5-7.2 Chefsutbildningar i Nyland –flyttas till hösten; ordnas 12-14.11 i Borgå
13-14.2 Gruppledarutbildning i Jakobstad –flyttas till hösten; ordnas 6-7.11 i Jakobstad
13-14.2 UteVinter i Raseborg – inhiberas på grund av Covid-19-läget; går inte att
arrangera trygg övernattning ur smittsynvinkel
6-7.3 Akela och kaptensutbildning i Åbo – flyttas till hösten; ordnas i aug/sept.

12-14.3 Båtförarkurs i Sagu, Ahtela – kursen ordnas INTE som fysisk kurs i Sagu, utan vi
utreder andra möjligheter att ordna kursen. Möjlighet till efteranmälning kan finnas.
13-14.3 och 27-28.3 Skepparkurs 1 teori i Sagu, Ahtela och i Helsingfors – kursen ordnas
INTE som fysisk kurs. Sjörådet utreder möjligheter att ordna kursen på annat sätt.
Motorkurs två vardagskvällar i april i Helsingfors – om hur och när kursen ordnas utreds
ännu.

Efteranmälningen fungerar enligt först-till-kvarn-principen, dvs det lönar sig att vara ute i god
tid, för annars kanske kursplatserna har gått åt då du anmäler dig. Mer info om evenemangen
samt anmälningsblanketter finns i händelsekalendern på scout.fi.
13.2 Kuksa-utbildning – ordnas online; sista anmälningsdag 1.2
2.3-maj Fortbildning för skeppare – anmälning senast två veckor före
den första träff du deltar i.
6-7.3 Första hjälpen 2 i Åbo (ingen inkvartering) – Det finns några
platser lediga på kursen: efteranmälning senast 15.2.
15.3-15.5 Grundutbildning för scoutledare – flerformskurs (online). –
Lediga platser finns: efteranmälning senast 15.2.
20.3 FiSSc:s vårmöte – ordnas online
21.3 Normkritiskt ledarskap i Åboland –Lediga platser finns;
efteranmälning senast 15.2.
2-5.4 UteVinterexpedition i Södra Konnevesi nationalpark –Lediga
platser finns; efteranmälning senast 15.2.
10, 11, 24 och 25.4 samt 8.5 Navigatortalkon i Lovisa – Anmälning
senast ca en vecka på förhand.
10-11.4 Lägerkocksutbildning i Sagu, Ahtela – Lediga platser finns; efteranmälning senast
15.3.

17 och 18.4 Scoutledarträffar i Jakobstad och Åbo (17.4) samt Helsingfors och Vasa (18.4)
– oklart ännu om det blir fysiska träffar eller online. Anmälning senast 11.4.
18.4 Familjescoutledarutbildning i Helsingfors och Vasa –oklart ännu om det blir fysiska
träffar eller online. Anmälning senast 11.4.
24-25.4 Roversmäll i Ylöjärvi, Kuru – Lediga platser finns; efteranmälning senast 15.3.
4 och 6.5 Sekondkurs (motsvarar nivåmässigt tidigare skärgårdsskepparkursen) online –
Sista anmälningsdag 15.4.
8.5 VårFM i Nyland
14-16.5 UteGourmet i Närpes, Kajane – Sista anmälningsdag 15.4.
13-16.5 Grundutbildning som cykling, del 1+2 på Åland – Sista anmälningsdag 15.4.
24.5 Kvällsövningsseglats i Helsingfors – Sista anmälningsdag 15.4.
28-30.5 Skepparkurs, praktikseglats; Helsingfors-Helsingfors – Sista anmälningsdag
15.4.

6.3 Spejardag i Nurmijärvi – Ingen efteranmälning.
27-28.3 FiSScExplosion i Esbo –vid behov kan det förkortas till endagsevenemang. Ingen
efteranmälning.

* justeringarna kan handla om att evenemanget förkortas, ordnas online eller ordnas utan övernattning.
Självklart kan coronaläget ändå sätta käppar i hjulen på evenemanget i ett senare skede. I så fall informeras de
anmälda asap och händelsekalendern på scout.fi uppdateras.
FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter
att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har
rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i
evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar något av ovan nämnda
evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift
uppbärs för evenemanget, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också
ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för ifrågavarande evenemang i fall där enskilda deltagare
annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

