
Detta mejl innehåller info om utbildningar och 
evenemang som FiSSc ordnar hösten 2020. Mejlet har 
skickats till kårernas chefstrio och till alla 
förtroendevalda i FiSSc. Skicka gärna vidare mejlet till 
kårens alla medlemmar! 
 

EVENEMANG UNDER HÖSTEN 2020;  
SISTA ANMÄLNINGSDAG 15.9! 
 
 
Hej på dig!  
 
Detta mejl har skickats till kårernas chefer. Det når alltså inte de andra 
ledarna eller medlemmarna i kåren, så sprid det gärna!  
 
Mejlet innehåller information om höstens evenemang och kurser. 
 
Sista anmälningsdag för större delen av höstens evenemang är 15.9, men 
en del av evenemangen har också avvikande anmälningsdag. Vid varje 
evenemang nedan finns info om när man senast ska anmäla sig.  
 
H. FiSSc:s kansli 
kansliet@scout.fi 
 
 

---------------------------------------------------- 
 

ALLMÄNT 
 
I vanliga fall uppmuntrar vi resande kors och tvärs i landet, men denna 
höst är ju läget lite annorlunda, och vi uppmuntrar alla att välja 
evenemang nära den egna hemorten (undantaget evenemangen 
FiSScAkademin och FiSScExplosionen där en del av huvudpoängen med 
evenemangen är att träffa scouter från hela FiSSc; där försöker vi på 
andra sätt se till att extra noggrant beakta alla rekommendationer och 
restriktioner för att förhindra coronasmitta). 
 
  

mailto:kansliet@scout.fi


Det finns färdiga blad för åldersgrupperna, så att det är enkelt att 
marknadsföra rätt evenemang åt rätt målgrupp. Denna höst finns bladen 
dessutom områdesvis. Åldersgruppsbladen finns i word och i pdf. 

• spejarscouter i Nyland (PDF) /  (word) 
• spejarscouter i sydvästra Finland och Åland (PDF) /  (word) 
• spejarscouter i Österbotten (PDF) /  (word) 
• explorerscouter i Nyland (PDF) /  (word) 
• explorerscouter i sydvästra Finland och Åland (PDF) /  (word) 
• explorerscouter i Österbotten (PDF) /  (word) 
• roverscouter och ledare i Nyland (PDF) /  (word) 
• roverscouter och ledare i sydvästra Finland och land 

(PDF) /  (word) 
• roverscouter och ledare i Österbotten (PDF) /  (word) 

 
I händelsekalendern på scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade 
informationen om kommande kurser och evenemang. 
 
Anmälning: Minderåriga deltagare kan inte anmäla sig själva till 
evenemang, utan ska antingen anmälas av sin målsman med målsmans 
scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar 
(åtminstone uppdragschef/utbildningsansvariga och 
medlemsregisteransvariga). 
 
Stipendier: Det går att ansöka om stipendium för deltagande i kurser och 
evenemang (deltagaravgifter och/eller resekostnader). Info om 
stipendierna och hur man ansöker om dem finns bland annat i 
åldersgruppsbladen och på scout.fi-sidan Stipendier och understöd. 
Tipsa gärna kårens medlemmar om stipendierna, så att ingen behöver 
utebli av ekonomiska orsaker. 
 
Kom med i staben! De flesta kurser och evenemang söker förutom 
deltagare också stabsmedlemmar. Stabsuppdragen hittas i 
Uppdragsbörsen. Du kan också vara i 
kontakt med kontaktpersonen för det 
evenemang eller den utbildning som 
du vill vara med i staben för. 
 
Ålands Scoutdistrikt 
(ÅSD:s) arrangerar också evenemang 
som inte finns med i denna lista. 
Informationen om dem sprids i de 

https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_spejarscouter_Nyland.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_spejarscouter_Nyland.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_spejarscouter_sydv%C3%A4stra-Finland-och-%C3%85land.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_spejarscouter_sydv%C3%A4stra-Finland-och-%C3%85land.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_spejarscouter_%C3%96sterbotten.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_spejarscouter_%C3%96sterbotten.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_explorerscouterNyland.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_explorerscouterNyland.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_explorerscouter_sydv%C3%A4straFinland_%C3%85land.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_explorerscouter_sydv%C3%A4straFinland%C3%85land.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_explorerscouter%C3%96sterbotten.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_explorerscouter%C3%96sterbotten.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_explorerscouter_%C3%96sterbotten.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_roverscouterledare_sydv%C3%A4straFinland%C3%85land.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_roverscouterledare_sydv%C3%A4straFinland%C3%85land.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_roverscouterledare_sydv%C3%A4straFinland%C3%85landTammerfors.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_roverscouterledare_%C3%96sterbotten.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/09/h%C3%B6sten2020_roverscouterledare_%C3%96sterbotten.docx
https://www.scout.fi/handelsekalender/
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/03/Kuksa-M%C3%85LSMANevenemangsanm%C3%A4lan.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2019/03/Kuksa-M%C3%85LSMANevenemangsanm%C3%A4lan.pdf
https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/stipendier-och-understod/
https://www.scout.fi/uppdragsborsen/


åländska kårerna. Evenemangen har i allmänhet avvikande 
anmälningsdatum och -förfarande. 
 
Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) arrangerar också evenemang som 
inte finns med i denna lista; bland annat första hjälpen kurser. Info om 
dessa evenemang hittar du via HeSS infokanaler; bland annat på hess.fi. 
 
Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV:s 
studiecentral. 
 
 

SÅHÄR BEAKTAR VI COVID-19 
 
Vi beaktar pandemiläget i höst bland annat genom att: 

• uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast 
dem (undantaget evenemang som FiSScAkademin och 
FiSScExplosionen) 

• försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt 
går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där 
sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda 
munskydd). 

• planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras 
utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i 
programmet. 

• påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt 
viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk. 

• se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda 
möjligheter till god handhygien. 

• på övernattningsevenemang ordnar vi i mån av möjlighet så att 
deltagare kan välja att sova utomhus 

• följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta 
ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget 

 
Ifall händelser inhiberas på grund av myndigheternas rekommendationer 
eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och 
eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen 
uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi. 
 

 
---------------------------------------------------- 
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SEPTEMBER 

SCOUTLEDARTRÄFFAR 
19.9 i Jakobstad och i Åbo 
20.9 i Helsingfors och i Vasa 

Målgrupp: roverscouter och ledare 
(samt explorerscouter som har 
ledaruppdrag i kårerna) 
Plats: Jakobstad: PNKB:s kårlokal, 
Åbo: SFV, Helsingfors: Ungdoms-
gården Sandels, Vasa: SFV.  
Det är också möjligt att delta i 
delar av träffen online om du inte 
kan eller vill vara med på plats! 
Pris: gratis, reseunderstöd betalas 
inte 
Anmälning senast 11.9. 
Anmälningsblanketter: 
Jakobstad // Åbo // Helsingfors //  
Vasa 
 

Vad går det ut på? Är du ledare i 
en scoutkår? Kom på 
scoutledarträff! Oavsett om du är 
ny eller har varit med länge och 
oavsett om du har ett stort 
uppdrag i kåren eller om du inte 
har något uppdrag alls så ger 
scoutledarträffarna dig 
meningsfullt utbyte med andra 
scoutledare och aktuell 
information från FiSSc.  På träffen 
kan du dela och ta del av 
”guldtips”, utbyta idéer och 
påverka FiSSc:s verksamhet. 
Scoutledarträffen är också ett bra 
tillfälle för kårens ledare att ta en 
stund att tillsammans fundera på 
frågor som är viktiga för 
utvecklingen av kåren men som ni 
kanske inte hinner med i 

kårvardagen. 
 

Online: Vi satsar på att genomföra 
träffarna fysiskt på de fyra olika 
orterna, men det går att delta i 
vissa delar av innehållet på 
distans ifall du föredrar det. Om 
du endast vill delta i online-
delarna, så anmäler du dig också 
som vanligt i Kuksa men skriv in i 
tilläggsuppgifterna att du deltar 
på distans, så att koordinatorn 
kan skicka en möteslänk till dig.    
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? Kårstöds-
koordinator Andrea Hynynen: 
andrea.hynynen@scout.fi / 
050 540 5083 
 
 

OKTOBER 

FS TVÅSPRÅKIGA 
COACHUTBILDNING 
2-4.10 i Helsingfors 

Målgrupp: Coacher och äldre 
ledare/förtroendevalda. Bör ha 
scoutledarfullmakt 
Plats: Scoutstationen, Tölögatan 
55 
Pris: 125 €. OBS! Se info om 
stipendier under “allmänt” 
Anmälning: Anmälning senast 6.9 
(OBS! Avvikande 
anmälningsdatum). 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Utbildningen 
riktar sig till alla coacher och 
blivande coacher samt även för 
alla aktörer i distrikten/FiSSc och 
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centralorganisationen som vill 
förstå vad coaching handlar om!  
Mer info om kursen hittas på FS 
webbsida för coacher: 
https://www.partio.fi/valmentajil
le/ 
 

Stabschef: Maya Hänninen. Du 
kan vara i kontakt med Maya för 
vidare information om kursen: 
maya.hanninen@scout.fi . 
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? Kårstöds-
koordinator Andrea Hynynen, 
andrea.hynynen@scout.fi,  
050 540 5083 eller utbildnings-
koordinator Heidi af Heurlin, 
heidi.afheurlin@scout.fi,  
050 540 5083 

SPEJARDAG  
3.10 i Ojakkala i Nyland 

Målgrupp: spejarscouter och 
kompisdeltagare i samma ålder 
(12-15-år)  
Plats: Scoutstugan Impivaara i 
Ojakkala i Nyland 
Pris: 20 €, reseunderstöd 
utbetalas inte  
Anmälning senast 15.9. 
Anmälningsblankett. 
 

Vad går det ut på? Roliga 
upplevelser och nya och gamla 
kompisar, vad mer kan man 
begära av ett evenemang? 
Spejardagen är ett evenemang där 
deltagarna lär sig nya färdigheter 
tillsammans med andra i samma 
ålder, får nya kompisar och har 
kul.  
 

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. 
Detta spejardagsevenemang 
ordnas som ett endagsevenemang 
utan övernattning för att lättare 
kunna beakta pandemiläget i såväl 
rekrytering av stab som 
arrangemang. 
  

Hur tar jag mig dit? Då 
anmälningsläget klarnar utreds 
om det är ändamålsenligt att 
abonnera en buss, och vilken rutt 
den i så fall ska köra. I annat fall 
tar sig deltagarna till platsen med 
egen skjuts eller samåkande med 
någon annans skjuts. 
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? program-
koordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

SPEJARDAGAR  
3-4.10 på Kronvik i Vasa 

Målgrupp: spejarscouter och 
kompisdeltagare i samma ålder 
(12-15-år)  
Plats: Kronvik lägergård i Vasa 
Pris: 40 €, reseunderstöd 
utbetalas inte  
Anmälning senast 15.9. 
Anmälningsblankett. 
 

Vad går det ut på? Roliga 
upplevelser och nya och gamla 
kompisar, vad mer kan man 
begära av ett evenemang? 

https://www.partio.fi/valmentajille/
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Spejardagen är ett evenemang där 
deltagarna lär sig nya färdigheter 
tillsammans med andra i samma 
ålder, får nya kompisar och har 
kul.  
 

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. 
  

Hur tar jag mig dit? En buss 
abonneras enligt vad som är 
ändamålsenligt med tanke på 
deltagarnas hemorter. 
 

Hur sover vi: Vi sover inomhus i 
stugor. För deltagare som vill sova 
utomhus i eget vindskydd eller 
egen hängmatta ordnas också den 
möjligheten. 
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? program-
koordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 
 

GRUPPLEDARUTBILDNING 
FÖR EXPLORERSCOUTER  
10-11.10 i Borgå, Stensböle 

Målgrupp: Explorerscouter  
Plats: Stensböle, Borgå 
Pris: 40 €  
Anmälning senast 15.9. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på?  
Gruppledarutbildningen är en 
inspirerande ledarskapskurs för 
explorerscouter. 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.  
 

Hur tar jag mig dit och hem? Du 
kommer till Stensböle med buss 
eller bil. 
 

Hur sover vi? Vi övernattar 
inomhus i sovsalar. 
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Vem är med i staben: 
Utbildningsgruppen håller i 
trådarna för evenemanget.  
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? utbildnings-
koordinatorn Heidi af Heurlin: 
heidi.afheurlin@scout.fi /  
050 430 3243 

FiSScAKADEMIN  
23-25.10 i Karis 

Målgrupp: Roverscouter och 
ledare 
Plats: Lärkkkulla, Karis 
Pris: Early Bird: 17.8-6.9: 45 € 
golv, 60 € säng, 7.9-27.9: 55 € 
golv, 70 € säng 
Anmälning: Anmälan pågår 
mellan 17.8–27.9, mellan 17.8–6.9 
erbjuds en förmånligare 
deltagaravgift. 
Anmälningsblankett  
   

Vad går det ut på? FiSScAkademin 
samlar roverscouter och ledare 
från hela FiSSc till ett evenemang 
där det erbjuds olika workshoppar, 
roligt kvällsprogram och massvis 
med möjligheter att träffa FiSScar 
från olika håll, nya som gamla. 
Evenemanget är dessutom öppet 
för utomstående vilket betyder att 
du kan ta med en vän och visa vad 
scouting är!  På söndag ordnas 
FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s 
höstmöten.   
 

Hur tar jag mig dit och hem? 
Gemensam busstransport 
arrangeras från Helsingfors, Åbo 
och Österbotten. Du kan i anmälan 
ge önskemål om var du vill stiga 

på bussen, staben ska göra sitt 
bästa för att göra alla nöjda.  
 

Hur sover vi? Vi sover på 
Lärkkulla kursgård i antingen rum 
eller sovsal. Om du väljer att sova 
på golv i sovsal (0 €) ska du ta 
med egen sovsäck och 
liggunderlag. Det kommer även 
erbjudas möjligheten att sova i 
tältkåta.  
 

Övrigt Mera information om 
anmälan och programmet 
evenemanget hittas på 
scout.fi/fisscakademin 
 

Vem är med i staben? Stabschef är 
Alma Lüttge, med i staben är Ida 
Patoranta, Johanna Björk, Kim 
Backlund, Isabelle Back, Mira 
Bäck, Ida Sandholm, Matilda 
Wenman, Nadine Hagman, Sandra 
Hildén, Emilia Blomqvist 
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? ledarstöds-
koordinator Emilia Blomqvist, 
emilia.blomqvist@scout.fi,  
050 540 5067 

CHEFSTRÄFF 24.10 i Karis  
(i samband med 
FiSScAkademin) 

Målgrupp: kår-, uppdrags- och 
programchefer 
Plats: Lärkkulla, Karis 
Pris: 0 €  
Anmälning: görs i samband med 
anmälan till FiSScAkademin. Om 
du önskar delta endast i 
chefsträffen, anmäl dig direkt till 
kårstödskoordinatorn Andrea. 

mailto:heidi.afheurlin@scout.fi
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Vad går det ut på? En träff för alla 
kårchefer, programchefer och 
uppdragschefer i FiSSc. Din chans 
att få nyttig info, kamratstöd och 
bra tips och idéer.  
Övrigt viktigt Du kan komma på 
chefsträffen även om du av någon 
anledning inte har möjlighet att 
delta i hela FiSScAkademin. 
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? kårstöds-
koordinator Andrea Hynynen, 
andrea.hynynen@scout.fi,  
050 540 5083 
 
 

NOVEMBER 

FÖRSTA HJÄLPEN 
UPPDATERINGSKURS  
2.11 i Åbo 

Målgrupp: personer som har ett i 
kraft varande intyg från en första 
hjälpen 1 eller första hjälpen 2-
kurs (dvs. har gått kursen under 
de tre senaste åren) 
Tidpunkt: måndag 2.11 kl.17:30-
20:30 
Plats: Åbo 
Pris: 33,50 € (I avgiften ingår 
kursintyget), deltagare kan ansöka 
om reseunderstöd  
Anmälning senast 15.9. 
Anmälningsblankett. 
 

Vad går det ut på? På Första 
hjälpen -uppdatering får du 
repetera det du lärde dig på Första 
hjälpen 1 eller 2. Utbildningen 
består av föreläsningar och 

praktiska övningar och är 3h lång. 
Efter avklarad utbildning är ditt 
intyg i kraft ytterligare 3 år. 
 

Hur tar jag mig dit? 
Uppdateringskvällen ordnas i 
centrala Åbo dit du enkelt kan ta 
dig med buss eller tåg. 
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? program-
koordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

MENTORTRÄFF 10.11 ONLINE 

Målgrupp: Alla scoutledare 
Plats: Online i programmet Zoom 
Pris: 0 € 
Anmälning: Anmälan sker via den 
här länken: 
https://us02web.zoom.us/meetin
g/register/tZcpd-yvrDMoEtED-
wxsG5FTWQif838pm1C0  
   

Vad går det ut på? Alla scoutledare 
i FiSSc bjuds in att delta i årets 
Mentorträff - evenemanget kring 
ledarskap och mentoring som 
ordnas av Mentorgruppen. Årets 
Mentorträff blir helt webbaserad 
så det är lätt att delta oberoende 
av var i Svenskfinland man 
verkar. Årets tema är Emotionell 
Intelligens och dess betydelse 
inom ledarskap. 
 

Vem är med i staben? 
Mentorträffen arrangeras av FiSSc 
Mentorgrupp: Pär Mickos, Jessica 
West, Erik Stenberg, Christian 
Öller 
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Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? ledarstöds-
koordinator Emilia Blomqvist, 
emilia.blomqvist@scout.fi,  
050 540 5067 

FÖRSTA HJÄLPEN 1 14-15.11 i 
Jakobstad 

Målgrupp: spejarscouter (minst 12 
år) och äldre 
Plats: Jakobstad 
Pris: 63,50 € (Avgiften består av 
50€ deltagaravgift + 13,50€ för 
intyget), deltagarna kan ansöka 
om reseunderstöd 
Anmälning senast 15.9. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? I en 
nödsituation kan det vara frågan 
om minuter - kan du hjälpa? På 
Första hjälpen 1 lär du dig 
grunderna i Första hjälpen och 
nödförstahjälp. Utbildningen 
består av föreläsningar och 
praktiska övningar och är 16 h 
lång. Efter avklarad utbildning får 
du ett elektroniskt intyg som är i 
kraft i tre år. 
 

Hur tar jag mig dit? Till Jakobstad 
kommer du med buss eller med 
egen bil. 
 

Hur sover vi? Utgångspunkterna 
är att deltagarna sover hemma 
eller arrangerar sitt boende själva. 
Vid anmälningen kan du meddela 
om du behöver hjälp med att 
arrangera boende mellan lördag 
och söndag. 
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? program-
koordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

SÖK O FINN ONLINE 14-15.11 

Målgrupp: explorerscouter, 
roverscouter och ledare i 
tvåpersoners tävlingspatruller 
Plats: online, du kan delta var du 
än befinner dig 
Pris: 10 € / tävlingspatrull  
Anmälning: Anmälningen öppnar 
1.10 och stänger 15.10. Med i 
tävlingen ryms 30 
tävlingspatruller och platserna 
delas ut i anmälningsordning. 
Anmälningblankett 
 

Vad går det ut på? Sök o finn; 
nattorienteringstävlingen med 
kluriga uppgifter där en tanke 
sparar 1000 steg. Nu ordnas den 
online, och du behöver inte 
egentligen ta ett enda steg på 
riktigt; men tävlingsuppgifterna 
kan ta dig i stort sett vart som 
helst. Tävlingen fungerar så att du 
och ditt tävlingspar får 
information som ni ska använda 
till att försöka lista ut vart 
informationen leder; då ni hittat 
rätt får ni ny information som 
leder er vidare till nästa ställe. 
Tävlingen fungerar huvudsakligen 
per WhatsApp, så det är viktigt att 
du har en telefon med den 
applikationen. 
Tävlingen börjar kl.18 på kvällen 
och pågår långt in på natten. Den 
påverkar alltså inte nämnvärt dina 
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möjligheter att ha andra planer 
under veckoslutet också, men nog 
eventuellt din pigghet under 
söndagen. 
 

Tävlingspatrull: du deltar i 
tävlingen tillsammans med ett 
par; du kan antingen själv slå ihop 
dig med en kompis, eller så kan 
du anmäla dig ensam, och då 
parar tävlingsarrangörerna ihop 
dig med någon annan. Du behöver 
inte befinna dig på samma ställe 
som ditt par, utan ni deltar båda 
från egen plats. 
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? program-
koordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

FiSScEXPLOSION 21-22.11 i 
Laitikkala i Pälkäne 

Målgrupp: Explorerscouter och 
kompisdeltagare i 
explorerscoutåldern (15-17 år) 
Plats: Laitikkala i Pälkäne 
Pris: 40€ (Deltagare kan ansöka 
om reseunderstöd) 

Anmälning senast 15.9. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? 
FiSScExplosionen samlar 
explorerscouter från hela FiSSc, så 
nu har du världens chans att träffa 
ragget från sommarlägret eller 
skapa fiilis inför nästa läger.. 
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. 
 

Hur tar jag mig dit? En buss bokas 
(åtminstone) från Tammerfors, dit 
du kan ta dig med tåg eller buss. 
 

Hur sover vi? Vi sover inomhus i 
sovsalar. Ifall det finns intresse 
försöker vi arrangera möjlighet att 
också sova utomhus. 
 

Vem på kansliet ska jag kontakta 
om jag har frågor? program-
koordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
 

---------------------------------------------------- 
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WEBBKURSER: 
 
Du kan utveckla ditt kunnande också på nätet. Bland annat dessa 
webbkurser kan du fördjupa dig i när som helst. 
 

VÄLKOMMEN TILL SCOUTING 

– en introkurs till vad scouting är; perfekt för nya vuxna i kåren, 
vårdnadshavare som vill ha bättre insyn i barnens hubby samt ledare som 
kommer tillbaka till scoutingen efter en längre paus. Finns på 
moodle.partio.fi 
 

BÅTFÖRARKURSEN 

– en navigationskurs på webben för dig som inte hittat tiden eller 
möjligheten att delta i Båtförarkursen som veckoslutskurs. Kolla in 
kursen i händelsekalendern på scout.fi 
 
 

TRYGGT TILLSAMMANS  

- riktar sig till alla grupp- och kårledare. Syftet med webbkursen är att ge 
kårledarna en inblick i materialet som ingår i instruktionen för Tryggt 
tillsammans och ge kursdeltagarna kunskap om hur barn och ungas 
välbefinnande kan tryggas. Finns på moodle.partio.fi 
 

---------------------------------------------------- 

BESTÄLLNINGSKURSER  
 
Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert 
behov 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 beställa 
en kurs eller ett evenemang av FiSSc. 
 
De kurser som FiSSc erbjuder som beställningskurser är: 

• Akela- och kaptensutbildningen 
• Lotsutbildningen 
• UteGrundkurs  
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• Kuksa-utbildning 
 

Det finns plats i FiSScs kalender för att ordna av alla ovanstående kurser, 
så hör gärna av er ifall ni vill beställa. Önskvärt är att kåren beställer 
kursen minst 2 månader innan önskad tidpunkt. 
 
Läs mer om beställningskurserna (vad ni får, vad som krävs av kåren, 
vad kursen kostar och hur ni ska gå tillväga för att beställa kursen) på 
scout.fi 
 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag har frågor: programkoordinator 
Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

---------------------------------------------------- 

EVENEMANG I SAMARBETE MED ANDRA KÅRER  
 
FiSSc ordnar inte vargunge- och äventyrsscoutevenemang, inte heller 
mysiga chill-kvällar för de äldre åldersgrupperna. 
 
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 era grannkårer, eller med vänkårer från andra 
ändan av landet, och planera vargungedagar, äventyrsscoutnätter, 
ledarchill och tävlingar. 
 
På scout.fi finns sidhelheten Arrangera evenemang med massvis tips och 
trix och checklistor och bra att tänka på. 
 
FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar också gärna med tips kring 
koordinering, innehåll och administration. Kontakta din kårs coacher eller 
programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) om ni planerar 
ett evenemang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips! 
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