bas har vi Kåtan, de svenskspråkiga scouternas stockstuga som lig-
ger i Muonio kommun, just söder om Pallasmassivet. FiSScFjäll är alltså inte 
ett helt vanligt sommarläger, utan ett läger som förflyttar sig från ett ställe 
till ett annat. Vi bär på våra saker och vår mat och vi övernattar i de tält som 
vi har med oss. 
Vandra i Pallasfjällen (800 möh), lär dig kocka mat i vildmarksförhållanden, 
njut av fina utsikter i fjällen, bekanta dig med Kåtan, träffa spejarscouter 
från hela svenskfinland.
MÅLGRUPP: Spejarscouter födda 2006 eller tidigare samt kompisdeltagare i 
samma ålder.
DELTAGARAVGIFT: 120€ (Resor ingår inte i avgiften; resorna arrangeras med 
abbonnerad buss och/eller tåg. Resekostnaderna blir ca 100€/person)
8-16.8 på Kåtan i Muonio (räkna med en dag till i båda ändorna för resor
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Megaexplosion
 
Megaexplosionen samlar explorerscouter från hela FiSSc, så nu har du värl-
dens chans att träffa ragget från sommarlägret, den trevliga scouten från 
grannkåren och alla andra gamla och nya scoutkompisar. Förutom att bonda 
med de andra explorerscouterna deltar du i workshops, skrattar, instagram-
mar, jodlar och snapchattar tills tummarna går ur led.
Megaexplosionen är också öppen för ungdomar i 15-17-årsåldern som inte 
ännu är scouter.
MÅLGRUPP: Explorerscouter och kompisdeltagare i explorerscoutåldern.
DELTAGARAVGIFT: 40€
6-7.4 i Österbotten

Roverscout- och ledardagar 
  
Roverscout- och ledardagarna byggs upp kring ett ofta oväntat men intres-
sant tema och erbjuder dig nya kunskaper och insikter varvat med rekre-
ation och avslappnat program! Evenemanget hålls i samband med FiSSc:s 
höstmöte. Också 18 år fyllda personer som inte ännu är scouter är välkom-
na med!
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: ca 75 euro, fastställs senare.
8-10.11 plats ej fastslagen

Sök o finn - årets mest spännande tävling
    
Sök och Finn är en nattorientering med mottot ”En tanke sparar 1000 steg”. 
Tävlingen inleds på kvällen; ingen vet var. Med hjälp av kluriga uppgifter 
tar sig lagen från kontroll till kontroll tills de till slut hittar fram till målet. I 
deltagarnas mun har tävlingen ibland kallats ”försök och försvinn”. Detta är 
alltså inte riktigt en normal orienteringstävling 
MÅLGRUPP: explorerscouter, roverscouter och äldre ledare. Deltagarna del-
tar parvis. Mer info om de olika tävlingsklasserna hittar du i händelsekalen-
dern på scout.fi
DELTAGARAVGIFT: 45 €/lag 
11-12.5 i Nyland
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Kuksa-utbildning
 
Behöver du hjälp med att komma igång med Kuksa? Kom med på utbildning 
där vi tillsammans går igenom logiken i Kuksa och grunderna som varje kår 
behöver känna till. Vi hinner även titta på mer specifika tjänster i Kuksa 
som kan underlätta vardagen i kåren t.ex. evenemang, fakturering, grup-
pindelning och produktförsäljning.
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare med uppdrag som kårens medlemsre-
gisteransvarig, kårchef, kårsekreterare, kårekonom eller annat uppdrag med 
rättigheter i Kuksa. Kursen kräver inga förhandskunskaper, du kan vara ny 
eller redan van i ditt uppdrag - men känner att du behöver hjälp med Kuksa. 
Ta gärna med en egen dator till utbildningen.
DELTAGARAVGIFT: Två personer/kår deltar gratis. Därefter 10€/person. Vi upp-
muntrar er att delta i par, så att ni har stöd av varandra i kåren med allt ni 
lärt er under kursen. Reseunderstöd för kursdeltagande kan ansökas.
2.3 Helsingfors kl. 11-15, Scoutstationen
14.9 Vasa kl. 11-15, plats oklar 

Känner ni i kåren att ni behöver ett bredare skräddarsytt utbildningspa-
ket för kårens ledare, kan ni i antingen delta i någon av ovanstående utbild-
ningar eller beställa en skräddarsydd Kuksa-utbildning till kåren. Paketet 
inkluderar då handledning på plats hos kåren. Det går även bra att slå ihop 
sig med hela kårteamet och beställa en gemensam handledning.  Läs om hur 
kåren går tillväga för att beställa kursen på sid 13. Kansliet stöder gärna kå-
ren i vardagliga Kuksa frågor som tidigare, t.ex. med målsmän, evenemang, 
medlemskorten, uppdrag etc. Det är bara att ringa eller e-posta oss som ti-
digare.
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KÅRTEAMSEVENEMANG

År 2019 ordnar FiSSc inte vargunge- och äventyrsscoutevenemang, inte hel-
ler superhjälte-evenemang för spejarscouter eller mysiga chill-kvällar för 
roverscouter och ledare. Inte heller tävlingar där man med blod, svett och 
tårar snickrar ihop finurliga konstruktioner eller springer igenom natto-
rienteringsbanor.

Det här är inte för att FiSSc skulle tycka att de evenemangen är onödiga eller 
tråkiga. Tvärtom ger de evenemangen enormt mycket i form av upplevelser, 
gemenskapskänsla och möjligheten att förverkliga sig själv.

Det är mera det att de här evenemangen blir bäst om de ordnas i mindre 
skala.

Så slå er ihop med kårerna i ert kårteam, eller med bara grannkåren, el-
ler med vänkårer från andra ändan av landet, och planera vargungedagar, 
äventyrsscoutnätter, ledarchill och tävlingar.

På sidan Kårsamarbeten på verksamhet.scout.fi (https://verksamhet.scout.
fi/karverksamhet/karsamarbeten) har vi samlat grejer som kan vara till nyt-
ta då man börjar planera evenemang; checklistor, budgeteringsbotten, tips 
på hur man enklast sköter ekonomin då fler kårer ordnar evenemang till-
sammans, infobrevsbotten, tips för hur man bygger upp anmälningslistan 
i Kuksa, programtips etc. Sidan utvecklas kontinuerligt, och ni kan gärna 
också bidra med era egna bästa evenemangstips.

FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar gärna med tips kring koordine-
ring, innehåll och administration. Kontakta din kårs coacher eller program-
koordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) om ni planerar ett evene-
mang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips!
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HELSINGFORS 
SVENSKA SCOUTER
Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) fortsätter fixa superhäftiga evenemang i 
huvudstadsregionen. Tävlingar såväl i skogen som i city, första hjälpen kur-
ser, dagsläger, riddarvaka. HeSS ordnar evenemang för alla åldersgrupper.
Kolla in www.hess.fi för mer information om evenemangsutbudet och da-
tum. Om du har frågor kan du också kontakta HeSS verksamhetsledare Eva 
Björkestam (eva@hess.fi)

ÅLANDS 
SCOUTDISTRIKT
Ålands Scoutdistrikt (ÅSD) ordnar många roliga evenemang på Åland.Info 
om ÅSDs verksamhet skickas ut till kårerna på Åland. Om informationen går 
dig förbi, eller om du inte hör till en kår på Åland men vill vara med i alla 
fall; kontakta distriktschef Gunnar Westling (gunnar.westling@scout.ax)
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EVENEMANG 
ARRANGERADE AV 
FINLANDS SCOUTER
Detta är bara ett litet plock ur FS händelsekalender. Mera evenemang och 
mera info om dem hittas på https://www.partio.fi/tapahtumakalenteri/ .

18-20.1 YSP-utbildning  (Young Spokes People)  
2-3.3 Vinter-FM i scoutfärdighet i Karleby    

15-17.3 TG 129 – Tre stränder  
16-17.3 M/S Scoutella   

17-22.4 TG 131 påskdel 
26-28.4 TG 133, 134 och 135 inledning  
17-19.5 Kohtaus 
19.5 Vår FM i Raisio   
6-13.6 TG 132 läger  
7-9.6 TG 131 och 135 hajk  
14-19.6 TG 133 läger  
24-29.6 TG 134 sjödel  
29-30.8 Johtajatulet-etkot för TG 131, 132, 133, 134 och 135  
31.8-1.9 Johtajatulet - Ledareldar   

6-8.9 och 26-27.10 Y-trainee utbildning för 16-25-åringar
5-6.10 Höst-FM i scoutfärdighet i Etelä-Karjala    

18-20.10 Explo  
27.12-1.1.2020 TG 135 kamosdel  
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KONTAKTUPPGIFTER
Finlands Svenska Scouter r.f.
kansliet@scout.fi

fornamn.efternamn@scout.fi

KANSLIPERSONALEN HÖSTEN 2018

På www.scout.fi > Om oss > Kontakt
uppgifter hittar du de färskaste kontakt-
uppgifterna till kanslipersonalen.

Koordinator med ansvar för  
utveckling av program  
GUNILLA EDELMANN,  
tfn 050 540 5081: Sjökurser, seglatser och 
talkon, tävlingar, utekurser och ålders-
gruppsevenemang samt beställningskur-
ser och kårteamsevenemang

Koordinator med ansvar för utveckling av 
utbildningsområdet  
LINDA SOINTU,  
tfn 050 430 3243: 
Ledarskapsutbildningar

Koordinator med ansvar för utveckling av 
kårstödsfunktioner,  
ANDREA HYNYNEN,  
tfn 050 540 5083: 
Chefsträffar och scoutledarträffar

Koordinator med ansvar för utveckling av 
ledarstöd och samhällsområdet,  
EMILIA BLOMQVIST,  
tfn 050 540 5067:  
Möten och seminarier, roverscout- och 
ledardagar

Förbundskoordinator  
FRIDA LUNDBERG,  
tfn 050 443 4862: 
Kuksautbildningar

Projektledare för 100 Nya sätt att scouta  
SABINA FORTELIUS,  
tfn 050 373 0472:

Informatör  
KATE LÖNNBERG,  
tfn 044 272 3463

Bokförare  
JOHANNA KANERVA,  
tfn 09 88651172

Verksamhetsledare  
JONNA SAHALA,  
tfn 050 353 5037

Helsingfors Svenska Scouter r.f. 
Verksamhetsledare  
EVA BJÖRKESTAM,  
tfn 0400 347 641, eva.bjorkestam@hess.
fi.

Ålands Scoutdistrikt r.f. 
Distriktschef  
GUNNAR WESTLING,  
tfn 0457 7343 0661, gunnar.westling@
scout.ax.   

Suomen Partiolaiset 
Finlands Scouter ry 
WWW.PARTIO.FI 
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GOD 
JUL! 

Scouternas adventskalender produceras i sin helhet i Finland och har 
därmed beviljats Nyckelmärkning. Kalender illustration: Elina Warsta

Adventskalenderförsäljningen pågår  15.10-5.12.

Adventskalendern kan också köpas i webbshopen  
adventtikalenteri.fi 

Tips och idéer för adventskalenderförsäljarna finns på 
scout.fi/adventskalendern
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7


