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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 2020!

Evenemangskatalogen 2020 är din guide till alla evenemang som ordnas 
i Finlands Svenska Scouters (FiSSc) regi under år 2020! 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 en medlem skapar ScoutID, Målsmans ScoutID och gör 
anmälningar i Kuksa hittar du på www.scout.fi/for-scouter/anvisningar/
medlemsregistret-kuksa/
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 någon annan än 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 till-
stånd 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 och april
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
Vissa evenemang har en avvikande anmälningsdag. Sista anmälningsdagen 
finns i händelsekalendern på www.scout.fi (som kontinuerligt uppdateras).

Mejl till kårens chefer
senast 15.12 med info om evenemang i februari, mars, april och maj
senast 15.3 med info om evenemang i maj, juni, juli, augusti och september
senast 15.8 med info om evenemang i oktober och november
senast 15.10 med info om evenemang i december, januari och februari
En månad före sista anmälningsdag får kårens chefer ett mejl med detal-
jerade info om alla evenemang i FiSSc som snart har sista anmälningsdag. 
Med mejlet följer också färdiga åldersgruppsblad som är enkla för uppdrags-
chefen att skicka vidare till kårens medlemmar!
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DELTAGARAVGIFT  
OCH UNDERSTÖD

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! 

Stipendium
Vi vill att alla ska kunna delta i våra kurser och evenemang, oberoende av 
ekonomisk situation. Om deltagaravgiften känns som ett hinder för att del-
ta; ansöka om FiSSc-stipendium. Ansökningsblanketten finns på ansokan.
scout.webbhuset.fi/fisscstipendier. Sista ansökningsdag är 15.4 och 15.10 
varje år. Ansökan bör ske före evenemanget. Stipendieansökningen är per-
sonlig 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/biljet-
ter. Kollektivtrafik bör användas då det är möjligt. Principerna för reseun-
derstöd finns att läsa på www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/stipen-
dier-och-understod/. Vid uppgifterna om evenemangets deltagaravgift finns 
också utskrivet huruvida deltagare 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 2020

JANUARI EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

5.1. Scoutledarträff Åland roverscouter och ledare

17.1. GuldFissc-kväll Åbo GuldFisscar

18-19.1 Vårsemi Åbo förtroendevalda

20.1 Första hjälpen uppdatering Jakobstad explorerscouter och äldre

24-26.1 Fotokurs Esbo explorerscouter och äldre

25-26.1 Chefsutbildning Åbo kårernas nuvarande och blivande  
   chefer, roverscouter och ledare

26.1 Chefsdag Åbo kårernas nuvarande och blivande 
   chefer, roverscouter och ledare

FEBRUARI EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

8-9.2 UteVinter Sibbo spejarscouter

8-9.2 Gruppledarutbildning sydvästra Finland explorerscouter

15-16.2 Första hjälpen 2 Österbotten (norra) explorerscouter och äldre

29.2-1.3 Första hjälpen 1 sydvästra Finland  spejarscouter och äldre

MARS EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

6-8.3 Båtförarkurs Sagu explorerscouter och äldre

6-8.3 Skärgårdsskepparkurs Sagu explorerscouter och äldre

7-8.3 Akela- och kaptensutbildning Nyland roverscouter och ledare

14-15.3 FiSScExplosion Tammerfors explorerscouter

21.3 FiSSc:s FSFSF:s Helsingfors roverscouter och ledare 
 och FSSF:s vårmöte

21.3 Najs 2020 chefsträff Helsingfors Najs 2020 chefer

28-29.3 Spejardagar Pargas spejarscouter

28-29.3 Spejardagar Närpes spejarscouter

28-29.3 Skepparkurs teori del 1 Åbo roverscouter och ledare

APRIL EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

4–5.4 Navigatortalko Lovisa explorerscouter och äldre

9-13.4 UteSkid där det finns snö explorerscouter, roverscouter  
   och ledare
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FiSSc arrangerar evenemangen  
i samarbete med SFV:s studiecentral

17-19.4 Grundutbildning för Nyland roverscouter och ledare 
 scoutledare, kurs 1, del 1 i Nyland

18-19.4 Skepparkurs teori del 2 Helsingfors roverscouter och ledare

25.4 Scoutledarträffar Jakobstad och Åbo roverscouter och ledare 
 i Jakobstad och Åbo

26.4 Scoutledarträffar Helsingfors och Vasa roverscouter och ledare 
 i Helsingfors och Vasa

MAJ EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

2-3.5 Navigatortalko Lovisa explorerscouter och äldre

9.5 Navigatortalko Lovisa explorerscouter och äldre

9-10.5 Roversmäll Österbotten   roverscouter  

21-24.5 Skepparkurs praktik Lovisa-Helsingfors roverscouter och ledare

JUNI EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

8.6 Kvällsseglats  Helsingfors äventyrsscouter

9.6 Kvällsseglats  Helsingfors äventyrsscouter

10.6 Kvällsseglats  Helsingfors äventyrsscouter

12-14.6. Nybörjarseglats  Helsingfors- roverscouter och ledare 
  Helsingfors

27-29.6 Yes We Can-seglats  Helsingfors kvinliga explorerscouter och äldre 
  -Hangö

JULI EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

1-5.7 Skärgårdsseglats 1  Hangö-Nystad spejarscouter

6-10.7 Kustseglats  Nystad-Vasa explorer- och roverscouter

12-19.7 Offshoreseglats  Vasa-Sundsvall explorerscouter och äldre 
  /Höga kusten-Åbo

20.7 Dagsseglats Åbo äventyrsscouter

25.7 Dagsseglats Åbo roverscouter och ledare

26-28.7 Najs 2020 - byggläger Ahtela explorerscouter (?), roverscouter  
   och ledare

26-29.7 Skärgårdsseglats 2  Åbo-Ahtela spejarscouter

28.7 På Rätt Köl Ahtela spejarscouter och äldre i kårbåtar

29.7-1.8 Najs 2020 - vargungeläger Ahtela vargungar

29.7-5.8 Najs 2020 Ahtela äventyrsscouter och äldre

Evenemangskatalogen 2020  11



HÄNDELSEKALENDER 2020

AUGUSTI EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

5-9.8 Skärgårdsseglats 3  Ahtela- spejarscouter 
  Helsingfors

6-7.8 Najs 2020 - rivläger Ahtela explorerscouter (?), roverscouter  
   och ledare

14-16.8 Roverscout- och ledarseglats Helsingfors roverscouter och ledare

15.8 Scoutledarträff på Åland Åland roverscouter och ledare

21-23.8 UteÖverlevnad Nyland roverscouter och ledare

22-23.4 Höstsemi Tammerfors? förtroendevalda

SEPTEMBER EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

4-5.9  Coachträff Tammerfors  Coacher

19.9 Scoutledarträffar Jakobstad och Åbo roverscouter och ledare 
 i Jakobstad och Åbo

20.9 Scoutledarträffar Helsingfors och Vasa roverscouter och ledare 
 i Helsingfors och Vasa

25-27.9 UteLedare Österbotten roverscouter och ledare

OKTOBER EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

2-4.10 Grundutbildning sydvästra Finland roverscouter och ledare 
 för scoutledare, kurs 1, del 2

3-4.10 Spejardagar Karis spejarscouter

10-11.10 Gruppledarutbildning Nyland explorerscouter 
 för explorerscouter

15-18.10 Grundutbildning Österbotten roverscouter och ledare 
 som vandring (kurs 2) /mellersta Finland

23-25.10 FiSScAkademin Karis roverscouter och ledare

25.10 FiSSc:s, FSFSF:s Karis kårerna  
 och FSSF:s höstmöte
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FiSSc arrangerar evenemangen  
i samarbete med SFV:s studiecentral

NOVEMBER EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

vardag Första hjälpen uppdatering Åbo explorerscouter och äldre 
vecka 45

14-15.11 Första hjälpen 1   Österbotten spejarscouter och äldre

BESTÄLLNINGSKURSER
EVENEMANG PLATS MÅLGRUPP

UteVinter  spejarscouter och äldre

Akela- och Kaptensutbildning roverscouter och ledare

Lotsutbildning roverscouter och ledare

Kuksa-utbildning kårens 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 2020 erbjuder som beställningskurser är:
• Akela och kaptensutbildningen (läs mer på sid 23)
• Lotsutbildningen (läs mer på sid 24)
• UteVinter (läs mer på sid 37)
• Kuksa-utbildning (läs mer på sid 43)
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 100 € oberoende av deltagarantal. Kostnaden täcker 
kursledarens / -ledarnas resekostnader och eventuella små materialkostna-
der. (2020 gäller det alltså Akela- och kaptensutbildningen, Lotsutbildning-
en och Kuksa-utbildningen.) 
På en kurs där FiSSc står för mat och material betalas deltagaravgift per 
person. (2020 gäller det UteVinter, 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.scout.fi/for-karen/stod-for- 
uppdrag/utbildning/bestall-en-utbildning-till-karen/

Frågor?
Om du har frågor; ta kontakt med programkoordinator Gunzi:  
gunilla.edelmann@scout.fi.
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Tycker du om att förverkliga galna idéer, skapa häftiga upplevelser och 
bygga upp gemenskaper och kontaktnät som sträcker sig över stora 
områden. Gillar du att vara med i staber för evenemang, eller har du tänkt 
att det skulle kunna vara kul?
Kom med i stabspoolen! Det är en massutskickslista på WhatsApp där vi 
meddelar om stabsuppdrag.
• En gång per halvår skickas det ut info om det kommande halvårets 

stabs uppdrag.
• Ifall det uppstår stabskriser, dvs något evenemang har på tok för få 

stabsmedlemmar, så skickar vi dessutom ut skilda meddelanden för just 
de evenemangen.

• 2-6 gånger per år skickas det alltså ut meddelanden på listan.
Listan administreras av programkoordinatorn på FiSScs kansli; endast 
koordinatorn skickar meddelanden och endast hen har tillgång till 
kontaktuppgifterna i listan.

Så här ska du göra för att komma med:
1. Om du inte redan har WhatsApp; ladda ner det till din telefon
2. Se till att programkoordinatorns telefonnummer +358 50 540 5081 finns i 
din kontaktlista.
3. Skicka ett meddelande till numret och be om att få komma med på listan. 
Ifall du i ett senare skede vill tas bort från listan så är det bara att skicka ett 
nytt meddelande till programkoordinatorn och meddela att du inte längre 
vill ha utskicken.

STABSPOOLEN
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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: ca 60€* (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
29.1-1.3 i Åbo
14-15.11 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: ca 60€* (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
15-16.2 i norra Österbotten
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: ca 20€*
20.1 i Jakobstad
vecka 45 (vardagskväll) i Åbo
Dessutom ordnar HeSS kurser i huvudstadsregionen. På www.hess.fi kom-
mer du att hitta mer info och datum för kurserna.

*) Röda Korset, vars kurser Första hjälpen-kurserna är, byter vid 
årsskiftet system. Enligt de uppgifter vi har nu (september 2019) 
kommer första hjälpen korten att försvinna, och dina första hjälpen-
prestationer kommer istället att registreras i ett elektroniskt system 
som upprätthålls av Röda Korset, och betalningen för intyget kommer 
i fortsättningen att ske direkt till Röda Korset. Det innebär att kursens 
pris eventuellt blir lite lägre än angivet här, men att intygets pris istället 
tillkommer som extra avgift.
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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 
ordnas 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. 
Alla som deltar i kursen får ett deltagarintyg och en kursbok.
Kurstillfällenas plats och datum är inte ännu fastställda, eftersom de ordnas 
i samarbete med en utomstående part.
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LEDARSKAPS-
UTBILDNINGAR

Gruppledarutbildning
  
Gruppledarutbildningen är en inspirerande ledarskapskurs för explorer-
scouter. 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 eventuellt få en kurs för utbildningen i gymnasiet eller i yrkesskolan.
MÅLGRUPP: Explorerscouter.
DELTAGARAVGIFT: 40€. (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
8-9.2 i Sydvästra Finland (Åboland)
10-11.10 i Nyland

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)
7-8.3 i Nyland
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 14.

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 grundutbildning-
en. 
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 90€ (för hela kursen) (Deltagare kan ansöka om reseunder-
stöd) 
Kurs 1: (del 1) 17-19.4 i Nyland och (del 2) 2-4.10 i sydvästra Finland
Kurs 2: Grundutbildning för scoutledare som vandring 15-18.10 i Österbotten 
eller mellersta Finland
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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.
Lotsutbildningen ordnas 2020 som beställningskurs! Det betyder att din kår, 
ensam eller tillsammans med en eller flera andra kårer, kan beställa utbild-
ningen till er kår. Läs om hur du går tillväga för att beställa kursen på sid 14.

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. 
Chefsutbildningen ordnas i samband med Chefsdagarna, vilka du kan läsa 
mer om på sid 26.
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.)
25-26.1 i Åbo
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Treklöver-Gilwell, scoutledarfortsättningsutbildning
  
Är det dags för dig att gå TG? Sommaren 2020 har du som är +22 år, har 
scoutledarfullmakt och önskar utveckla ditt ledarskap flera chanser att delta 
i Treklöver Gilwell utbildning. 

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:  
www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/ 
partiojohtajajatkokoulutus-ko-gi/vuoden-2020-ko-gi-kurssit/
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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! Här får du viktig 
information, stöd och samarbetsmöjligheter som direkt påverkar dig och din 
kår. 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.)
5.1 Åland
25.4 Jakobstad och Åbo
26.4 Vasa och Helsingfors
15.8 Åland
19.9 Jakobstad och Åbo
20.9 Vasa och Helsingfors

Chefsdag 
    
I samband med chefsutbildningen 25–26.1 (läs mer om den på sid 24) ord-
nas även en chefsträff och rekreation för kår-, program- och uppdragsche-
fer (och blivande chefer), som redan har gått utbildningen. Du får träffa an-
dra med samma uppdrag, ha roligt tillsammans och utbyta erfarenheter, in-
formation och tips. 
MÅLGRUPP: kårchefer, uppdragschefer och programchefer, som redan har 
gått chefsutbildningen eller motsvarande
DELTAGARAVGIFT: 0€ (reseunderstöd utbetalas inte)
26.1 Åbo 
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Chefsträff 
    
Chefsträffen är för dig som har ett chefsuppdrag i kåren (eller snart ska få 
ett)! Kom med och få en järnranson inspiration och information och utbyte 
med andra chefer kring aktuella frågor gällande kårledarskap! År 2020 ord-
nas chefsträffen i samband med FiSScAkademin 23–25.10.
MÅLGRUPP: kårchefer, uppdragschefer och programchefer, samt blivande 
chefer.
DELTAGARAVGIFT: 0€
24.10 Lärkkulla, Karis

Vårmöte
Förbundets stadgeenliga vårmöte där föregående års verksamhetsberättel-
se 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 ätbart).
MÅLGRUPP: Kårernas representanter, roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 0€
4.4 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€
25.10 Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Flickscoutförbund och 
Finlands Svenska Scoutförbund, Lärkkulla, Karis

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.)
17-19.1, Oriniemen partiomaja, Åbo
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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.)
6-8.3 på Ahtela i Sagu

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. Vi rekommenderar att du utser en kurs-
mentor (t.ex. en annna ledare i kåren) som kan fungera som bollplank och 
stöd.
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.)
6-8.3 på Ahtela i Sagu

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.)
28-29.3 i Åbo och 18-19.4 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 seg-
lats testar och utökar sina kunskaper om navigation, båthantering, skep-
parskap etc.
MÅLGRUPP: roverscouter och ledare som har avlagt skepparkursens teoridel.
DELTAGARAVGIFT: 60€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
21-24.5 i Nyland
*) eller på annan scoutbåt, ifall s/y Navigator inte är seglingsklar då ännu.
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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 2020 (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.)
4 och 5.4 i Lovisa
2 och 3.5 i Lovisa
9.5 i Lovisa

Kvällsseglatser 


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: 10€ (Deltagarnas resekostnader ersätts inte.)
8.6 i Helsingfors
9.6 i Helsingfors
10.6 i Helsingfors

Dagsseglatser 
  
En dagsseglats med s/y Navigator. Seglatsen leds av en van skeppare och 
seglatsens program anpassas enligt åldersgruppen, med målsättningen att 
alla ska lära sig mer om segling och få mer sjövana.
MÅLGRUPP: ena seglatsen riktar sig till äventyrsscouter, den andra till rover-
scouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 15€ (Deltagarnas resekostnader ersätts inte.)
20.7 från och till Åbo, för äventyrsscouter
25.7 från och till Åbo, för roverscouter och ledare
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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.)
1-5.7 rutt: Hangö – Nystad
26-29.7 rutt: Åbo – Sagu (Najs 2020)
5-9.8 rutt: Sagu (Najs 2020) – Helsingfors

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.)
6-10.7 rutt: Nystad – Vasa

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. Tidigare erfarenhet av längre seglatser 
rekommenderas.
DELTAGARAVGIFT: 20€/ påbörjat dygn (Deltagarnas resekostnader ersätts 
inte.)
12-19.7 rutt: Vasa – Höga kusten – Åbo

Evenemangskatalogen 2020  33



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.)
12-14.6 från och till 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€
27-29.6 rutt: Helsingfors-Hangö

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.)
14-16.8 från och till Helsingfors
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På rätt köl
   
På rätt köl 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 scoutläger 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: 20€ för små båtlag (upp till 4 pers), 30€ för stora (fler än 4 
pers)
28.7 utanför Ahtela, Sagu (Najs 2020)
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UTEKURSER

UteVinter
  
UteVinter (gick tidigare under namnet 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 öppen 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 UteVinter är du trött, lycklig och luktar scout! 
MÅLGRUPP: Spejarscouter som tidigare har övernattat utomhus.
DELTAGARAVGIFT: 30€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
8-9.2 i Sibbo
UteVinter 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-UteVinter kostar 25€/deltagare och kan rikta sig till en bredare mål-
grupp än bara spejarscouter. Läs mer om hur du går tillväga för att bestäl-
la kursen på sid 14.

UteSkid
   
Dra på dig skidorna och kom med ut i ett snöigt påsklandskap för att lära 
dig mer om att skida med packning i naturen (utanför maskindragna och 
upplysta flataspår) och att övernatta och laga mat under en vinterutfärd på 
skidor. Du behöver inte vara en hejare på skidor, men ska vara bekväm med 
tanken att stå på skidor många timmar per dag.
MÅLGRUPP: Explorerscouter, roverscouter och äldre ledare 
DELTAGARAVGIFT: 60 € (reseunderstöd utbetalas inte)
9-13.4 (påsken) på en plats där det ännu finns snö
Huruvida kursen blir av är beroende av snöläget inom rimligt avstånd från 
södra och mellersta Finland.
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UteÖverlevnad
   
(UteÖverlevnad gick tidigare under namnet UTE 3) Bara genom att utmana 
dig själv kan du lära dig att överleva i naturen, också under mera krävande 
situationer. UteÖverlevnad, som erbjuds vartannat år, är en tuff kurs där du 
får testa dina gränser och klara dig med minsta möjliga utrustning. Du får 
tips på mat och vatten ur naturen.
MÅLGRUPP: 16 år fyllda explorerscouter eller äldre som gått UTE 2 eller inne-
har motsvarande färdigheter.
DELTAGARAVGIFT: 30€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
21-23.8 i Nyland

UteLedare
  
Har du missat någon av utekurserna, eller känner du att du är för gammal 
för att gå dem? UteLedare är en kurs för dig som vill uppdatera dina färdig-
heter i att klara dig och trivas utomhus i olika förhållanden. Du får säkerhet 
i att fixa lägerelden, koka fisksoppan, orientera och göra upp ett fungerande 
läger. Kursen är back to basics så att säga och ger dig en koncentrerad dos 
av utevana och praktiska tips samt inspirerar till fortsatt uteliv.
MÅLGRUPP: Roverscouter och äldre ledare.
DELTAGARAVGIFT: 30€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
25-27.9 i Österbotten
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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€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
28-29.3 i Närpes
28-29.3 i Pargas
3-4.10 i Karis

FiSScExplosion 
   
FiSScExplosionen samlar explorerscouter från hela FiSSc, så nu har du värl-
dens chans att träffa ragget från sommarlägret, eller skapa fiilis inför 
Najs 2020. Förutom att bonda med de andra explorerscouterna deltar du i 
workshops, skrattar, chillar och lär dig nya saker om framförallt dig själv.
FiSScExplosionen är också öppen för ungdomar i 15-17-årsåldern som inte 
ännu är scouter.
MÅLGRUPP: Explorerscouter och kompisdeltagare i explorerscoutåldern.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
14-15.3 i Tammerfors
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Roversmäll 
 
Nytt evenemang! Roversmällen samlar roverscouter från hela FiSSc till ett 
veckoslut fyllt av nätverkande, nya insikter, skratt, många vänner, utbyte av 
tankar och idéer, självutveckling och välmående. Evenemanget ordnas i år 
för första gången.
MÅLGRUPP: Roverscouter och kompisdeltagare i roverscoutåldern.
DELTAGARAVGIFT: 40 € (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
9-10.5 i Österbotten

FiSScAkademin - Roverscout- och ledardagar à 
   
FiSScAkademin är ett ledarskapsseminarium för kårens alla roverscouter och 
äldre ledare. FiSScAkademin erbjuder olika workshoppar i ledarskap, öp-
penhet och utveckling av kåren - programmet erbjuder garanterat något för 
alla! Utöver workshoppar har du möjlighet att träffa nya och gamla vänner 
och njuta av scoutgemenskapen. Under FiSScAkademin utlovas många skratt 
och vi får ta del av lättsammare programpunkter mellan varven. Evene-
manget arrangeras i samband med FiSSc:s höstmöte. Evenemanget är också 
öppet för personer som ännu inte är scout och 18 år fyllda.
MÅLGRUPP: Roverscouter, ledare och kompisdeltagare på 18+ år. 
DELTAGARAVGIFT: ca 50-70 euro, mera info närmare evenemanget. 
23–25.10, Lärkkulla, Karis

Fotokurs 
    
En kurs för dig som vill lära dig att bli bättre på fotografi —att ta och re-
digera bilder och att kommunicera med hjälp av dem. Under kursen går vi 
igenom en del teori men fokus är på det praktiska. Efter kursen har du ny-
vunna kunskaper som du kan använda t.ex. på kårens evenemang. För att 
delta behöver du en telefon/kamera som går att fota med 
MÅLGRUPP: Explorerscouter och uppåt
DELTAGARAVGIFT: 45 euro (Reseunderstöd utbetalas inte)
24-26.1 i Esbo
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Kuksa-utbildning
   
Kansliet stöder gärna kåren i vardagliga Kuksa frågor som tidigare, t.ex. 
med målsmän, evenemang, medlemskorten, uppdrag etc. Det är bara att 
ringa eller e-posta oss som tidigare.
Känner ni i kåren att ni behöver ett bredare skräddarsytt utbildningspa-
ket för kårens ledare, kan ni i år beställa en skräddarsydd Kuksa-utbildning. 
Paketet inkluderar då handledning på plats hos kåren. Det går även bra att 
slå ihop sig med hela kårteamet och beställa en gemensam handledning. 
MÅLGRUPP: roverscouter, ledare, målsmän
Kuksa-utbildningen ordnas som beställningskurs. Det betyder att din kår, 
ensam eller tillsammans med en eller flera andra kårer, kan beställa kursen 
till er kår. Läs om hur kåren går tillväga för att beställa kursen på sid 14.
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HÄNG MED PÅ 
FÖRBUNDSLÄGER – DET 

BLIR NAJS 2020! 
Förbundslägret Najs 2020  
arrangeras 29.7-5.8.2020  

och temat för lägret är Skärgårdshavet  
och dess natur och miljö. 

Lägret hålls på ungdomslägercentret  
Ahtela i Sagu, Åboland. 
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Lägertid: 
26–28.7: Byggläger 
29.7–5.8: Najs för äventyrsscouter och äldre scouter (10 år och uppåt) 
29.7–1.8: Najs för vargungar (7–9 år) 
5-8.8: Home hospitality för internationella deltagare
6–7.8: Rivläger 
Boka in lägertiden i din kalender! Myndiga lägerdeltagare gör sin egen 
anmälan till lägret, vårdnadshavare anmäler minderåriga lägerdeltagare. 
Anmälan för lägerdeltagare öppnas i januari och sista anmälningsdag för 
deltagare är 17 mars 2020. 

MÅLGRUPP: Det blir najs för scouter och inte ännu scouter i alla åldrar! 
DELTAGARAVGIFT: Avgiften rör sig kring 200€ för deltagare som deltar i hela 
lägret. Deltagaravgifterna fastställs under hösten. Du hittar info om detta på 
hemsidan. Det finns möjlighet att ansöka om stipendium för att täcka en del 
av deltagaravgiften.

Du som är ledare eller roverscout och är intresserad av ett uppdrag under 
lägret – håll utkik på www.najs2020.fi

Följ oss på sociala medier! 
Najs2020.fi 
Facebook: Najs 2020, länk: www.facebook.com/events/1027752384283485/ 
Instagram @najs2020 

Frågor om Najs? 
Hela staben och lägerkoordinatorn Philippa Rytkönen svarar gärna på 
frågor. Lättast når du oss genom att maila najs2020@scout.fi  
eller genom att ringa 0442700574 (Philippa). 

VI SES PÅ AHTELA
– DET HÄR BLIR NAJS!
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KÅRTEAMSEVENEMANG

År 2020 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 www.scout.fi/for-karen/karstod/arrangera-evenemang/ har vi 
samlat grejer som kan vara till nytta då man börjar planera evenemang; 
checklistor, budgeteringsbotten, tips på hur man enklast sköter ekonomin 
då fler kårer ordnar evenemang tillsammans, infobrevsbotten, tips för hur 
man bygger upp anmälningslistan i Kuksa, programtips etc. Sidan utveck-
las kontinuerligt, och ni kan gärna också bidra med era egna bästa evene-
mangstips.

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, 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 Dick Christenbrunn (dick.christenbrunn@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 i FS händelsekalender på 
www.partio.fi/tapahtumakalenteri/ 

24-26.1 YSP-utbildning (Young Spokes People)     
7-9.2 Utbildningsinstruktörskurs  
14-15.3 Partion kevätpäivät    
14-15.3 Vinter FM i Kajana        
26-29.3 TG 139 (vandring, inledningsdel) 
2-5.4 TG 138 (kort läger, inledningsdel) 
3-5.4 TG 137 (långt läger, inledningsdel) 
8-13.4 TG 136 (påskutbildning) 
8-10.5 Kohtaus 
16.5 Vår FM i Nyland      
21-24.5 TG 140 (kaamos) 
25.6-3.7 TG 137 (långt läger, lägerdel)  
6-12.7 TG 138 (kort läger, lägerdel)  
6-9.8 TG 136 (påskutbildning, andra delen)  
14-16.8 Eräopaskursens teoriveckoslut   
14-22.8 TG 139 (vandring) 
28-30.8 Nationella roverscoutevenemanget Väre  
3-4.10 Höst FM i huvudstadsregionen      
24.10 Lotssatellit    
13-15.11 Sjöräddningskurs    
27.12-1.1.2021 TG 140 (kaamosdel)  
27.12-2.1.2021 Eräopaskursens vinterdel    
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KONTAKTUPPGIFTER
Finlands Svenska Scouter r.f.
kansliet@scout.fi

fornamn.efternamn@scout.fi

KANSLIPERSONALEN HÖSTEN 2019

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  
åldersgruppsevenemang samt beställ-
ningskurser och kårteamsevenemang

Koordinator med ansvar för  
utveckling av utbildningsområdet  
HEIDI AF HEURLIN,  
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, 
FiSScAkademin

Lägerkoordinator för Najs 2020  
PHILIPPA RYTKÖNEN,  
tfn 044 270 0574: Förbundslägret Najs 
2020 och tillhörande träffar, möten och 
evenemang.

Förbundskoordinator  
FRIDA LUNDBERG,  
tfn 050 443 4862: Kuksautbildningar

Informatör  
KATE LÖNNBERG,  
tfn 044 272 3463 Fotokurs

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  
DICK CHRISTENBRUNN,  
dick.christenbrunn@scout.ax 

Suomen Partiolaiset 
Finlands Scouter ry 
WWW.PARTIO.FI 
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FINLANDS SVENSKA SCOUTERS

FÖRBUNDSLÄGER
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