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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 2021!
Evenemangskatalogen 2021 är din guide till alla evenemang som ordnas i
Finlands Svenska Scouters (FiSSc) regi under år 2021! Här hittar du dem kort
beskrivna; detaljerad info om evenemangen får du i evenemangsinfomejlet
som skickas till din kårs chefer 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
COVID-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar
i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att
arrangera alla evenemang som bara går att arrangera, och ifall vi blir
tvungna att inhibera så strävar vi efter att om möjligt ändå erbjuda
deltagarna något; till exempel ett kortare online-tillfälle.
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ANMÄLNINGAR
Scouternas e-tjänst är ett nytt användargränssnitt för medlemsregistret
Kuksa ämnat att betjäna medlemmar och vårdnadshavare. Via tjänsten kan
man bl.a. granska och upprätthålla sina egna kontaktuppgifter i medlemsregistret, ansöka om medlemskap, lägga till övriga vårdnadshavare och anmäla sig till evenemang.
Scouternas e-tjänst hittar du på adressen asiointi.partio.fi. Samma login
som du tidigare använt till medlemsregistret Kuksa används till e-tjänsten.
Om du inte ännu har registrerat dig som användare i Kuksa, kan du nu även
göra det via e-tjänstens framsida. Om du glömt dina login, kontakta kårens
medlemsregisteransvarig.

Hur anmäler jag mig?
Alla anmälningar till evenemang görs med hjälp av anmälningsblanketterna
som hittas via händelsekalendern på scout.fi, eller i e-tjänsten. Du som är
myndig anmäler dig själv, för detta behöver du ett ScoutID. Du som är minderårig anmäls av din vårdnadshavare, för detta behöver din vårdnadshavare
ett ScoutID för vårdnadshavare.
Instruktioner för hur en skapar ScoutID och gör anmälningar i Kuksa hittar du på www.scout.fi/for-scouter/anvisningar/medlemsregistret-kuksa/

Vilka evenemang är för mig?
Alla evenemang som ordnas av FiSSc är öppna för alla medlemmar i rätt åldersgrupp. En del av evenemangen är öppna också för kompisdeltagare,
alltså inte ännu scouter. De färgade bollarna berättar vilken eller vilka åldersgrupper evenemangen riktar sig till.
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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 hemifrån 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 huruvida du rymdes med på kursen; antingen via din kår eller direkt i e-posten. Några veckor före evenemanget får alla som fick en plats ett deltagarbrev.

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 betala avgiften. Om du blir sjuk innan evenemanget eller om du har någon annan giltig orsak för att annullera ska du meddela det till FiSSc:s kansli och
komma överens gällande avgiften. Kom ihåg läkarintyg!

Covid-19
Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och
evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera, och ifall vi blir tvungna att inhibera så
strävar vi efter att om möjligt ändå erbjuda deltagarna något; till exempel
ett kortare online-tillfälle.

Evenemangskatalogen 2021
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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
för evenemangen finns utskriven 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 detaljerad info om alla evenemang i FiSSc som snart har sista anmälningsdag. Med
mejlet följer också färdiga åldersgruppsblad som är enkla för uppdragschefen 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 och eller resekostnaderna känns
som ett hinder för att delta; kan du ansöka om FiSSc-stipendium. Ansökningsblanketten finns på ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier. Sista
ansökningsdag är 15.4 och 15.10 varje år och ansökningarna behandlas efter
dessa. Ansökan bör ske före evenemanget. Stipendieansökningen är personlig d.v.s. en kår eller en grupp kan inte ansöka om FiSSc-stipendier.

Reseunderstöd
Du kan erhålla reseunderstöd då du deltar i en del av FiSSc:s evenemang.
Självrisken är då 15€, högst 50€ utbetalas i reseunderstöd. Reseunderstöd
utbetalas mot kvitto/biljett efter evenemanget så spara alla kvitton/biljetter.
Kollektivtrafik bör användas då det är möjligt. Principerna för reseunderstöd finns att läsa på www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/stipendier-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 arrangerade av HeSS, ÅSD eller SP-FS.)
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HÄNDELSEKALENDER 2021
JANUARI

EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

6.1

Scoutledarträff på Åland

Åland

Explorerscouter och äldre

16-17.1

Vårseminarium för
FiSSc:s förtroendevalda

Tammerfors

Förtroendevalda

FEBRUARI

EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

5-7.2

Chefsutbildningar

Nyland

Chefer, roverscouter och ledare

13-14.2

Gruppledarutbildning

Österbotten

Explorerscouter

13-14.2

UteVinter

västra Nyland

Spejarscouter

13.2

Kuksa-utbildning

Åbo

Roverscouter och ledare

MARS

EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

6-7.3

Spejardagar

västra Nyland

Spejarscouter

6-7.3

Akela och kaptensutbildning

Åbo

Äldre ledare

6-7.3

Första hjälpen 2

Åbo

Spejarscouter och äldre

12-14.3

Båtförarkurs

Nyland/Ahtela

Explorerscouter och äldre

13-14.3

Skepparkurs 1 teori,
första veckoslutet

Nyland/Ahtela

Roverscouter och äldre

20.3

FiSSc:s vårmöte

Helsingfors

Kårerna

21.3

Normkritiskt ledarskap

Åboland

Explorerscouter och äldre

27-28.3

FiSScExplosion

Nyland

Explorerscouter

27-28.3

Skepparkurs 1 teori,
andra veckoslutet

Nyland

Explorerscouter och äldre

APRIL

EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

2-5.4
UteVinterexpedition
		

Södra Konnevesi
nationalpark

Explorerscouter och äldre

vecka 14

Motorkurs två vardagskvällar

västra Nyland

Explorerscouter och äldre

10 & 11.4

Navigatortalko

Lovisa

Explorerscouter och äldre

10-11.4

Lägerkocksutbildning

sydvästra Finland

Explorerscouter och äldre

17 & 18.4
Scoutledarträffar
		

Jakobstad, Vasa,
Åbo, Helsingfors

Explorerscouter och äldre

17 & 18.4

Familjescoutledarutbildning
på två av scoutledarträfforterna

två av
sclträfforterna

Explorerscouter och äldre

24 & 25.4

Navigatortalko

Lovisa

Explorerscouter och äldre

södra Finland/
Tammerfors

Roverscouter

24-25.4
Roversmäll
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FiSSc arrangerar evenemangen
i samarbete med SFV:s studiecentral

MAJ

EVENEMANG

vecka 18

Sekondkurs, två vardagskvällar Online

PLATS

MÅLGRUPP
Explorerscouter och äldre

8.5

Navigatortalko

Lovisa

Explorerscouter och äldre

8.5

VårFM

Nyland

Spejar- och explorerscouter

14-16.5

UteGourmet

Österbotten

Roverscouter och äldre

13-16.5

Grundutbildning som cykling

Åland

Roverscouter och äldre

24.5
Kvällsövningsseglats
Helsingfors
			

Navigatorskeppare och
blivande -skeppare

28-30.5
Skepparkurs 1, praktikseglats
		

HelsingforsHelsingfors

Roverscouter och äldre

JUNI

EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

7.6

Kvällsseglatser för
äventyrsscouter

Helsingfors

Äventyrsscouter

8.6

Kvällsseglatser för
äventyrsscouter

Helsingfors

Äventyrsscouter

11-13.6
Mini-offshoreseglats
		

HelsingforsHelsingfors

Roverscouter och ledare

12.6

södra Finland

Chefer

9-17.6
FiSScFjäll
		

Kåtan, Pallas,
Muonio

Spejarscouter

28-30.6
Klart-vi-kan-seglats
		

HelsingforsKotka

Kvinnliga skeppare
och blivande skeppare

JULI

EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

1-4.7

Skärgårdsseglats

Kotka-Villmanstrand

Chefsträff

Spejarscouter

5-9.7
Skärgårdsseglats
		

VillmanstrandVillmanstrand

Spejarscouter

10-15.7
Kustseglats
		

VillmanstrandTallinn

Explorerscouter

15-24.7
Offshoreseglats
		

TallinnMariehamn

Explorer- och roverscouter

25-29.7
Gourmetseglats
		

MariehamnÅbo

Explorerscouter och äldre

Kvällsövningsseglats
Åbo
			

Navigatorskeppare och
blivande -skeppare

Evenemangskatalogen 2021
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HÄNDELSEKALENDER 2021
AUGUSTI

EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

1.8

Dagsseglats för
äventyrsscouter

Åbo

Äventyrsscouter
Spejarscouter

Skärgårdsseglats

Åbo-Helsingfors

13-15.8

Seglingskurs för roverscouter
och ledare

Helsingfors-Helsingfors

21.8

Scoutledarträff på Åland

Åland

Explorerscouter och äldre

Väliväylä
paddlingsled

Explorerscouter och äldre

20-22.8
UtePaddel
		

Roverscouter och ledare

26.8
Kvällsövningsseglats
Helsingfors
			

Navigatorskeppare och
blivande -skeppare

SEPTEMBER EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

10-11.9

Coachträff

Tammerfors

Coacher

17-19.9

UteVandring

Österbotten

Explorer- och roverscouter

25 & 26.9 Scoutledarträffar
		

Jakobstad,
Explorerscouter och äldre
Vasa, Åbo och Helsingfors

två av
Familjescoutledarutbildning
scoutledar- på två av scoutledarträffträfforterna
orterna

två av sclträfforterna

OKTOBER

EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

2-3.10

Första hjälpen 1

Vasa

Spejarscouter och äldre

8-10.10

Grundutbildning för
scoutledare del 1

Österbotten

Roverscouter och äldre

9-10.10

Spejardagar

östra Nyland

Spejarscouter

16.10

Lotsutbildning

Åbo

Roverscouter och äldre

23-24.10

Scoututbildarutbildning

Nyland

Roverscouter och äldre

29-31.10

Roverscout- och ledardagar
+ Höstmöte + Chefsträff

Tammerfors

Roverscouter och äldre
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Explorerscouter och äldre

FiSSc arrangerar evenemangen
i samarbete med SFV:s studiecentral

NOVEMBER EVENEMANG

PLATS

MÅLGRUPP

5-7.11

Sjöräddningskurs

Ingå, Lojo

Roverscouter och äldre

6-7.11

Spejardagar

Österbotten

Spejarscouter

6-7.11

Gruppledarutbildning

Åbo

Explorerscouter

13.11

Kuksa-utbildning

Helsingfors

Explorerscouter och äldre

13-14.11

Första hjälpen 1

Åbo

Spejarscouter och äldre

27-28.11

Grundutbildning för
scoutledare del 2

Österbotten

Roverscouter och äldre

BESTÄLLNINGSKURSER
UteGrundkurs
Gruppledarutbildning för explorerscouter
Akela- och kaptensutbildning
Lotsutbildning
Kuksa-utbildning

PÅ KOMMANDE IN I KALENDERN
Psykiska första hjälpen
Explorer- och roverläger
Första hjälpen uppdateringskvällar, vardag; vår i Vasa, höst i Åbo

Evenemangskatalogen 2021
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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!

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 behov.
FiSSc bidrar med kursledare, kursinnehållet och administrationen; kåren
står för en stor del av de praktiska arrangemangen på plats.

De kurser som FiSSc år 2021 erbjuder som beställningskurser är:
• Akela och kaptensutbildningen (läs mer på sid 24)
• Gruppledarutbildning för explorerscouter (läs mer på sid 24)
• Lotsutbildningen (läs mer på sid 26)
• UteGrundkurs (läs mer på sid 40)
• Kuksa-utbildning (läs mer på sid 49)
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 resurser 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) deltagare
• 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 materialkostnader. (2021 gäller det alltså Akela- och kaptensutbildningen, Lotsutbildningen och Kuksa-utbildningen.)
På en kurs där FiSSc står för mat och material betalas deltagaravgift per
person. (2021 gäller det UteGrundkursen, där deltagaravgiften är 25€/person)
För beställningskurser utbetalas inte reseunderstöd åt deltagarna eftersom
kursen i regel ordnas nära kåren.

Evenemangskatalogen 2021
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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; minst tre månader
före önskad kurstidpunkt.
1. Fundera på hur många potentiella deltagare ni har i er kår. Kontakta
grannkåren ifall ni inte är säkra på att ni själva fyller er kurs.
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 beställningen och kursen för planering, marknadsföring etc. Rekommenderad tidpunkt för beställningen är minst tre månader före tidpunkten för kursen.)
5. Fundera på om ni har särskilda önskemål, förväntningar och målsättningar.
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/

FiSScAkademin 2.0
FiSScAkademin 2.0 är en förlängning av evenemanget FiSScAkademin. Detta
i form av en hemsida där du som scoutledare hittar en massa bra som stöder din kompetens och motivation för ett hållbart ledarskap. På sidan kommer man också att hitta en lista på olika teman ni inom kåren eller tillsammans med flera kårer kan beställa som en utbildning från FiSSc. Sidan publiceras inom kort på scout.fi; du kommer att kunna läsa om den åtminstone
där och i kårposten.

Frågor?
Om du har frågor; ta kontakt med programkoordinator Gunzi:
gunilla.edelmann@scout.fi.
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UTVECKLAS GENOM
ETT STABSUPPDRAG
Inom scouterna ordnar vi en drös av olika sorters evenemang och utbildningar, såväl åldersgruppsevenemang som färdighets- och ledarskapsutbildningar. Bakom varje kurs finns en motiverad stab som har arbetat hårt
för att förverkliga kursen.
Stabsmedlemmarna är helt vanliga kårledare som har valt att utveckla sig
själva samtidigt som de bidrar till att flera FiSSc:ar har möjlighet till nya
upplevelser, kontakter och lärdomar.
Det här är en chans som lönar sig också för dig att nappa på; ett stabsuppdrag är utmanande, utvecklande och fruktansvärt lärorikt, och samtidigt
tryggt i och med att du är en del av en gemenskap där ni tillsammans stöder
och sporrar varandra.

Hur hittar jag information om stabsuppdrag?
FiSSc rekryterar på bred front, och det finns många sätt att hitta det stabs
uppdrag som intresserar dig:
Gå med i stabspoolen (mer info på scout.fi/stabspool) så får du med jämna
mellanrum information per whatsapp om evenemang som söker stab.
Håll ett öga på uppdragsbörsen på scout.fi. Där dyker stabsuppdragen upp.
Bästa tiden att leta stabsuppdrag är i slutet av terminen; då finns nästa termins stabsuppdrag där.
Du kan också helt enkelt scrolla igenom händelsekalendern på www.scout.
fi/handelsekalender/. För varje kurs och evenemang finns en kontaktperson
angiven, så det är bara att ta kontakt med den personen och berätta att du
gärna vill komma med.
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VISA VAD DU KAN

Scouting ger en massa kunskap och erfarenheter som också kan stöda det
som man sysslar med utanför hobbyn. Genom olika uppdrag och utbildningar kan man samla på sig en lång lista av färdigheter och kompetenser som
är uppskattade i studier eller arbetslivet. Visa vad du kan!
För att synliggöra all kunskap och kompetens som man samlat på sig finns
följande verktyg:
Open Badge. Synliggör vad du lärt dig i dina scoutuppdrag genom de digitala Open Badge -märkena.
Validerade utbildningar. Utred möjligheten till att få valbara studier tillgodo
då du genomfört en validerad ledarskapsutbildning i scouterna.
Explorerscout – vet du vad du kan? Ett verktyg som hjälper dig att upptäcka
och utvärdera vad allt du lärt dig i scoutingen och lära dig att sätta ord på
det då du till exempel söker jobb.
Arbetssökarkunskap. En temahelhet för explorerscouter som lyfter upp aktiviteter som stöder de unga att söka ett sommarjobb som de verkligen vill ha
och gynnas av.
Arbetspraktik, examensarbete och Pro Gradu. Beroende på din studieinriktning kan det finnas möjlighet att göra en del av en arbetspraktik som ett
scoutuppdrag på t.ex. ett större scoutläger.
Läs mer på www.scout.fi/visavaddukan.
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FÖRSTA HJÄLPEN
-UTBILDNINGAR
Första hjälpen 1

I en nödsituation kan det vara fråga om minuter – kan du hjälpa? På Första hjälpen 1 lär du dig grunderna i förstahjälpen och nödförstahjälp. Utbildningen 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: 60€ (i avgiften ingår intyget) (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
2-3.10 i Vasa
13-14.11 i Åbo
Dessutom ordnar HeSS kurser i huvudstadsregionen. På www.hess.fi kommer 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 övningar och är 16h lång. Efter avklarad utbildning får du ett intyg som är i kraft i
3 år.
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKRAV: Spejarscouter (åldersgräns 13) och äldre som
har ett giltigt intyg från Första hjälpen 1.
DELTAGARAVGIFT: 60€ (i avgiften ingår intyget) (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
6-7.3 i Åbo
Dessutom ordnar HeSS kurser i huvudstadsregionen. På www.hess.fi kommer 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 övningar och är 3h lång. Efter avklarad utbildning är ditt intyg i kraft ytterligare 3
år.
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKRAV: Spejarscouter och äldre med ett giltigt intyg
från Första hjälpen 1 eller 2.
DELTAGARAVGIFT: 35 € (i avgiften ingår intyget) (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
vardagskväll i april i Vasa
vardagskväll i november i Åbo
Dessutom ordnar HeSS kurser i huvudstadsregionen. På www.hess.fi kommer du att hitta mer info och datum för kurserna.

Psykiska första hjälpen 1

Psykiska första hjälpen 1 är en kurs som är utvecklad av Föreningen för
Mental Hälsa i Finland. Kurserna är lämpliga för alla, som är intresserade av
att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och som vill förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Som deltagare i utbildningen får du information om psykiskt välbefinnande och hur det påverkas. Du får också reflektera kring hur du kan stöda din egen och andras psykiska hälsa. Utbildningen 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 intresserade av att ta hand om sitt eget och andras psykiska välbefinnande. Inga förhandskunskaper krävs.
Alla som deltar i kursen får ett deltagarintyg och en kursbok.
Kursens plats och datum är inte ännu fastställda, eftersom de beror ordnas i
samarbete med en utomstående part.
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LEDARSKAPSUTBILDNINGAR
Introduktion till normkritiskt ledarskap

En introduktionskurs i hur du kan fungera mer inkluderande i ditt ledarskap. För att en organisation ska vara öppen för alla är det viktigt att aktivt jobba för att avlägsna de hinder som finns att komma med och trivas.
Att leda normkritiskt i scouterna innebär att ledaren formar sitt eget handlande så att det ger fler möjligheter och mer plats för personer som inte fyller 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 inflytande, t.ex. i scouterna. Under kursen 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 ämnet kan också höra sig för om möjlighet att delta)
DELTAGARAVGIFT: 25€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
21.3 i Åbo, Scoutkansliet (LSP)

Familjescoutledarutbildning

Målet med familjescoutingen är att kunna erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, och att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med
scoutingen. Familjescoutverksamheten är en möjlighet för vuxna att ha en
hobby tillsammans med sina barn och att få träffa andra vuxna regelbundet. På familjescoutledarutbildningen får du information om familjescoutprogrammet och dess aktiviteter och tips på hur kåren kan starta upp verksamheten.
Kursen passar personer som eventuellt själv har barn eller andra som önskar
stata upp familjescoutverksamhet i sin kår. Kursen är ca 2 timmar lång.
MÅLGRUPP: 18 år fyllda personer
DELTAGARAVGIFT: 0 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)
17–18.4 i samband med två av Scoutledarträffarna
25–26.9 i samband med två av Scoutledarträffarna
Evenemangskatalogen 2021
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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 få en kurs för utbildningen i gymnasiet eller i yrkesskolan.
MÅLGRUPP: Explorerscouter.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
13–14.2 i Österbotten
6-7.11 i Åboland

Akela- och kaptensutbildning

På den här utbildningen får du stöd i ditt uppdrag och en möjlighet att utbyta 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 förverkliga scoutfostran i din åldersgrupp. Du kan planera scoutmöten och verksamhetsår i enlighet med scoutprogrammet, planera och förverkliga en utfärd 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 OCH FÖRHANDSKRAV: Akelor, kaptener och deras vicen samt roverscouter och ledare. Du ska gärna antingen ha scoutbakgrund eller ha gått
en Välkommen till scoutingen kurs.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
6–7.3 i Åbo
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.
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Grundutbildning för scoutledare

Utbildningen omfattar de två helheterna ”Evenemangsledare” och ”Kårledare”. Helheten ”Evenemangsledare” (del 1) fokuserar på olika kunskaper
som är nödvändiga för evenemangsledaren - projekthantering, säkerhet och
scoutledarskap. Helheten ”Kårledare” (del 2) ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar, förståelse för din
egen ledarskapsstil och en god kunskap i scoutprogrammets grunder.
I utbildningen ingår dessutom en ledarskapsövning i den egna kåren (som
genomförs mellan kurshelgerna i en tvådelad kurs) och övningar i första
hjälpen. Det rekommenderas att alla deltagare uppdaterar sina kunskaper i
första hjälpen, t.ex. genom att delta i en FHj-kurs, innan grundutbildningen.
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 90€ (för hela kursen) (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Kurs 1: Grundutbildning för scoutledare som cykeltur 13–16.5 på Åland
Kurs 2: (del 1) 8-10.10 och (del 2) 26–28.11 i Österbotten. I samarbete med
Pohjanmaan partiolaiset (tvåspråkig kurs)

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 utbildningen känner du till de ungas värld och deras sätt att fungera, scoutprogrammet för din åldersgrupp och din roll i förverkligandet av det. Utbildningen lämpar sig både för dig som är ny i ditt uppdrag och för dig som
haft uppdraget en tid. Utbildningen omfattar 8h.
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKRAV: Spejar-, explorer- och roverscoutlotsar samt
ledare. För att kunna delta i lotsutbildningen bör du ha scoutledarfullmakt.
Deltagaravagift: 25€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
16.10 i Åbo
Lotsutbildningen ordnas också 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.
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Chefsutbildning: Kårchefsutbildning,
Uppdragschefsutbildning och Programchefsutbildning

Detta är utbildningen för kårens chefstrio; kårchefen, uppdragschefen och
programchefen. Utbildningarna går parallellt.
I Kårchefsutbildningen lär du dig att leda en registrerad förening. Vidare ger
utbildningen bl.a. fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att
leda vuxna.
Uppdragschefsutbildningen ger omfattande kunskap om hur du stöder vuxna frivilliga i kåren. Under utbildningen bekantar du dig även med scouternas utbildningssystem och med hur du leder vuxna.
Programchefsutbildningen ger omfattande information om att genomföra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner bl.a. till innehållet i
scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens
verksamhet.
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKRAV: Kårchefer, uppdragschefer och programchefer samt roverscouter och ledare som fungerar i liknande uppdrag (t.ex. vicekårchef, utbildningsansvarig, åldersgruppsansvarig etc.) eller är intresserade att fungera i ett sådant uppdrag. För att kunna delta i kursen bör du ha
scoutledarfullmakt.
DELTAGARAVGIFT: 40 € (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
5-7.2 i Esbo, Lärkans

Coachutbildning

FiSSc ordnar ingen egen coachutbildning under 2021. Coacher och andra intresserade hänvisas till Finlands Scouters coachutbildningar. Den utbildning
som Finlands Scouter ordnar 8-10.10.2021 kan om det finns stor efterfrågan
och behov genomföras både på finska och svenska.
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Scoututbildarutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som fungerar som utbildare eller är intresserad av att komma med och utbilda under olika utbildningar. Utbildningen ger dig en bra grund för all utbildningsverksamhet som sker inom scouterna, även för färdighetsutbildningarna (utekurserna och sjöutbildning). Du
får verktyg för att planera, genomföra och utvärdera en scoutig utbildning
och för att fungera som utbildare i kåren, i FiSSc samt utanför scoutingen.
Under utbildningen får du bekanta dig med scoutterminologi, utbildningstraditioner och mångsidiga utbildningsmetoder. Utbildningen omfattar 14h.
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKRAV: Roverscouter och ledare som har scoutledarfullmakt
DELTAGARAVGIFT: 40 eur / 20 eur för deltagare som förbinder sig att utbilda i
en stab på en FiSSc-utbildning (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
23-24.10 i Nyland

Treklöver-Gilwell, scoutledarfortsättningsutbildning

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell alltså TG, är ämnad
för dig som fungerar som vuxen inom scouterna och som önskar förkovra
dig i scoutverksamhetens målsättningar och metoder, utveckla dig själv som
ledare samt föra vidare den finska scoutverksamheten. TG-kursen ger dig
råd och nya tankar för scoutverksamheten.
Kursen arrangeras av FS; varje år arrangeras flera olika kurser på finska;
ibland arrangeras också tvåspråkiga eller helt svenskspråkiga kurser. (Det är
alldeles okej att delta i en finskspråkig TG-kurs även om man inte kan perfekt finska.)
Sista anmälningsdag för Treklöver-Gilwell-kurserna 2021 är i september
2020 och i februari 2021 (beroende på när under 2021 de går av stapeln). Det
betyder att den tvåspråkiga TG-utbildningen som seglats redan haft sista anmälningsdag. Men kom alltså ihåg i september 2021 att sikta in dig på
kurserna 2022.
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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 tillsammans. 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 kan 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€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
6.1 Åland
17.4 Jakobstad och Åbo
18.4 Vasa och Helsingfors
21.8 Åland
25.9 Jakobstad och Åbo
26.9 Vasa och Helsingfors

Chefsträff

Träff och rekreation för kår-, program- och uppdragschefer (och blivande chefer), samt vice kårchefer. Du får träffa andra med samma uppdrag, ha
roligt tillsammans och utbyta erfarenheter, information och tips.
MÅLGRUPP: kårchefer, uppdragschefer och programchefer, vice kårchefer
samt blivande chefer.
DELTAGARAVGIFT: 0€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
12.6 Åboland/Nyland, exakt plats klarnar senare
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Chefsträff på RoLe

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 2021 ordnas en chefsträff i samband med Roverscout- och ledardagarna 29–31.10.
MÅLGRUPP: kårchefer, uppdragschefer och programchefer, vice kårchefer
samt blivande chefer.
DELTAGARAVGIFT: 0€
30.10 i Tammerfors

Vårmöte
Finlands Svenska Scouters, Finlands Svenska Flickscoutförbunds och Finlands Svenska Scoutförbunds stadgeenliga vårmöten där föregående års
verksamhetsberättelse och bokslut fastställs av medlemskårernas representanter. Vårmötet är gemensamt för alla tre förbund.
MÅLGRUPP: Kårernas representanter, roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 0€
20.3 i Helsingfors

Höstmöte
Finlands Svenska Scouters, Finlands Svenska Flickscoutförbunds och Finlands Svenska Scoutförbunds stadgeenliga höstmöte där kommande års
verksamhetsplan och budget slås fast och styrelsemedlemmar väljs. Scoutmingel och föreningspolitik under organiserade former!
MÅLGRUPP: Kårernas representanter, roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 0€
31.10 i Tammerfors

Vårseminarium för FiSSc:s förtroendevalda
Vårsemi är ett forum där alla FiSSc förtroendevalda samlas för att inspireras,
introduceras, dela idéer, lära sig nytt och förbättra gammalt! Vi jobbar med
självledarskap och motivation, bygger framtid och gör bättre scouting. En
inbjudan skickas till alla förtroendevalda.
MÅLGRUPP: Förtroendevalda.
DELTAGARAVGIFT: 0€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
16-17.1, plats meddelas senare
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SEGLATSER
OCH TALKON
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 deltar i ett talko om du planerar att delta i en seglats med s/y Navigator under
sommaren 2021 (som deltagare, vice skeppar eller skeppare).
Navigatortalkonas sista anmälningsdag är i allmänhet ca en vecka före talkot.
MÅLGRUPP: Explorerscouter och äldre.
DELTAGARAVGIFT: 0€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
10.4, 11.4, 27.4, 28.4 och 8.5 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: 12€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
7.6 i Helsingfors
8.6 i Helsingfors
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Dagsseglatser

En dagsseglats med s/y Navigator. Seglatsen leds av en van skeppare och
seglatsens program är anpassat för åldersgruppen, med målsättningen att
alla ska lära sig mer om segling och få mer sjövana.
MÅLGRUPP: äventyrsscouter
DELTAGARAVGIFT: 17€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
1.8 från och till Åbo

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 simma 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 gästhamn? För att inte tala om alla de nya bekantskaperna du kommer att få!
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKRAV: Seglatsen riktar sig främst till spejarscouter
men också äldre scouter är välkomna. Det är bra att ha lite erfarenhet av segelbåt från tidigare.
DELTAGARAVGIFT: 22€/påbörjat dygn (Reseunderstöd utbetalas inte.)
1-4.7 rutt: Kotka-Villmanstrand
5-9.7 rutt: Villmanstrand-Villmanstrand
tre dygn vecka 31 (exakt datum meddelas senare) rutt: Åbo – 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 segling 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 OCH FÖRHANDSKRAV: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter, men också äldre ledare är välkomna. Du bör ha
seglat en del i skärgårds- eller kustområden tidigare och bör ha deltagit i
minst en seglats med övernattning.
DELTAGARAVGIFT: 132€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
10-15.7 rutt: Villmanstrand-Tallinn
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Mini-offshoreseglats

Offshoresegling är navigering på öppet hav under dygnets ljusa och mörka
timmar, horisont åt alla håll, segeltrimning och ett liv ombord på segelbåt
utan att ta i land. Under det förlängda veckoslut som mini-offshoreseglatsen
utgör får du ett smakprov på offshorelivet. En lämplig utmaning för dig som
inte ännu känner dig redo för en hellång offshoreseglats, eller som på grund
av sommarjobb och andra äventyr inte har möjlighet att vara ute på havet
många dagar i sträck.
MÅLGRUPP: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter, men också äldre ledare är välkomna. Du ska ha seglat en del, gärna flera
lite längre seglatser, vara bekant med de mest centrala seglingstermerna och
kunna grundläggande navigation.
DELTAGARAVGIFT: 66€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
11-13.6 rutt: Helsingfors-Helsingfors

Offshoreseglats – Tall Ships Race

Sugen på att segla offshore med s/y Navigator? Du får bekanta dig med navigering på öppet hav under dygnets ljusa och mörka timmar, segeltrimning
och ett liv ombord på segelbåt utan att ta i land. Känns det som en kul utmaning för dig? Årets offshoreseglats är en del av Tall Ships Race.
MÅLGRUPP: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter, men också äldre ledare är välkomna. Du ska ha seglat en del, gärna flera
lite längre seglatser, vara bekant med de mest centrala seglingstermerna och
kunna grundläggande navigation.
DELTAGARAVGIFT: 220€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
15-24.7 rutt: Tallinn-Mariehamn
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Gourmetseglats

Gourmetseglatsen är en deglats för dig som redan har en viss seglingskunskap, som vill få en chans att komma ut en sväng på havet med s/y Navigator några dagar och få en glimt av hav och vind och vågor. Eftersom du redan kan kommandona ombord, kan navigera mellan kobbarna och vet vilket skot du ska dra i då det ska göras slag så hinner du också fokusera på att
laga god seglatsmat tillsammans med resten av besättningen; testa på olika
recept och fundera på hur man kan piffa upp seglatsmaten.
Seglatsen startar under Tall Ships Race i Mariehamn, så du hinner också
uppleva de stämningarna innan seglatsen styr iväg åt ett annat håll än resten av båtarna.
MÅLGRUPP: Explorer och roverscouter samt ledare som redan har en viss
seglingsvana. (Seglatsen är inte krävande, men huvudfokus kommer inte att
vara på seglingsutbildning)
DELTAGARAVGIFT: 110€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
25-29.7 rutt: Mariehamn-Åbo

Seglingskurs för roverscouter och ledare

Du lär dig grunderna i segling genom lite teori och mycket praktik. Efter seglatsen behärskar du seglingens grunder och har tillräckligt med kunskap för att fungera som besättningsmedlem till sjöss. Du blir inspirerad att
under kommande sommar segla med grannkårens båtar eller delta i seglatser ombord på s/y Navigator. Vad sägs om en kopp kaffe på däck då solen 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 seglingskunskap sedan tidigare.
DELTAGARAVGIFT: 44€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
13-15.8 från och till Helsingfors
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Klart vi kan – 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 gått sekondkursen och är ivrig på fler utmaningar.
Eller HAR du certifikat och vill öva på att skeppa Navigator i uppmuntrande
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 eller sekondkursen.
DELTAGARAVGIFT: 44€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
28-30.6 rutt: Helsingfors-Kotka

Kvällsövningsseglatser för Navigatorskeppare

Under sommaren ordnas tre övningskvällar ombord på s/y Navigator för dig
som är Navigatorskeppare eller snart kommer att bli, och för dig som vill
fungera som viceskeppare på Navigator. Vi bekantar oss med/repeterar båten och dess utrustning och övar på vanliga manövrar. Och om det är någon speciell aspekt som just du vill öva mera på; att ta i land eller att tömma
septitanken eller liknande, så har du din chans att göra det här.
MÅLGRUPP: Navigatorskeppare och viceskeppare (såväl sådana som redan
är och sådana som håller på att bli). Du bör ha skärgårdscertifikat och seglingsvana.
DELTAGARAVGIFT: gratis ifall du fungerar som skeppare eller viceskeppare under en FiSSc-seglats sommaren 2021 / 12 € för övriga. (Reseunderstöd utbetalas inte.)
24.5 i Helsingfors
kväll i månadsskiftet juli-augusti i Åbo
26.8 i Helsingfors
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SJÖKURSER

Båtförarkurs

En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa kårens båt. Kursen och avlagd kursexamen krävs för att du ska få ha ett
övningscertifikat. Kursen är indelad i en teoridel som ordnas som en veckoslutskurs och en praktikdel som arrangeras av kåren. Teoridelen genomförs
före praktikdelen.
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKRAV: Explorerscouter (åldersgräns: 15) och roverscouter. 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.)
12-14.3 i Nyland/i sydvästra Finland; platsen bestäms senare

Båtförarkurs på nätet

En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa 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 praktikdelen.
Den här kursen lämpar sig bra för dig som inte har möjlighet att delta i
veckoslutskursen, eller som föredrar att ta in informationen genom självstudier. Detta är ändå inte en kurs som du kan klicka dig igenom på en
kväll. Reservera gärna minst fyra hela kvällar för kursen och förbered dig på
mycket reflektion och tankearbete.
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKRAV: roverscouter och äldre ledare. Du bör på förhand bekanta dig med grunderna i navigation.
DELTAGARAVGIFT: 20€
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Nya navigations- och skepparkurser:
Sekondkurs och Skepparkurs 1
Sjöutbildningssystemet förnyas. Skärgårdsskepparkursen och tidigare Skepparkursen försvinner ur utbudet och istället blir stigen för navigations- och
skepparutbildningen Båtförarkurs → Sekondkurs → Skepparkurs 1 → Skepparkurs 2. (Kurserna innehåller teoridelar och praktikdelar.) För att kunna
delta i en kurs bör du ha avlagt den kurs som är tidigare i ordningen (eller
nu i övergångsskedet skärgårdsskepparkursen för att kunna delta i skepparkurs 1). FiSSc erbjuder under år 2021:
BÅTFÖRARKURS (se sid 37)
SEKONDKURS: två vardagskvällar i maj, kursen hålls online och är gratis.

SKEPPARKURS 1, TEORI: 13-14.3 i Nyland/sydvästra Finland och 27-28 i Nyland. Kursen kostar 60€.

SKEPPARKURS 1, PRAKTIK: 28-30.5 på s/y Navigator från och till Helsingfors.
Kursen kostar 60€.

Mer information om kurserna kommer mot slutet av hösten på scout.fi. Mer
information fås också av FiSSc:s sjöråd som du når t.ex. genom programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi.

Fortbildning för skeppare

Under våren och sommaren 2021 kan du som har båtförarcertifikat (övnings-, skärgårds- eller högsjöcertifikat) komma med på en eller flera fortbildningskvällar för att fördjupa dig inom olika området eller bara upprätthålla en god sjömanskunskap. På varje kväll tar vi upp och fördjupar oss i
ett eller två delområden som till exempel rigg och segeltrim, elektriciteten
ombord, navigationsteknik samt radio och nödkommunikation. Du kan delta i alla kvällar, eller välja bara den eller de kvällar som känns mest aktuella för dig.
MÅLGRUPP: scouter som innehar båtförarcertifikat (övnings-, skärgårds eller högsjöcertifikat)
DELTAGARAVGIFT: För en del av träffarna kan det uppbäras en liten avgift,
medan andra är gratis. I informationen som dyker upp om träffarna framgår
också om och vad de kostar. (Reseunderstöd utbetalas inte.)
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Datum, plats och tema för träffarna meddelas senast två veckor på förhand i
händelsekalendern på scout.fi och personligen till dem som uttryckt intresse. Anmälningstiden för träffarna varierar beroende på träffens art. Träffarna hålls i huvudstadsregionen. I en del av träffarna är det möjligt att delta online

Motorkurs

Känner du att du skulle vilja veta mer om hur båtens motor ser ut och fungerar samt vad som behöver göras för att ta hand om motorn. Kom på kurs
och lär dig! Kursen arangeras i samarbete med experter på båtmotorer.
MÅLGRUPP: Explorerscouter och äldre.
DELTAGARAVGIFT: 50€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
kursen ordnas under två vardagskvällar i april i huvudstadsregionen

Sjöräddningskurs

Sjöräddningskursen är en tuff kurs där du får förståelse för risker och
mänskliga begränsningar vid kriser och olyckor till sjöss. Efter avklarad
kurs har du grundläggande färdigheter och mental beredskap för hantering
av olyckor och nödsituationer. Kursen består av praktiska övningar som är
fysiskt krävande. Funderar du på högsjöcertifikat? Sjöräddningskursen är ett
av kraven för det.
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKRAV: 18 år fyllda roverscouter och ledare. Kursen
är fysiskt och mentalt krävande så du måste vara frisk för att delta.
DELTAGARAVGIFT: 100€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
5-7.11 i Nyland
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UTEKURSER

UteGrundkurs

UteGrundkursen ordnas som en beställningskurs; kåren kan (gärna tillsammans med grannkåren eller kårteamet) beställa en utekurs till kåren. Kursen lär ut basfärdigheter för uteliv. Kursen kan beställas under hela scoutsäsongen (beställningen görs helst minst tre månader på förhand), innehållet
anpassas enligt årstid och kan också anpassas enligt kårens behov.
MÅLGRUPP: spejar-, explorer och roverscouter samt ledare. Kåren kan rikta
kursen till en snävare målgrupp ifall kåren så vill.
DELTAGARAVGIFT: 25 € / deltagare (Reseunderstöd utbetalas inte.)
Läs mer om beställningskurser på sid 14.

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.)
13-14.2 i västra Nyland
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UteVinterexpedition

Det här är en utekurs där du lär dig hur du klarar dig på en utfärd/vandring i vinterförhållanden. Du får bland annat lära dig mer om att skida med
packning i naturen och att orientera, övernatta, göra upp eld, och laga mat i
ett snövitt landskap. 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.)
2-5.4 (påsken) Södra Konnevesi nationalpark

UteVandring

Vilken är den bästa rutten och hur skall man äta gott men ändå inte bära
med sig hela kylskåpet? Dessa och många andra frågor får du svar på under
veckoslutet. Kursen ger dig kunskaper i vildmarksteknik och idéer och färdigheter för att själv planera hajker och kortare vandringar för kåren. Och
förutom de praktiska kunskaperna skapas en bra stämning och du får ha roligt! UteVandringskursen erbjuds vartannat år.
MÅLGRUPP: Explorerscouter som gått UteVinter/UTE1 eller innehar motsvarande färdigheter.
DELTAGARAVGIFT: 35€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
17-19.9 i Larsmo

UtePaddel

Kom med på en helg av härlig paddling i Finlands vackra insjölandskap! På
denna kurs får du lära dig om sjövett, paddlingsteknik och säkerhet i paddling. Vi packar kanoterna med vad vi behöver för helgen och övernattar på
vägen. Du får njuta av åar och sjöar och testa på att paddla ner för små forsar. Du behöver inte vara erfaren paddlare men ska vara bekväm med tanken att kanoten blir din bästa vän under helgen (och kanske ta dig ett dopp
för övnings skull).
MÅLGRUPP OCH FÖRHANDSKUNSKAPER: explorer- och roverscouter samt äldre
ledare. Deltagaren bör vara simkunnig.
DELTAGARAVGIFT: 35€. Därtill kommer en hyra för kanot ifall du inte har
egen. (Reseunderstöd utbetalas inte.)
20-22.8 i Väliväylä paddlingsled
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UteGourmet

Drömmer du om att få testa på att laga riktigt god mat på öppen eld? Funderar du på om man faktiskt kan baka bröd i en gryta? Vill du lära dig om
hur du kan utnyttja det du hittar i naturen för att ge det där lilla extra åt din
måltid? Då är UteGourmet kursen för dig!
MÅLGRUPP: explorerscouter, roverscouter och äldre ledare.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseundersöd.)
14-16.5 i Kajane (södra Österbotten)
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ÅLDERSGRUPPSEVENEMANG
Spejardagar

Roliga upplevelser och nya och gamla kompisar, vad mer kan man begära av
ett evenemang? Spejardagarna är evenemang där deltagarna lär sig nya färdigheter 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 de 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.)
6-7.3 i västra Nyland
9-10.10 i östra Nyland
6-7.11 i Österbotten

FiSScFjäll

FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland. Under lägret delas deltagarna in i
mindre underläger som vandrar tillsammans. Vandringen sker i Pallasfjällen
och som bas har vi Kåtan, de svenskspråkiga scouternas stockstuga som ligger i Muonio kommun, just söder om Pallasmassivet. FiSScFjäll är alltså inte
ett helt vanligt sommarläger, utan ett läger som förflyttar sig från ett ställe
till ett annat. Vi bär på våra saker och vår mat och vi övernattar i de tält som
vi har med oss.
Vandra i Pallasfjällen (800 möh), lär dig kocka mat i vildmarksförhållanden,
njut av fina utsikter i fjällen, bekanta dig med Kåtan, träffa spejarscouter
från hela svenskfinland.
MÅLGRUPP: Spejarscouter födda 2008 eller tidigare samt kompisdeltagare i
samma ålder.
DELTAGARAVGIFT: 120€ (Resor ingår inte i avgiften; resorna arrangeras med
abbonnerad buss och/eller tåg. Resekostnaderna blir ca 100€/person)
9-17.8 på Kåtan i Muonio (inkluderar resor)
46

Evenemangskatalogen 2021

FiSScExplosion

FiSScExplosionen samlar explorerscouter från hela FiSSc, så nu har du världens chans att träffa ragget från förra sommarlägret, eller skapa fiilis inför
explorer- och roverlägret 2021. 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.)
27-28.3 i Nyland

Explorer- och roverscoutläger

I slutet av juli/början av augusti ordnar FiSSc ett gemensamt läger för explorer och roverscouter (det vill säga ungdomar och unga vuxna i åldern 1522). På lägret skapas fiilis; deltagarna får samlas tillsammans för att uppleva lägerbål och samvaro med andra scouter. Programmet har låg tröskel och
det är enkelt att delta.
Mer information om lägret kommer att finnas på alla FiSSc:s informationskanaler såfort planeringen har kommit igång.

Roversmäll

Detta skulle vara ett splitternytt evenemang våren 2020, men Covid-19 sopade planerna under mattan. Nu gör vi ett nytt försök! 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.)
24-25.4 i södra Finland/Tammerfors (platsen fastslås senare)
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Roverscout- och ledardagar

Roverscout- och ledardagarna byggs upp kring ett ofta oväntat men intressant tema och erbjuder dig nya kunskaper och insikter varvat med rekreation och avslappnat program! Evenemanget hålls i samband med FiSSc:s
höstmöte. Också 18 år fyllda personer som inte ännu är scouter är välkomna med!
MÅLGRUPP: Roverscouter, ledare och kompisdeltagare på 18+ år.
DELTAGARAVGIFT: ca 70 euro, fastställs senare.
29–31.10 i Tammerfors

VårFM
Våren 2021 är det FiSSc:s tur att stå värd för Finlands Scouters vårmästerskap i scoutfärdighet. Det här är en tävling där patruller från hela landet samlas för att i äkta scoutanda göra upp om äran, medaljerna och vandringspriserna, eller helt enkelt för att ha kul tillsammans med hundratals
andra scouter.
FiSScar kan engagera sig i tävlingen på två olika sätt:
som deltagare:
som funktionär; på tävlingen finns närmare 100 olika uppdrag på olika nivåer; du kan engarera dig i tävlingsplaneringen nu med detsamma och få
vara med på nära håll i planeringen av ett stort tävlingsprojekt, eller så kan
du dyka upp under tävlingsdagen som kontrollant på din kårs kontroll (eller
något mellanting däremellan).
Vill du vara med som funktionär kan du kontakta (vem ska man kontakta?
mig?). Vill du vara med som deltagare så ska du hålla ögonen på händelsekalendern på scout.fi där närmare information dyker upp senast i början av
vårterminen.
8.5 i Nurmijärvi
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ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Lägerkocksutbildning

Skulle du vilja känna dig säkrare och mer bekväm med att laga mat i skogsförhållanden för ett större gäng scouter? Ska du fungera som lägerkock på
sommarlägret och känner att du gärna vill ha lite sparrning och stöd? Känner du att dina favoritrecept på lägermat börjar vara utslitna och smaka trä,
och vill gärna ha nya tips?
På lägerkocksutbildningen talar vi om hur man lagar näringsrik och god mat
på ett scoutevenemang, vad man ska tänka på då man planerar maten, hur
man ska hålla sig till sin budget, hur man kan försäkra sig om att hygienen
i lägerköket är tip-top, vad man ska tänka på då man funderar på specialdieterna. Vi delar erfarenheter och tips och lär oss en massa på kuppen.
MÅLGRUPP: explorerscouter, roverscouter och ledare som vill lära sig mer om
matlagning på till exempel scoutläger.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
10-11.4 i sydvästra Finland

Kuksa-utbildning

År 2021 arrangeras två Kuksa-utbildningar. Vi tittar tillsammans på grundläggande inställningar för kåren (kårprofil, uppdrag, kårsökning etc.). Vidare ser vi på evenemangsadministration, grupper och fakturering. Det är
önskvärt att deltagare har egen dator med sig så att vi under kursdagen tillsammans kan arbeta med kårens Kuksa. Vi tittar även på den nya E-tjänsten.
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: Två deltagare per kår gratis, därefter 10€/deltagare (Reseunderstöd utbetalas inte.)
13.2 Åbo, Scoutkansliet (LSP) kl. 10-16
13.11 Helsingfors, Scoutstationen kl. 10-16
Evenemangskatalogen 2021
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Kansliet stöder gärna kåren i vardagliga Kuksa frågor så 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 utbildningspaket 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. Läs
om hur kåren går tillväga för att beställa kursen på sid 14.

Välkommen till scouting - webbkurs

Välkommen till scouting webbutbildningen riktar sig till nya vuxna som
gått med i scouterna och till föräldrar som är intresserade av sitt barns
scouthobby. Utbildningen består av olika helheter där man bekantar sig med
vad scouting är, hur man verkar inom scouterna, hur man beaktar säkerhetsaspekter och hurdant scoutprogrammet är.
Du kan göra Välkommen till scouting webbutbildningen på moodle.partio.fi
(under FS utbildningar) genom att logga in med ditt ScoutID. Det tar 1,5-2
timmar att göra alla uppgifter.

Tryggt tillsammans - webbkurs

Webbkursen Tryggt tillsammans riktar sig till alla grupp- och kårledare.
Kursen är obligatorisk för alla kårens gruppledare och övriga myndiga 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. Kursen belyser också vilka åtgärder kåren kan vidta vid eventuella fall av kränkande
behandling. Du kan göra Tryggt tillsammans webbutbildningen på moodle.
partio.fi (under FS utbildningar) genom att logga in med ditt ScoutID.

Guide för lägerreseledaren - webbkurs

Guiden för reseladare är till för dem som vill upptäcka världen tillsammans
med sin kår. Vad allt behöver du ta i beaktande då du arrangerar en lägerresa? Detta är kanske snarare en handbok en en kurs, men hur som helst väldigt bra för blivande reseledare att gå igenom innan projektet kör igång på
allvar. Guiden hittas på moodle.partio.fi under FS utbildningar.
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EVENEMANG
SOM SAMARBETE
MELLAN KÅRER
Det är många evenemang som inte finns med i FiSScs kursutbud som ändå
ger mervärde åt kårverksamheten, och gör det extra mycket om de förverkligas i samarbete med till exempel kårteamet; bland annat vargunge- och
äventyrsscoutevenemang, mysiga chill-kvällar för roverscouter och ledare samt tävlingar där man med blod, svett och tårar snickrar ihop finurliga
konstruktioner eller springer igenom nattorienteringsbanor.
Evenemang som arrangeras som samarbete mellan många kårer ger nya
vänskaper, flera tankar, lämpliga utmaningar och möjligheter att kliva i lite
större stövlar och öva på större uppdrag.
Slå er ihop med kårerna i ert kårteam, eller med bara grannkåren, eller med
vänkårer från andra ändan av landet, och fundera på vilket evenemang just
ni vill förverkliga tillsammans.
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. Vi tar också tacksamt emot era bästa samarbetstips för att kunna utveckla sidan ytterligare.
FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar 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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HELSINGFORS
SVENSKA SCOUTER
Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) fortsätter fixa superhäftiga evenemang i
huvudstadsregionen. Tävlingar såväl i skogen som i city, första hjälpen kurser, riddarvaka. HeSS ordnar evenemang för alla åldersgrupper.
Kolla in www.hess.fi för mer information om evenemangsutbudet och
datum. 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/
3.1 TG 140 
22-24.1 Kohtaus (för förtroendevalda)
22-24.1 YSP-utbildning (Young Spokes People)  
31.1 TG 137 
13-14.3 Partion kevätpäivät  
13-14.3. VinterFM i scoutfärdighet    
1-5.4 TG 141 (tvåspråkig) 
2-5.4 TG 137 
9-11.4 Sjöscoutledardagar  
16-18.4 TG 140 
18-23.6 TG 141 (seglats, tvåspråkig) 
28.6-4.7 TG 140 
6-14.7 TG 142 
27-29.8 Johtajatulet - Ledareldar  
27-29.8 TG 137 
1-3.10 Dialogue for peace-utbildning
2-3.10 HöstFM i scoutfärdighet   
8.10 Lotssatellit  
8-10.10 Coachutbildning 
15-17.10 JOTA-JOTI
29-30.10 TG 143 
27.12.2021-1.1.2022 TG 143 
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KONTAKTUPPGIFTER
Finlands Svenska Scouter r.f.
kansliet@scout.fi
fornamn.efternamn@scout.fi

KANSLIPERSONALEN HÖSTEN 2020
På www.scout.fi > Om oss > Kontaktuppgifter
hittar du de färskaste kontaktuppgifterna
till kanslipersonalen.

Koordinator med ansvar för
utveckling av program
GUNILLA EDELMANN,
tfn 050 540 5081:
Åldersgruppsevenemang, sjökurser, seglatser och talkon, tävlingar, förstahjälpenkurser, utekurser, lägerkocksutbildning samt beställningskurser 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, coachverksamhet
Koordinator med ansvar för utveckling
av ledarstöd och samhällsområdet,
EMILIA BLOMQVIST,
tfn 050 540 5067:
Möten och seminarier, Roverscoutoch ledardagar
Förbundskoordinator
FRIDA LUNDBERG,
tfn 050 443 4862:
Kuksautbildningar
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Koordinator med ansvar för utveckling av
kårstöd
VIRVE SAVOILA,
tfn 044 749 3179:
Familjescoutledarutbildning
Informatör
KATE LÖNNBERG,
tfn 044 272 3463
Bokförare
JOHANNA KANERVA,
tfn 09 88651172
Verksamhetsledare
JONNA SAHALA,
tfn 050 353 5037

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

Ålands Scoutdistrikt r.f.
Distriktschef
DICK CHRISTENBRUNN,
dick.christenbrunn@scout.ax

Suomen Partiolaiset
Finlands Scouter ry
WWW.PARTIO.FI

COVID-19: Vi följer kontinuerligt med
pandemiläget och gör justeringar i kursoch evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi
strävar efter att arrangera alla evenemang
som bara går att arrangera, och ifall vi blir
tvungna att inhibera så strävar vi efter att
om möjligt ändå erbjuda deltagarna något;
till exempel ett kortare online-tillfälle.

SOMMARPLANER

2021

FiSScFjäll
– vandringsläger i
Lappland för
spejarscouter i juni.

följ med
www.scout.fi
för mer info.

Explorer- och
roverscoutläger
– fiilis och upplevelser
tillsammans
för 15-22-åringar
i juli-augusti.

