
 
 
 
Detta mejl innehåller info om utbildningar och evenemang 
som FiSSc ordnar i februari 2021-medlet av maj 2021.  
Mejlet har skickats till kårernas chefstrio och till alla förtroendevalda i FiSSc. Skicka gärna 
vidare mejlet till kårens alla medlemmar! 
 

 
EVENEMANG UNDER FEBRUARI-MAJ;  
SISTA ANMÄLNINGSDAG 15.1! 
 

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!  

I det här mejlet hittar du infon som du behöver för att kunna uppmuntra din kårs 
medlemmar att utbilda sig och delta i kurser och evenemang som ger dem inspiration 
och fiilis. Sprid informationen i kårens kanaler, och be lotsarna att uppmuntra sina 
spejar- explorer- och roverscouter att nappa på chansen att vidga sina vyer! 

De flesta av kurserna och evenemangen som lyfts upp här har sista anmälningsdag 
15.1.  

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. 
 
H. FiSSc:s kansliet 
kansliet@scout.fi 
 

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

INFON DU BEHÖVER: 

Här kommer evenemangsinfo i många olika format, så att du ska kunna välja det som 
passar bäst för dina behov. Notera gärna att det för spejarscouternas evenemang också 
finns skilda infobrev om evenemangen; dessa kan du gärna hänvisa till då du 
marknadsför evenemang för spejarscouter. 

Åldersgruppsindelad: 

Våren 2021 – spejarscouter (PDF) 
Våren 2021 – spejarscouter (word) 
Infobrev om Spejardagen 6.3 i Nurmijärvi (PDF) 
Infobrev om UteVinter 13-14.2 i Raseborg (PDF) 

mailto:kansliet@scout.fi
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/12/varen2021_spejarscouter.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/12/varen2021_spejarscouter.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/12/Spejardag2021_Nurmijarvi.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/12/UteVinter2021.docx


Våren 2021 – explorerscouter (PDF) 
Våren2021 – explorerscouter (word) 

Våren 2021 – roverscouter och ledare (PDF) 
Våren 2021 – roverscouter och ledare (word) 

Kronologisk: 

Evenemangskatalogen 2021 (denna har också kommit som pappersvariant till kåren i 
kårposten i november) – innehåller alla FiSSc:s kurser och evenemang 2021. 

FiSSc:s händelsekalender i tabellformat (uppdateras med några månaders 
mellanrum) – bra att ha för översikt. 

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade 
informationen om kommande kurser och evenemang. 

Om du inte hittar de utbildningar eller evenemang över kårgränserna som din kår 
skulle ha behov av; kolla in infon om att beställa en kurs och sidorna med tips för att 
arrangera evenemang tillsammans med andra kårer. 

 
Resten av mejlet består av evenemangsinfon i kronologisk ordning för dig som hellre 
vill ha den så. 

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

 
ALLMÄNT 

I händelsekalendern på www.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 vårdnadshavare med vårdnadshavarens scoutID, eller av en 
ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar (åtminstone 
uppdragschef/utbildningsansvariga och medlemsregisteransvariga). 
 
Avgifter: Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt 
stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren. 
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: 
http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/ 
 
Information om tillgänglighet: Då vi planerar kurser och evenemang försöker vi 
beakta tillgänglighet så gått det går. Kursplatsen och kursens innehåll kan ibland göra 
kursen mindre tillgänglig. På vissa kurser och evenemang har vi skrivit ut en del 
information om tillgängligheten. För alla kurser och evenemang gäller att du kan ta 
kontakt med personen som nämns i slutet i frågor som gäller kursens tillgänglighet 
(trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, mediciner och första hjälpen, synsinnet, 
hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program) 
 

https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/12/varen2021_explorerscouter.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/12/varen2021_explorerscouter.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/12/varen2021_roverscouterledare.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2020/12/varen2021_roverscouterledare.docx
https://issuu.com/finlandssvenskascouter/docs/evenemangskatalogen_2021
https://partio.fi/wp-content/uploads/2020/12/FiSSc-Handelsekalender-w21.pdf
https://www.scout.fi/for-karen/stod-for-uppdrag/utbildning/bestall-en-utbildning-till-karen/
https://www.scout.fi/for-karen/karstod/arrangera-evenemang/
https://www.scout.fi/for-karen/karstod/arrangera-evenemang/
https://www.scout.fi/handelsekalender/
https://www.scout.fi/for-scouter/anvisningar/medlemsregistret-kuksa/
http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/


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. 
 
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. 
 
Ålands Scoutdistrikt (ÅSD) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna 
lista. Informationen om dem sprids i de Åländska kårerna. Evenemangena har i 
allmänhet avvikande anmälningsdatum och -förfarande. 
 
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. 
 
Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral. 
 

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

 

JANUARI 
 

SCOUTLEDARTRÄFF 9.1 på 
Åland, Godby, Finströms 
 

Målgrupp: explorer- och roverscouter 
som har ledaruppdrag i kårerna, äldre 
ledare  
Plats: Godby, Finströms kårlokal & 
online 
Pris: gratis, reseunderstöd betalas inte 
Anmälning senast 3.1. 
Anmälningsblankett   
 

Vad går det ut på? Snack om det som är 
aktuellt i kårerna och 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. 
Vem håller i trådarna för träffen? 
FiSSc:s kårstödsgrupp. 
Övrigt: Om corona-läget inte tillåter att 
vi samlas till en fysisk träff, ordnas 

träffen på distans. Detta informeras om 
per e-post till de anmälda deltagarna 
och i händelsekalendern på scout.fi 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Kårsödskoordinator Andrea: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 
5083 
 

  

https://www.scout.fi/uppdragsborsen/
http://www.hess.fi/
https://www.sfv.fi/sv/vad/studiecentralen/
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39369


VÅRSEMI FÖR FISSC 
FÖRTROENDEVALDA 16–17.1 
 

Målgrupp: FiSSc:s förtroendevalda 
Plats: online 
Pris: gratis 
Anmälning senast 10.1. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Vårsemi riktar sig till 
FiSSc:s förtroendevalda, alltså alla som 
har ett uppdrag i förbundet, vare sig det 
är ditt första eller femte uppdrag. Under 
vårsemi kickar vi igång året med 
inspiration, diskussion och planering. 
Du får en introduktion till ditt uppdrag 
och möjligheten att träffa alla andra 
förtroendevalda. 
Övrigt: På grund av det osäkra läget 
kring Covid-19 sker årets vårsemi 
online. Men det kommer finnas 
möjlighet att ta del av flera 
programpunkter utomhus via din 
telefon och flera pauser är inplanerade. 
Programmet är uppdelat på två dagar så 
att det inte blir så långa stunder i taget 
framför skärmen.  
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Ledarkoordinator Emilia: 
emilia.blomqvist@scout.fi, 050 540 
5067 

 
 

FEBRUARI 
 

FORTBILDNING FÖR 
SKEPPARE våren 2021 i 
Helsingfors 
 

Målgrupp: Scoutskeppare, det vill säga 
personer som har skärgårds- eller 
högsjöcertifikat och vill uppdatera sina 
skepparfärdigheter. 
Plats: Helsingfors; vissa träffar också 
online 
Pris: Träffarna är i regel gratis. Någon 
träff kan kosta en liten slant; om detta 
meddelas i god tid före träffen. 
(Reseunderstöd betalas inte.) 

Anmälning senast två veckor före den 
första träff du deltar i. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? Under våren 2021 
kommer det att ordnas åtminstone sju 
kvällsträffar med olika teman. Ämnen 
som tas upp är allt från båtteknik och 
hur man löser vanliga problem med 
båten, till idéer för hur man utbildar 
ombord. 
Då du anmält dig till utbildningen kan 
du delta i alla träffar, eller i en del av 
utbildningarna ifall inte alla känns 
aktuella. Träffarna ordnas i Helsingfors. 
På en del träffar finns möjlighet att 
delta virtuellt.  
Mer info om kursen och träffarna: 
www.scout.fi/ for-scouter/upplevelser-
och-
aventyr/fardighetsutbildning/fortbildnin
g-for-skeppare/ 
Vem håller i trådarna för kursen? 
FiSSc:s sjöråd.  
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

CHEFSUTBILDNINGEN 
(Kårchefs-, uppdragschefs- och 
programchefsutbildning)  
- flyttas till hösten 2021, närmare info 
om tid och plats kommer senare. 
 

GRUPPLEDARUTBILDNING FÖR 
EXPLORERSCOUTER 13-14.2 i 
Jakobstad 
 

Målgrupp: Explorerscouter. 
Plats: Pörkenäs lägergård, Jakobstad 
Pris: 40€ (Du kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett 
   

Vad går det ut på? 
Gruppledarutbildningen är en 
inspirerande ledarskapskurs för 
explorerscouter. Du får en möjlighet att 
pröva på bl.a. scoutmetoden i teori och 
praktik och utvecklas som ledare. 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=39347.
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39420
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=37659


Kursveckoslutet ger en bra grund och 
verktyg för att leda en scoutgrupp. 
Dessutom får du träffa explorerscouter 
från andra kårer.   
Kursen passar både dig som redan 
fungerar som patrulledare och 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 
kursen kan du få en kurs för 
utbildningen i gymnasiet eller i 
yrkesskolan. 
Hur tar jag mig dit och hem? Du 
kommer till Pörkenäs med bilskjuts.  
Hur sover vi? Vi övernattar inomhus.  
Vem håller i trådarna för kursen? 
FiSSc:s utbildningsgrupp.    
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Utbildningskoordinatorn Heidi: 
heidi.afheurlin@scout.fi, 050 430 3243 
 

KUKSA UTBILDNING, 
Scoutkansliet i Åbo 13.2 
 

Målgrupp: Roverscouter och ledare 
Plats: Scoutkansliet i Åbo 
Pris: Två personer/kår deltar gratis. 
Därefter 10€/person. Vi uppmuntrar er 
att delta i par, så att ni har stöd av 
varandra i kåren med allt ni lärt er 
under kursen. Reseunderstöd utbetalas 
inte. 
Anmälning senast 1.2. 
Anmälningsblankett 
   

Vad går det ut på? Behöver du hjälp med 
att komma igång med Kuksa? Kom med 
på utbildning där vi tillsammans går 
igenom logiken i Kuksa och grunderna 
som varje kår behöver känna till. Vi 
hinner även titta på mer specifika 
tjänster i Kuksa som kan underlätta 
vardagen i kåren t.ex. evenemang, 
fakturering, gruppindelning och 
produktförsäljning. 
Vad behöver jag kunna från tidigare? 
Kursen kräver inga förhandskunskaper, 
du kan vara ny eller redan van i ditt 
uppdrag - men känner att du behöver 
hjälp med Kuksa. Ta gärna med en egen 
dator till utbildningen. 

Vem håller i trådarna för kursen: 
Förbundskoordinator Frida Lundberg 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Förbundskoordinator Frida: 
frida.lundberg@scout.fi, 050 4334862 
 

UTEVINTER 13-14.2 i Raseborg  
 

Målgrupp: Spejarscouter som tidigare 
har övernattat utomhus 
Plats: Davatorp, Raseborg 
Pris: 30 € (Du kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? 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!  
Hur tar jag mig dit och hem? Helst med 
egen skjuts (gärna samåkande med 
andra deltagare). För deltagare som 
detta är utmanande utreds möjligheter 
till transport på annat sätt. 
Hur sover vi? Vi sover i tältkåtor vid 
öppen eld. 
Information om tillgänglighet: 
UteVinter är en kurs där vi spenderar 
hela kursen utomhus och rör oss i skog 
och mark, vi övernattar tillsammans i 
tältkåtor vid öppen eld (luften inne i 
tältkåtan kan alltså vara rökig). 
Möjligheterna att upprätthålla 
grundläggande hygien (handtvätt, 
tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet 
att till exempel duscha eller gå på 
vattentoalett finns inte. Maten tillagas 
av deltagarna själva i mindre grupper. 
Matallergier och dieter beaktas och alla 
deltagare får näringsrik kost av god 
kvalitet.  
Vem håller i trådarna för kursen: 
FiSSc:s utegrupp. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39456
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=38995


gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

FÖRSTA HJÄLPEN 2, Åbo 6-7.3 
 

Målgrupp: spejarscouter (åldersgräns 
13) och äldre som har ett giltigt intyg 
från Första hjälpen 1 
Plats: Åbo 
Pris: 60€, i avgiften ingår intyget. (Du 
kan ansöka om reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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. 
Vad behöver jag kunna från tidigare? 
Du behöver ha ett giltigt intyg från en 
Första hjälpen 1 (uppdaterat högst en 
gång). 
Hur tar jag mig dit och hem? Kursen 
ordnas i centrala Åbo, så du kan enkelt 
ta dig dit med kollektivtrafik. 
Hur sover vi? De kursdeltagare som har 
möjlighet till det sover hemma. De som 
har för lång väg hem kan antingen fixa 
sin övernattning själva, eller be om 
hjälp med övernattningsarrangemangen 
mellan lördag och söndag. 
Vem håller i trådarna för kursen: 
Kursen dras av en utbildad Första 
hjälpen-utbildare. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 
 

MARS 
 

SPEJARDAG 6.3 i Nurmijärvi  
 

Målgrupp: Spejarscouter och ungdomar 
i 12-15-årsåldern som inte ännu är 
scouter 
Plats: Pääkaupunkiseudun Partiolaisets 
scoutstuga i Nurmijärvi 
Pris: 40€ (Du kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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.  
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. 
OBS! Detta är alltså ett 
endagsevenemang (utan övernattning) i 
motsats till vad som står i t.ex. 
Evenemangskatalogen där det är insatt 
som ett tvådagarsevenemang. Detta på 
grund av det osäkra pandemiläget och 
viljan att kunna ordna ett tryggt 
evenemang. 
Hur tar jag mig dit och hem? Helst med 
egen skjuts (gärna samåkande med 
andra deltagare). För deltagare som 
detta är utmanande utreds möjligheter 
till transport på annat sätt. 
Information om tillgänglighet: Vi rör 
oss mycket utomhus; mestadels i 
lättframkomlig terräng. I stugan finns 
en vattentoalett. Matallergier och dieter 
beaktas och alla deltagare får näringsrik 
kost av god kvalitet.  
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s programgrupp. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

https://partio.sharepoint.com/sites/FiSScKansliet2/Jaetut%20asiakirjat/General/Evenemangsinfo/Evenemangsinfomejl%20inf%C3%B6r%2015.9.2020%20-%20arbetsdokument.docx
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39338


AKELA- OCH KAPTENS-
UTBILDNING 6-7.3 i Åbo 
 

Målgrupp: Roverscouter och ledare som 
fungerar som ledare för en 
vargungeflock eller ett äventyrsscoutlag 
eller som inom kort skall inleda sitt 
uppdrag som akela eller kapten. 
Plats: Oriniemen partiomaja i Åbo 
Pris: 40€ (Du kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett 
   

Vad går det ut på? Utbildningen stöder 
dig i uppdraget som akela eller kapten 
och ger en möjlighet att utbyta 
värdefulla erfarenheter med andra. 
Fokus ligger på ledarskapsrollen och på 
utvecklingen hos 7-12-åringar. Efter 
utbildningen är du säkrare i din roll som 
akela eller kapten, känner till din 
åldersgrupps program och kan 
förverkliga scoutfostran i din 
åldersgrupp, planera scoutmöten, 
utfärder och hela verksamhetsåret i 
enlighet med scoutprogrammet samt ta 
ansvar för gruppens säkerhet. 
Utbildningen lämpar sig både för dig 
som är ny i ditt uppdrag och för dig som 
haft uppdraget en tid. 
Hur tar jag mig dit och hem? Du 
kommer till Oriniemen partiomaja med 
buss eller bil 
Hur sover vi? Vi sover inomhus i 2-4 
personers rum. 
Vem håller i trådarna för utbildningen? 
FiSSc:s utbildningsgrupp.    
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Utbildningskoordinatorn Heidi: 
heidi.afheurlin@scout.fi, 050 430 3243 
 

BÅTFÖRARKURS 12-14.3 i Sagu  
 

Målgrupp: Explorerscouter (minst 15år) 
och äldre. 
Plats: Ahtela ungdomslägergård i Sagu 
Pris: 40€ + 15€ för kompendiet ifall du 
vill ha det i pappersform. (Du kan 
ansöka om reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Båtförarkursen är en 
kurs för dig som tycker om att segla och 
strävar efter att en dag få skeppa kårens 
båt. Kursen är indelad i en teoridel 
(denna kurs) och en praktikdel som görs 
i kåren. Teoridelen genomförs före 
praktikdelen. På teoridelen går vi 
igenom grunderna i skärgårds-
navigation, lagar och förordningar, 
säkerhet, seglatsplanering, 
skepparansvar och sjöscouting. 
Vad behöver jag kunna från tidigare? 
Du bör på förhand bekanta dig med 
grunderna i navigation, och ha koll på 
de mest centrala termerna och 
navigationsbesticken. 
Hur tar jag mig dit och hem? 
Abonnerade bussar kör till Ahtela från 
Åbo och från Helsingfors (eller Borgå) 
på fredag och tillbaka på söndag. 
Hur sover vi? Vi sover i en av 
kursgårdarna på Ahtela i sovsalar med 
våningssängar. 
Vem håller i trådarna för kursen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

SKEPPARKURS 1 13-14.3 och 
27-28.3 i Sagu och 
Helsingfors/Åbo  
 

Målgrupp och förhandskrav: 
Roverscouter och ledare som har 
skärgårdscertifikat. 
Plats: 1:a veckoslutet: Ahtela 
ungdomslägergård i Sagu. 2:a 
veckoslutet: Helsingfors/Åbo. 
Pris: 60€ (Du kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Skepparkurs 1 är en 
utbildning i det nya 
sjöutbildningssystemet; till omfattning, 
innehåll, målgrupp och syfte påminner 
den mycket om den tidigare 
skepparkursen. Skepparkurs 1 består av 
två teoriveckoslut och en praktikdel. På 
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kursen behandlar vi ämnen som hör till 
scout-skepparskapet. Skepparkurs 1 är 
det logiska nästa steget efter 
skärgårdscertifikatet, och efter avklarad 
kurs kan du ansöka om högsjöcertifikat. 
Praktikdelen av kursen ordnas 28-30.5 
från och till Helsingfors ombord på s/y 
Navigator. och har skild anmälan 
(senast 15.4). Du måste inte gå 
praktikdelen samma år som du går 
teorin. 
Vad behöver jag kunna från tidigare? 
Du bör ha skärgårdscertifikat. 
Hur tar jag mig dit och hem? 1:a 
veckoslutet: till och hem från Ahtela kan 
du ta dig med abonnerad buss från Åbo 
eller Helsingfors (på fredag kväll; hem 
på söndag). 2:a veckoslutet ordnas i 
centrala Helsingfors eller centrala Åbo 
dit du enkelt tar dig med kollektivtrafik. 
(Platsen slås fast då stabens 
sammansättning klarnat.) 
Hur sover vi? 1:a veckoslutet sover vi i 
8-10 personers stugor på Ahtela. 2:a 
veckoslutet är utgångspunkten att de 
deltagare som kan sover hemma eller 
arrangerar sin övernattning själva. För 
övriga deltagare hjälper arrangörerna till 
att hitta inkvarteringsplats. 
Vem håller i trådarna för kursen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081.  
 

INTRODUKTION I 
NORMKRITISKT LEDARSKAP 
21.3 i Åbo 
 

Målgrupp: explorer- och roverscouter 
samt ledare  
Plats: Scoutkansliet i Åbo 
Pris: 25€ (Du kan ansöka om 
reseunderstöd) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? 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. 
Hur tar jag mig dit och hem? Kursen 
ordnas i centrala Åbo, så du kan enkelt 
ta dig dit med kollektivtrafik. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Kårsödskoordinator Andrea: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 
5083 
 

FiSScEXPLOSION 27-28.3 i 
Esbo 
 

Målgrupp: Explorerscouter och 
ungdomar i 15-17-årsåldern som inte 
ännu är scouter 
Plats: Pääkaupunkiseudun Partiolaisets 
scoutstugor i Noux i Esbo 
Pris: 40€ (Du kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? FiSScExplosionen 
samlar explorerscouter från hela FiSSc, 
så nu har du världens chans att träffa 
ragget från förra sommarlägret, eller 
skapa fiilis inför nästa. Förutom det 
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 och hem? Med 
kollektivtrafik. 
Hur sover vi? Det finns sovplatser i 
stugorna, och erbjuds också möjlighet 
att sova utomhus.  
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Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s programgrupp. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 
 

APRIL  
 
UTEVINTEREXPEDITION 2-5.4 
(påsken) i Södra Konnevesi 
nationalpark 
 

Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter 
och äldre ledare som tidigare har 
övernattat utomhus 
Plats: Södra Konnevesi nationalpark 
Pris: 60€ (Reseunderstöd betalas inte.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? 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.  
Vad behöver jag kunna från tidigare? 
Du behöver inte vara en hejare på 
skidor, men ska vara bekväm med 
tanken att stå på skidor flera timmar 
per dag. Du ska ha övernattat utomhus 
tidigare. 
Hur tar jag mig dit och hem? Då 
anmälningsläget klarnat koordinerar vi 
transporter sinsemellan. 
Hur sover vi? Vi sover i vindskydd eller 
tältkåta. 
Information om tillgänglighet: 
UteVinter-expedition är en kurs där vi 
spenderar hela kursen utomhus och rör 
oss i skog och mark, vi övernattar 
tillsammans i tältkåtor eller vindskydd 
och vistas en del vid öppen eld (luften 
inne i tältkåtan kan alltså vara rökig). 
Möjligheterna att upprätthålla 
grundläggande hygien (handtvätt, 
tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet 
att till exempel duscha eller gå på 
vattentoalett finns inte. Maten tillagas 

av deltagarna själva i mindre grupper. 
Matallergier och dieter beaktas och alla 
deltagare får näringsrik kost av god 
kvalitet.  
Vem håller i trådarna för kursen: 
FiSSc:s utegrupp. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

LÄGERKOCKSUTBILDNING 10-
11.4 i Sagu  
 

Målgrupp: explorerscouter, roverscouter 
och ledare som vill lära sig mer om 
matlagning på till exempel scoutläger. 
Plats: Ahtela ungdomslägergård i Sagu 
Pris: 40€ (Du kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Skulle du vilja känna 
dig mer bekväm med att laga mat 
utomhus för ett större gäng scouter? Ska 
du vara matansvarig på lägret och 
känner att du vill ha lite sparrning? 
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 och hur man 
beaktar specialdieter, vad man ska tänka 
på då man planerar maten, hur man 
beaktar sin budget, hur man håller koll 
på hygienen i lägerköket. Vi delar 
erfarenheter och tips och lär oss en 
massa på kuppen. 
Hur tar jag mig dit och hem? Ifall det 
finns tillräckligt stort intresse bokar vi 
en buss från Åbo tågstation till Ahtela 
(och tillbaka på söndag). I annat fall 
koordinerar vi transporter sinsemellan. 
Hur sover vi? Vi har både en stuga och 
ett lägerområde bokat; man kan alltså 
välja mellan att sova inomhus (i 
våningssängar i sovsalar) eller utomhus 
i medhavt tält eller hängmatta. 
Vem håller i trådarna för kursen: 
FiSSc:s programgrupp. 
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Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081. 
 

NAVIGATORTALKON 10.4, 11.4, 
24.4, 25.4 och 8.5 i Lovisa 
 

Målgrupp: explorerscouter och äldre 
Plats: Lovisa 
Pris: 0€ (Deltagarnas resekostnader 
ersätts.) 
Anmälning ca 10 dagar före 
ifrågavarande talko. 
Anmälningsblanketter: 
10 och 11.4  // 24 och 25.4 // 8.5  
 

Vad går det ut på? 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).  
Hur tar jag mig dit och hem? Vi 
koordinerar skjutsarna sinsemellan. 
Övernattning? Vi åker hem till natten. 
Man kan delta i talkot endera dagen ett 
veckoslut eller båda dagarna, men sover 
hemma. 
Information om tillgänglighet:  ett 
Navigatortalko innebär fysiskt arbete 
och en del klättrande och klängande och 
många arbetsmoment innebär damm 
eller starka odörer. Utmaningar kan 
motverkas genom att ta en paus 
utomhus. Toalett och rinnande vatten 
finns på området. Deltagarnas allergier 
och dieter tas i beaktande vid 
planeringen av talkomaten.   
Vem håller i trådarna för talkona: 
FiSSc:s sjöråd och Föreningen Navigator. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

SCOUTLEDARTRÄFF 17.4 i 
Jakobstadstrakten och Åbo 
 

Målgrupp: explorer- och roverscouter 
som har ledaruppdrag i kårerna, äldre 
ledare  
Plats: Jakobstadstrakten och Åbo 
Pris: gratis, reseunderstöd betalas inte 
Anmälning senast 11.4. 
Anmälningsblanketter: 
Jakobstad // Åbo  
 

Vad går det ut på? Snack om det som är 
aktuellt i kårerna och 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. 
Vem håller i trådarna för träffen? 
FiSSc:s kårstödsgrupp. 
Övrigt: Om corona-läget inte tillåter att 
vi samlas till en fysisk träff, ordnas 
träffen på distans. Detta informeras om 
per e-post till de anmälda deltagarna 
och i händelsekalendern på scout.fi 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Kårsödskoordinator Andrea: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 
5083 
 

SCOUTLEDARTRÄFF 18.4 i 
Helsingfors och Vasa 
 

Målgrupp: explorer- och roverscouter 
som har ledaruppdrag i kårerna, äldre 
ledare  
Plats: Helsingfors och Vasa 
Pris: gratis, reseunderstöd betalas inte 
Anmälning senast 11.4 
Helsingfors // Vasa 
 

Vad går det ut på? Snack om det som är 
aktuellt i kårerna och 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 
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samarbetsmöjligheter som direkt 
påverkar dig och din kår. 
OBS! Genast efter scoutledarträffen 
ordnas en familjescoutledarutbildning 
för dem som vill. Anmälan görs i samma 
blankett som anmälan till 
scoutledarträffen.  
Vem håller i trådarna för träffen? 
FiSSc:s kårstödsgrupp. 
Övrigt: Om corona-läget inte tillåter att 
vi samlas till en fysisk träff, ordnas 
träffen på distans. Detta informeras om 
per e-post till de anmälda deltagarna 
och i händelsekalendern på scout.fi 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Kårsödskoordinator Andrea: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 
5083 
 

FAMILJESCOUTLEDARUTBILDNI
NG 18.4 i Helsingfors och Vasa  
(i samband med scoutledarträffarna) 
 

Målgrupp: explorer- och roverscouter 
med familjescoutledaruppdrag, äldre 
ledare 
Plats: Helsingfors och Vasa 
Pris: gratis, reseunderstöd betalas inte 
Anmälning senast 11.4 med samma 
blankett som till scoutledarträffen: 
Helsingfors // Vasa 
 

Vad går det ut på? Genast efter 
scoutledarträffen ordnas en 
familjescoutledarutbildning för dem 
som fungerar som familjescoutledare, 
har tänkt bli det eller annars funderar 
på att börja med familjescouting. 
Utbildningen varar ca 2 h 
Vem håller i trådarna för kursen: 
Kårstöd 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Kårstödskoordinator Virve: 

virve.savoila@scout.fi, eller Andrea: 
andrea.hynynen@scout.fi. 
 

ROVERSMÄLL 24-25.4 i 
Ylöjärvi 
 

Målgrupp: Roverscouter ungdomar/unga 
vuxna i 18-22-årsåldern som inte ännu 
är scouter 
Plats: Rajala lägergård i Ylöjärvi  
Pris: 40€ (Du kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.1. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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. 
Hur tar jag mig dit och hem? Den 
slutliga planen klarnar då 
anmälningsläget klarnat, men en 
möjlighet är att deltagarna tar sig till 
Tammerfors därifrån en bokad buss kör 
dem till Roversmällen (och tvärtom på 
hemvägen). 
Hur sover vi? Det finns sovplatser 
inomhus i läger-gårdens stugor, och 
deltagare kan också välja att sova 
utomhus i eget tält eller egen 
hängmatta. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s programgrupp. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 

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

 
ÖVRIGA EVENEMANG ATT HÅLLA ÖGONEN PÅ 
 

• Motorkurs i april/maj i huvudstadsregionen; närmare plats och datum klarnar i 
början av 2021. 
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• Första hjälpen uppdateringskväll, vardag i april, i Vasa; närmare plats och 
datum klarnar i början av 2021. 

• Finlands Scouters Vår-FM (arrangerat av FiSSc) 8.5 i Nurmijärvi 
• Grundutbildning för scoutledare – cykling på Åland 13-16.5 (sista 

anmälningsdag 15.4) 
• UteGourmet 14-16.5 i Närpes, Kajane 
• Kvällsövningsseglats för skeppare 24.5 i Helsingfors 
• Skepparkurs 1, praktikseglats 28-30.5 (sista anmälningsdag 15.4) 
• FiSScFjäll VII – spejarscoutläger på Kåtan 9-17.6 (sista anmälningsdag blir 

troligen 31.3) 
 

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

 
 

WEBBKURSER 
 

BÅTFÖRARKURS PÅ NÄTET 

En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa kårens 
båt. Detta är kursens teoridel, utöver den hör till kursen en praktikdel som görs i 
kåren efter teoridelen. Efter kursen kan du ansöka om övningscertifikat. 
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 ledare som har insyn i grunderna i 
navigation.  
Deltagaravgift:  20€ 
 

GUIDE FÖR LÄGERRESELEDAREN - WEBBKURS 

Guiden för reseladare är till för dig som vill upptäcka världen tillsammans med din 
kår. Vad allt behöver du ta i beaktande då du arrangerar en lägerresa? Detta är kanske 
snarare en handbok än en kurs, men väldigt bra för blivande reseledare att gå igenom 
innan projektet kör igång. Guiden hittas på moodle.partio.fi under FS utbildningar 
(logga in med ditt ScoutID). 
 

TRYGGT TILLSAMMANS - WEBBKURS 

Webbkursen Tryggt tillsammans riktar sig till grupp- och kårledare. Kursen är 
obligatorisk för alla kårens gruppledare och övriga myndiga ledare. Syftet med 
webbkursen är att ge ledarna inblick i materialet i Tryggt tillsammans-anvisningen 
och kunskap om hur barn och ungas välbefinnande kan tryggas. Kursen belyser också 
vilka åtgärder kåren kan vidta vid eventuella fall av kränkande behandling. Tryggt 
tillsammans utbildningen görs på moodle.partio.fi under FS utbildningar. (Logga in 
med ditt ScoutID.) 
 
 



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 scout-hobby. 
Utbildningen består av helheter där man bekantar sig med vad scouting är, hur man 
verkar inom scouterna, hur man beaktar säkerhets-aspekter och hurdant 
scoutprogrammet är. 
Du kan göra utbildningen på moodle.partio.fi (under FS utbildningar) genom att logga 
in med ditt ScoutID. Det tar 1,5-2 h att göra alla uppgifter. 
 

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

 

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 
- 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 
 

--------------------------------------------- 
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EVENEMANG I SAMARBETE MED ANDRA 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! 

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

 

MENTORPROGRAMMET 
 
Som ett led i Finlands Svenska Scouters ambition att förstärka ledarskapet inom 
scoutingen erbjuds scoutledare sedan 2014 en möjlighet att utveckla sitt personliga 
ledarskap genom mentorskap. Ansökningsprocessen till mentorprogrammet startar 
årligen i december med ansökningsdeadline i januari. De som kommit med tilldelas i 
början av året en mentor enligt preferenser och programmet inleds med en kick-off i 
februari. Mentorn och adepten lägger tillsammans upp målsättningar i början av 
mentorskapet. Tyngdpunkten i programmet ligger på scoutuppdraget, men 
mentorskapet förutsätter även ett helhetsperspektiv som också omfattar arbets- och 
privatliv. Mentorskapet kräver konfidentialitet, respekt och ömsesidigt förtroende. 
Ansökan för mentorprogrammet 2021 är nu öppen - sista ansökningsdagen är söndag 
10.1.2021. Mera information om programmet och länk till anmälan hittas här.  
 
Kontakta ledarkoordinator Emilia Blomqvist (emilia.blomqvist@scout.fi / 050 540 
5067) i frågor gällande mentorprogrammet.  

http://www.scout.fi/for-karen/karstod/arrangera-evenemang/
https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/mentorprogrammet/

