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HEJ SPEJARSCOUT! 

Vad roligt att du har anmält dig till FiSScFjäll! Snart är det sommar och 
dags för årets absolut största äventyr, FiSSc Fjäll! Tillsammans på fjällen 
vid Pallas-Ylläs Nationalpark kommer vi vara 80 spejarscouter och ca 20 
ledare - ett riktigt stort och trevligt gäng alltså!

Det här lägerbrevet är det enda brevet du kommer att få hem per post. 
Brevet innehåller all information du behöver veta före lägret så läs det 
noga och spara det någonstans var du säkert hittar det!

I brevet hittar du bland annat information om underlägren, transporter-
na till och från lägret, utrustningslistan. All information finns också på 
lägrets hemsida: www.scout.fi/fisscfjall2019

FiSScFjäll är ju inte ett helt vanligt sommarläger, utan ett vandringsläger 
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. Lägret delas in i fyra 
underläger som vandrar egna rutter tillsammans med sina egna under-
lägerledare. I underlägren delas scouterna in i matlag på ca. tre personer. 
Matlaget sover i samma tält och lagar mat tillsammans på sitt stormkök. 
Längre fram i brevet finns mer information om underlägren.

Lägeravgiften är 120€ och därtill kommer en transportavgift på 110 €. 
Deltagaravgifts fakturan hittar du antingen i din egen eller din målsmans 
inbox, eller som pappersfaktura som bilaga till detta brev. Ifall du inte 
hittar fakturan någonstans, så kan du göärna vara i kontakt med pro-
gramkoordinator Gunilla Edelmann (kontaktuppgifter i slutet av brevet)

Transporten till och från lägret ordnas med abonnerad buss. Läs mer om 
transporterna längre fram i brevet.



PROGRAM

KÅTAN

ANNULERING

Lägret är som en lång utfärd som startas och avslutas vid Kåtan, scout-
ernas stuga nära Muonio. Den första och de sista dagarna spenderar vi 
alla tillsammans vid Kåtan och dagarna där emellan vandrar vi i fjällen 
tillsammans i våra underläger. Före vandringen kommer vi att förbereda 
oss på att vara ute i fjällen. Vi packar rinkorna med all mat och utrust-
ning vi behöver och går igenom vad som är bra att tänka på när man 
är på vandring. I slutet av lägret har vi en dag med annat program; vi 
kommer att få prova på lappländskt hantverk och forsränning! Dessutom 
ställer vi upp med en hjälpande hand vid Kåtan, som tack för att vi får 
använda den fina stugan.

Programmet på lägret stöder spejarscoutprogrammets överlevnads-
etapp, och deltagarna kan – ifall de under våren har utfört överlevnads-
etappen – ha FiSScFjäll som fyr för etappen.

Kåtan ligger i västra Lappland i Muonio kommun, vid sjön Torassieppi. 
Stugan gränsar till Pallas-Yllästunturi nationalpark och därför är  naturen 
näst intill orörd. Koordinaterna till Kåtan är N: 67°56,4’ E: 23°55,6’ 
(WGS84). Området består i dag av två hus och ett lägerområde. Som 
en äkta fjällstuga bör, har stugorna ingen elektricitet och dricksvattnet 
pumpas upp ur brunnen!

Anmälningen till lägret är bindande. Om du av någon orsak inte kan del-
ta i lägret så är det viktigt att meddela detta till programkoordinatorn 
så fort som möjligt. Ifall du annullerar ditt deltagande senare än 9.5 bör 
du betala halva deltagaravgiften, och ifall du annullerar ditt deltagande 
senare än 3.6 bör du betala hela avgiften. Ifall du blir sjuk kan du be-
frias från annulleringsavgiften (eller få deltagaravgiften tillbaka) mot 
uppvisande av läkarintyg.



KONTAKT

FÖRE LÄGRET

UNDER LÄGRET

Programkoordinator Gunilla Edelmann 
Svarar på frågor angående anmälning/annullering, fakturering etc. 
gunilla.edelmann@scout.fi / +358 (0)50 540 5081

Lägerchef Alexander Wennström 
Svarar på övriga frågor 
c.j.a.wennstrom@gmail.com  / +358 (0)50 439 4833

Lägerchef  
Alexander Wennström  
+358 (0)50 439 4833

Underlägerchef #1 
Kim Backlund 
+358 (0)50 530 6609

Underlägerchef #2 
Didrik Lundsten 
+358 (0)40 679 5666

Lägret kommer att ha telefoner som deltagarna vid behov kan använda 
och som föräldrar kan ringa till. Mobilnätet på området är dåligt och 
under lägrets gång kommer vi att röra oss på områden med ännu sämre 
täckning. Ifall deltagaren tar med sig sin egen telefon gör hen det på 
egen risk. Vi kan inte erbjuda möjlighet till laddning eftersom det inte 
finns elektricitet på området.

Mobilnätet och täckningen i området som vi vistas i är varierande och 
beror på operatören, därför finns flera nummer som kan ringas - förstås 
kan du i första hand försöka nå lägerchefen eller underlägerchefen för 
rätt underläger. Får du inte kontakt? Skicka ett meddelande så återkom-
mer vi så snart som möjligt!

Underlägerchef #3 
Christoffer Dahlin 
+358 (0)50 469 0920

Underlägerchef #4 
Henrik Wallén 
+358 (0)40 7676 242



#1: KEIMIÖ

UNDERLÄGER

Under lägret kommer vi gå i fyra olika underläger, alla ungefär lika stora.

Kemiö är det underläger som gör den kortaste vandringen. Deltagarna 
ska förbereda sig på att gå ca. 20,5 km med mölighet till toppturer vid 
Keimiö och Pallas!

Underlägerchef #1 
Kim Backlund 
+358 (0)50 530 6609

#2: SAMMAL

Sammal går lite längre än Keimiö - men håller sig alltid nära stigar ut 
från fjällmassivet. Rutten är ca. 22,5 km lång och har större höjd skill-
nader än Keimiö-rutten.

Underlägerchef #2 
Didrik Lundsten 
+358 (0)40 679 5666

#3: LOMMOL

Lommol kommer gå ca. 32 km med möjlighet till toppturer.

Underlägerchef #3 
Christoffer Dahlin 
+358 (0)50 469 0920

#4: PALLAS

Deltagarna som är på Pallas-underlägret kommer gå den längsta rutten 
på ca. 41 km.

Underlägerchef #4 
Henrik Wallén 
+358 (0)40 7676 242



ATT TÄNKA PÅ DÅ DU PACKAR

OM VANDRINGSSKOR

...OCH OM RINKAN

UTRUSTNING

Fötterna är det som tar mest stryk under en vandring så packa med två 
typer av skor. Vandringsskor och pausskor. Vandringskorna används under 
vandrandet och bör stöda vristen. Ta inte för givet att det som fungerar 
mellan skolan och hemmet fungerar tre dagar i sträck på fjällvandring. 
Att provvandra skorna är nästan ett måste! Pausskorna är de bekvämaste 
tossorna du äger och används på kvällen och kring lägerområdet. På det 
här viset spar du både skor och fötter. 

Det är alltså viktigt att du går in dina vandringsskor ordentligt - använd 
dem regelbundet både på kortare och längre promenader så att de for-
mar sig efter din fot. Fötterna är det som kommer att påfrestas mest 
under vandringen, så sköt om dem, tänk också på hurdana sockor du tar 
med och testa dem innan lägret.

Ryggsäcken är efter skorna det viktigaste i din utrustning. Se alltså till 
att den är stadig och av god kvalitet, ifall du inte har en passande, försök 
låna en. Om möjligt beakta också hur mycket rinkkan väger som tom 
-  Ställ också in ryggsäcken ordentligt på förhand med vikt i. Ett tips är 
att ta en kompis eller en spegel till hjälp. Du kan också titta på youtube, 
t.ex. Fjällrävens video “How to adjust your backpack”.

 > Vi är långt upp på land men vädret växlar fort ute på fjället och en 
fjällvandring med upp- och nedförsbackar innebär både svett och 
kyla. 

 > Packa alltså med regnkläder och varma byteskläder vattentätt och 
lätt åtkomligt! Det är viktigt att byteskläderna hålls torra. De varma 
plaggen behövs senast under kvällen och natten. 

 > Kom ihåg att elektronik ofta inte klarar av att bli vått. Ifall du i alla 
fall väljer att ta med elektronik, packa det vattentätt! Scoutförsäkrin-
gen täcker inte personlig elektronik som skadas. 

 > Packa dina saker i mindre enheter så hittar du dem bättre (röd påse 
för underkläder, blå för varmare kläder el.dyl.). 

 > Undvik bomull ifall möjligt och speciellt collegebyxor och -tröjor. De 
är tunga att bära och väldigt kalla då de blir våta. 

 > Kom ihåg att det i din rinka förutom din personliga utrustning ska 
rymmas gemensam utrustning och en hel del mat!



PACKNINGSLISTA

 > Vandringsskor (vattentäta och insmorda före vandringen)

 > Sandaler eller tossor, används på pauser och i läger

 > Byxor

 > Shorts

 > Mellanlager: Fleece el. ylletröja och varmare byxor

 > T-skjortor

 > Underställ (ej bomull), både för att sova i och för dagsbruk

 > Vandringssockor (många par, undvik bomull)

 > Underkläder

 > Regnbyxor

 > Regnrock

 > Vindtät jacka

 > Mössa

 > Solhatt

 > Vantar

 > Arbetshandskar

 > Rinka + regnskydd för rinkan

 > Varm sovsäck (vi rekommenderar en tre säsongers sovsäck eftersom 
det kan vara nattfrost)

 > Ordentligt liggunderlag

 > Djup plasttallrik, bestick, mugg, kärlhandduk

 > Vattenflaska (minst 1 liter)

 > Tändstickor

 > Solglasögon

 > Kompass

 > Puukko

 > Tunt men starkt snöre (ca.3m)

 > Handduk, välj en liten och/eller lätt handduk

 > Simdräkt

 > Toalettgrejer (biologiskt nedbrytbart schampo + tvål)

 > Myggmedel

 > Solkräm

 > WC-papper

 > Personliga mediciner

 > FPA kortet och lite fickpengar för resan upp/ner

 > Du behöver inte ha med egen flytväst för forsränningen

 > Packa också med dig rena kläder för hemresan. 

 > Det går att lämna lite utrustning vid Kåtan medan vi vandrar.

UTRUSTNING



 > Stomkök + brännare (gasbrännare om möjligt)

 > Bränsle till stormköket (2 x 450g gasflaska / 2 x 1 l marinolflaska)

 > Vandringstält

 > Eldpåse (tändstickor och tände)

 > Skärbräde, slev, osthyvel

 > Första hjälpen förbackning innehållande:
 - Skavsårsplåster
 - Handdesinfektionsmedel
 - Första förband
 - Plåster och desinfektionsmedel
 - Sporttejp

GEMENSAM UTRUSTNING

Under lägret lagar deltagarna mat och sover tillsammans i matlag på ca. 
3 personer. Matlagets gemensamma utrustning är:

Utrustningspaketen tas med kårvis, så att alla deltagare från en kår, 
med hjälp av kåren, ansvarar för att ta med sig så många hela utrust-
ningspaket som det står i nedanstående lista att kåren ansvarar för.  
Alla kårer ansvarar inte för utrustningspaket.

SCOUTKÅR ANTAL

Finströms Sjöscouter 1

Flickscoutkåren Åbo Vildar 2

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna 1

Grankulla Scoutkår 1

Helsingfors KFUK/M Scouter 1

Ingå Scouter 1

Karis Flickorna 2

KFUM:s Scouter Kamraterna 1

Kimito Sjöscouter 1

Nedervetil Scoutkår Vägvisarna 1

Nordsjö Skogsriddare 1

Pedersörenejdens Korsbärare 1

Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare 1

Scoutkåren MuHö 1

Scoutkåren Pojkarna 1

Scoutkåren Tre Björkar 2

Scoutkåren Vasa Korsfararna 2

Sjöscoutkåren Stormfågeln 1

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna 2

Sjöscoutorganisationen Fribytarna 1

St. Simons Sjöfararna 1

Södrik Stigfinnare 1

Östersundom Scouter rf 1



 > Fickpengar för ätbart (vi stannar och äter båda vägarna)

 > Dyna

 > Personliga mediciner, ev. åksjukepiller

 > Eventuell matsäck

 > Tidsfördriv i bussen (kortlek, bok, tidning och dyl.)

 > Vattenflaska

TRANSPORT

Vi kommer att åka upp till Muonio med två bussar. Bussarna startar den 
lördagen den 8.6 och är framme vid Kåtan natten mellan lördag och 
söndag.

På hemresan kommer vi att pausa i Haparanda på Svenska sidan, eft-
ersom resetiden till en öppen rastplats annars blir lång för chauffören. 
Enligt anvisningar som vi fått av myndigheterna räcker det att du som 
deltagare har med med dig ditt Sjukförsäkringskort (FPA) eller ID-kort 
för att vid behov kunna bevisa din identitet vid gränsen. Du behöver 
inte nödvändigtvis ta med dig Svenska kronor eftersom du kan betala i 
butikerna med euro (kom ihåg att växelpengarna oftast utbetalas i kro-
nor). Ifall du som förälder inte ger ditt godkännande till deltagaren att 
besöka Haparanda, ber vi dig meddela det snarast. I så fall planerar vi 
om körrutten.

Under resornas gång kommer det att vara närmast omöjligt att hämta 
något från bagageutrymmet, så kom ihåg att packa allt som du behöver 
för resan i en skild liten väska som du tar in i bussen! Nedan en lista på 
vad som är bra att ha med in i bussen. Tänk på att du skall sitta länge i 
bussen, så ta på dig bekväma kläder!

I RYGGSÄCKEN DU TAR IN I BUSSEN:

HEMFÄRD

Deltagarna återvänder till samma ställen på söndag 16.6, vi kommer 
lägga upp en exaktare tidtabell senast den 15.5 på lägrets webbsida:   
www.scout.fi/fisscfjall2019



BUSS #1

Första bussen startar från Helsingfors och kör därifrån raka spåret till 
Kåtan i Muonio. Bussen stannar för paus flera gånger under resan, till det 
behöver ni fickpengar så ni får mat! Bussen startar den 8.6!

Helsingfors, Tallbackafältet 
Muonio

11:00 
01:00

Bussvärd 
Alma Lüttge 
+358 (0)44 552 1997

Bussvärd 
Matilda Wenman 
+358 (0)44 320 0296

BUSS #2

Andra bussen kör en längre rutt och plockar upp från flera orter i 
Svenskfinland. Bussen stannar för paus flera gånger under resan, till det  
behöver ni fickpengar så ni får mat! Bussen startar den 8.6!

Bussvärd (Karis) 
Hanna Tallberg 
+358 (0)40 839 6916

Bussvärd (Åbo) 
Susanna Vuorinen 
+358 (0)40 731 6851

08:00 
08:20 
09:00 
10:30 
15:15 

16:00 
17:00 
17:30 
20:35 
02:45

Karis Busstation 
Österby Neste  
Bjärnå ABC 
Åbo Busstation 
Vasa, ABC Runsor 
Maxmo, Busshållplats Kärklax I 
Edsevö, Hotell Polaris 
Karleby Tågstation 
ABC Tupos 
Muonio

OBS! NYA  
PLATSER!




