Explo - Explorerscoutevenemanget som samlar över 1000
15-17-åringar från hela landet i Riihimäki 18-20.10.
Explo är ett huvudsakligen finskspråkigt evenemang, men det kommer
att finnas svensk- och tvåspråkiga inslag; åtminstone en programstig på
svenska och en tvåspråkig inkvarteringsskola, och följaktligen en del
svenskspråkiga arrangörer.

VEM KAN DELTA?
Explorerscouter.
Kompisdeltagare i explorerscoutåldern, dvs 15-17-åriga ungdomar som
inte ännu är scouter. Kom och bekanta dig med scoutingen på ett fantastiskt
evenemang!
Explorerscoutlotsar får på Explo stöd för sitt eget uppdrag. Program och
utbildning av hög kvalitet utlovas! (på finska)
Roverscouter, ledare och andra vuxna, kom med och förverkliga Explo.
Gå in på partio.fi/nyt/explo för information på finska om uppdragen, eller ta
kontakt med programgruppens ordförande Laura Oksanen:
laura.oksanen@scout.fi.
Kan jag delta i Explo fast jag inte kan finska?
Explo går huvudsakligen på finska; de flesta programpunkterna är på finska,
de flesta arrangörerna är finskspråkiga och de flesta nya personer du möter

på evenemanget kommer att inleda på finska när de pratar med dig. Det
finns svenskspråkiga inslag, men evenemanget som sådant är inte
tvåspråkigt. Ifall du känner dig mycket osäker på finska så kan det alltså
hända att du inte får en fullvärdig explo-upplevelse. Å andra sidan kan du ha
hur kul som helst ifall du till exempel deltar med en kompis som kan finska
som kan hjälpa dig då dina egna kunskaper inte räcker till, eller ifall du ser
Explo som ett äventyr på ett främmande språk.
I sista hand avgör du själv hur hög din språktröskel är.

VAD KOSTAR DET?
Explo kostar 59 euro. I avgiften ingår ett fantastiskt program, inkvartering i
skolor och god mat under evenemanget. I avgiften ingår INTE transporterna
till och från evenemanget, så dessa måste du stå för själv.
För deltagaravgiften kan du ansöka om stipendium. Stipendium, dvs
befrielse från deltagaravgiften ansöker du om i Kuksa i samband med
anmälningen.

HUR ANMÄLER JAG MIG?
Anmälningen till explo pågår 15.8-23.9.2019!
Anmälningslänken finns på partio.fi/nyt/explo.

VAR HITTAR JAG MERA INFORMATION?
partio.fi/nyt/explo (Den svenskspråkiga informationen hittar du genom att
klicka på ”På svenska” i övre högra hörnet.)

