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

 
EVENEMANG UNDER APRIL-SEPTEMBER 2021;  
SISTA ANMÄLNINGSDAG 15.4! 
 

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 
15.4.  

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. I 
regel uppbär vi inte någon deltagaravgift för evenemang som inhiberas av FiSSc, utan 
FiSSc står för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget i de fallen. 
 
H. FiSSc:s kansli 
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 evenemang som riktar sig till 
äventyrsscouter och spejarscouter också finns skilda infobrev om evenemangen; dessa 
kan du gärna hänvisa till då du marknadsför evenemang för de åldersgrupperna. 

  

mailto:kansliet@scout.fi


Åldersgruppsindelad: 

Sommaren 2021 – Äventyrsscouter (PDF) 
Sommaren 2021 – Äventyrsscouter (word) 
Infobrev om äventyrsscoutseglatserna 2021 (PDF) 

Sommaren 2021 – Spejarscouter (PDF) 
Sommaren 2021 – Spejarscouter (word) 
Infobrev om skärgårdsseglatserna 2021 (PDF) 

Sommaren 2021 – Explorerscouter (PDF) 
Sommaren 2021 – Explorerscouter (word) 

Sommaren 2021 – Roverscouter och ledare (PDF) 
Sommaren 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. 

 
I detta mejl finns evenemangsinfon i kronologisk ordning för dig som 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/ 
 

https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/sommar2021_aventyrsscouter.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/sommaren2021_aventyrsscouter.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/aventyrsscoutseglatser2021.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/sommar2021_spejarscouter.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/sommaren2021_spejarscouter.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/skargardsseglatser2021.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/sommar2021_explorerscouter.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/sommaren2021_explorerscouter.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/sommar2021_roverledare.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/sommaren2021_roverscouter.docx
https://issuu.com/finlandssvenskascouter/docs/evenemangskatalogen_2021
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2021/03/FiSScHandelsekalender21w.pdf
https://www.scout.fi/handelsekalender/
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/


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) 
 
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. Evenemangen 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. 
 

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

 

APRIL 
 

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

Målgrupp: explorerscouter och äldre 
Plats: Lovisa 
Pris: 0€ (Resekostnaderna 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 

https://www.scout.fi/uppdragsborsen/
http://www.hess.fi/
https://www.sfv.fi/sv/vad/studiecentralen/
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39421
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39422
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39423


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 på 
distans 
(gemensam träff för alla 
ledare i FiSSc, ersätter de 
fysiska träffarna) 
 

Målgrupp: explorer- och roverscouter 
som har ledaruppdrag i kårerna, äldre 
ledare  
Plats: online, Microsoft Teams (länken 
skickas till de anmälda på förhand) 
Pris: gratis 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? Snack om det som är 
aktuellt i kårerna och FiSSc, utbyte av 
åsikter och tankar samt 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: På grund av corona-läget, 
ordnas denna gång en gemensam 
scoutledarträff för alla ledare i FiSSc på 
distans.  
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Kårsödskoordinator Andrea: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 
5083 
 

FAMILJESCOUTLEDAR-
UTBILDNING 17.4 på distans  
(i samband med scoutledarträffen) 
 

Målgrupp: explorer- och roverscouter 
med familjescoutledaruppdrag, äldre 
ledare 
Plats: online, Microsoft Teams. (länken 
skickas till de anmälda på förhand) 
Pris: gratis 
Anmälning senast 15.4 med samma 
blankett som till scoutledarträffen: 
 

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 2h. 
 

MAJ 
 

SEKONDKURS 4 & 6.5 online 
(”nya skärgårdsskepparkursen”) 
 

Målgrupp: Roverscouter och ledare (och 
äldre explorerscouter) som innehar 
övningscertifikat. 
Plats: online 
Pris: 0€  
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? Det här är en ny 
sjöutbildning på 
skepparutbildningsstigen. Kursen 
placerar sig nivåmässigt mellan 
Båtförarkursen och Skepparkurs 1 och 
ersätter alltså Skärgårdsskepparkursen 
som inte längre finns i kursutbudet. Om 
du har gått Båtförarkursen (också 
praktiken) är detta alltså ditt naturliga 
följande steg. 
Detta är kursens teoridel; kursen består 
också av en praktikdel som ordnas i 
kåren. 
Information om tillgänglighet:  Kursen 
är en online-kurs som du deltar i 
hemifrån eller från annan valfri plats. 
Du behöver internetuppkoppling och en 
dator eller pekplatta för att kunna följa 
med kursen. 
Vem håller i trådarna för kursen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39459
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=40320


gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

INTRODUKTION TILL 
NORMKRITISKT LEDARSKAP 
8.5 i Åbo/på distans 
 

Kursen är flyttad från 21.3 till 8.5 på 
grund av pandemiläget. Kursen har haft 
sista anmälningsdag.  
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Andrea Hynynen, 
andrea.hynynen@scout.fi 050 540 5083 
 

UTEGOURMET 14-16.5 i Petalax, 
Kajane  
 

Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter 
och äldre ledare 
Plats: Kajane i Petalax 
Pris: 40€ (Deltagare kan ansöka om 
reseunderstöd)  
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? 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! 
Hur tar vi oss dit? I första hand med 
egen bilskjuts. För deltagare som detta 
är utmanande utreds möjligheter till 
transport på annat sätt. 
Hur sover vi? Vi sover utomhus i 
tältkåtor eller vindskydd. 
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 
 

KVÄLLSÖVNINGSSEGLATSER 
24.5 och 26.8 i Helsingfors och 
x.8 i Åbo 
 

Målgrupp: Navigatorskeppare och 
viceskeppare (såväl sådana som redan är 

och sådana som håller på att bli). Du bör 
ha skärgårdscertifikat och seglingsvana. 
Plats: s/y Navigator i Helsingfors och i 
Åbo 
Pris: 0 € ifall du fungerar som skeppare 
eller viceskeppare under en FiSSc-
seglats sommaren 2021 / 10 € för övriga. 
(Reseunderstöd utbetalas inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblanketter: 24.5 // 26.8 
(Åbo-kvällens anmälning öppnar såfort 
datumet slagits fast)  
 

Vad går det ut på? Under sommaren 
ordnas tre övningskvällar (två i 
Helsingfors, en i Åbo) 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. Du, kan delta 
i en, två eller alla övningskvällar (men 
observera att det är skild anmälning till 
de olika kvällarna).  
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. 
Hur tar vi oss dit? Med allmänna 
fortskaffningsmedel (bl.a. är det inte 
långt till Björkholmens metrostation) 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

SKEPPARKURS praktik 28-
30.5 från och till H:fors 
 

Målgrupp: Roverscouter och ledare som 
har gått Skepparkursens teoridel. 
Plats: s/y Navigator; rutt: Helsingfors-
Helsingfors 
Pris: 60€ (Deltagare kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39341
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=40518
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=40519
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39470


Vad går det ut på? Skepparkurs 1 är en 
utbildning i det nya 
sjöutbildningssystemet; till omfattning 
innehåll samt målgrupp och syfte 
påminner den mycket om den tidigare 
skepparkursen. 
Skepparkurs 1 består av två 
teoriveckoslut och en praktikdel. På 
kursen går vi igenom ämnen som hör 
till scoutskepparskapet samt bekantar 
oss med båttekniska frågor som en 
högsjöskeppare skall behärska och övar 
våra färdigheter ombord.  
Du måste inte gå praktikdelen samma år 
som du går teorin. 
Hur tar vi oss dit? Till Helsingfors kan 
du ta dig med tåg och buss från hela 
landet; startplatsen ligger en metroresa 
från H:fors-centrum. 
Hur sover vi: Vi sover ombord på båten. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

KÅTAN TALKOLÄGER 4-9.6, 
Muonio 
 

Målgrupp: Explorerscouter, 
roverscouter, ledare 
Plats: Kåtan, Muonio 
Pris: gratis (resorna är gratis för den 
som kommer med samtransport) 
Anmälning senast 9.5. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Kåtan är förbundets 
stockstuga i Lappland. Kåtan ligger i 
västra Lappland i Muonio kommun, vid 
sjön Torassieppi. Stugan gränsar till 
Pallas-Yllästunturi nationalpark och 
därför är naturen näst intill orörd. Tyst 
är det också förutom första veckan i juni 
då där hålls ett ovanligt bra talkoläger. 
Vi bygger ett utekök, städar inne i 
stugan, fixar annat smått på området, 
inventerar och kokar mat. Ved för 
kommande säsong behövs också. 
Paddling eller vandring på kvällarna, 
möjlighet att få tips om hur man ordnar 

kårläger eller kårvandring med Kåtan 
som bas.   
Vad behöver jag kunna från tidigare? 
Inga förhandskunskaper krävs  
Hur tar jag mig dit och hem? Vi 
försöker koordinera skjutsar så att 
deltagare kan samåka.    
Hur sover vi? Ute i tält, alternativt inne 
på Kåtan 
Vem håller i trådarna för kursen? Linda 
Sointu, Fredrik Aspö, Dennis Saxen 
(fornamn.efternamn@scout.fi) 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Frida Lundberg, 
frida.lundberg@scout.fi 0504434862 
 

KVÄLLSSEGLATSER för 
äventyrsscouter 7.6 och 8.6 i 
Helsingfors 
 

Målgrupp: Äventyrsscouter. 
Plats: s/y Navigator; Helsingfors 
Pris: 10€ (Reseunderstöd utbetalas inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblanketter: 7.6 // 8.6 
 

Vad går det ut på? 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. 
Hur tar vi oss dit? Med allmänna 
fortskaffningsmedel (bl.a. är det inte 
långt från Björkholmens metrostation) 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

FISSCFJÄLL 9-17.6 i Muonio 
 

Målgrupp: Spejarscouter födda 2008 
eller tidigare samt kompisdeltagare i 
samma ålder. 
Plats: Muonio 
Pris: 130€ + ca 110€ för resor  
Anmälning senast 31.3!  
 

Info och anmälningsblankett på 
www.scout.fi/fisscfjall  

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=40013
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=40515
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=40516
http://www.scout.fi/fisscfjall


 
MINI-OFFSHORESEGLATS 11-
13.6 från och till Helsingfors 
 

Målgrupp: främst explorerscouter och 
roverscouter, men också äldre ledare är 
välkomna. Du bör ha seglingsvana. 
Plats: s/y Navigator; Helsingfors 
Pris: 10€ (Reseunderstöd utbetalas inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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. 
Hur tar vi oss dit? Till Helsingfors kan 
du ta dig med tåg och buss från hela 
landet; startplatsen ligger en metroresa 
från H:fors-centrum. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 

 
CHEFSTRÄFF 12.6 på distans 
 

Målgrupp: kårchefer, programchefer, 
uppdragschefer och vice kårchefer, samt 
blivande chefer 
Plats: online, Microsoft Teams 
Pris: gratis  
Anmälning senast: 15.4 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? Din chans att träffa 
andra med samma uppdrag, få tips och 
dela med dig av dina erfarenheter. 
Mer mer info publiceras i 
händelsekalendern senare under våren. 

Vem håller i trådarna för kursen? 
kårstödsgruppen  
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Andrea Hynynen, 
andrea.hynynen@scout.fi 050 540 5083 

 
KLART-VI-KAN-SEGLATS 28-
30.6 Helsingfors-Kotka 
 

Målgrupp: Kvinnliga explorerscouter, 
roverscouter och äldre ledare som har 
gått skärgårdsskepparkursen eller 
sekondkursen. 
Plats: s/y Navigator; Helsingfors-Kotka 
Pris: 40€ (Reseunderstöd utbetalas 
inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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! 
Hur tar vi oss dit? Både till Helsingfors 
och från Kotka kan du ta dig med tåg 
eller buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i 
en hamn. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

SKÄRGÅRDSSEGLATS 1-4.7 
Kotka-Villmanstrand 
 

Målgrupp: Spejarscouter och äldre. Det 
är bra att ha lite erfarenhet av segelbåt 
från tidigare. 
Plats: s/y Navigator; Kotka-
Villmanstrand 
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Pris: 80€ (Reseunderstöd utbetalas 
inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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! 
Hur tar vi oss dit? Både till Kotka och 
från Villmanstrand kan du ta dig med 
tåg eller buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i 
en hamn. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

 

SKÄRGÅRDSSEGLATS 5-9.7 till 
och från Villmanstrand 
 

Målgrupp: Spejarscouter och äldre. Det 
är bra att ha lite erfarenhet av segelbåt 
från tidigare. 
Plats: s/y Navigator; Villmanstrand-
Villmanstrand 
Pris: 100€ (Reseunderstöd utbetalas 
inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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! 
Hur tar vi oss dit? Du kan ta dig till och 
från Villmanstrand med tåg eller buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i 
en hamn. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

KUSTSEGLATS 10-15.7 
Villmanstrand-Tallinn 

 

Målgrupp: Explorerscouter och 
roverscouter som har seglat en del i 
skärgårds- eller kustområden tidigare 
och har deltagit i minst en seglats med 
övernattning. 
Plats: s/y Navigator; Villmanstrand-
Tallinn 
Pris: 120€ (Reseunderstöd utbetalas 
inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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. 
Hur tar vi oss dit? Till Villmanstrand 
kan du ta dig med tåg eller buss; från 
Tallinn kan du ta dig med färja till 
Helsingfors och därifrån vidare. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten; 
de flesta nätter ligger båten i hamn, 
men vi seglar antagligen någon 
nattseglats också. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
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OFFSHORESEGLATS 15-24.7 
Tallinn-Mariehamn (Tall Ships 
Race!) 
 

Målgrupp: Explorerscouter och 
roverscouter som har seglat en del, 
gärna flera lite längre seglatser, är 
bekanta med de mest centrala 
seglingstermerna och kan 
grundläggande navigation. 
Plats: s/y Navigator; Tallinn-
Mariehamn 
Pris: 200€ (Reseunderstöd utbetalas 
inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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. 
Hur tar vi oss dit? Till Tallinn och från 
Mariehamn kan du ta dig med färja från 
Helsingfors och till Åbo. 
Hur sover vi? Vi kommer att segla 
dygnet runt en hel del och sover ombord 
i skift. Också då vi tar i hamn till natten 
sover vi ombord på båten. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

GOURMETSEGLATS 25-29.7 
Mariehamn-Åbo 
 

Målgrupp: Explorer och roverscouter 
samt ledare som redan har en viss 
seglingsvana. 
Plats: s/y Navigator; Mariehamn-Åbo 
Pris: 100€ (Reseunderstöd utbetalas 
inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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. 
Hur tar vi oss dit? Till Mariehamn kan 
du ta dig med färja från Åbo; till och 
från Åbo kan du ta dig med tåg eller 
buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

DAGSSEGLATS för 
äventyrsscouter 1.8 i Åbo 
 

Målgrupp: Äventyrsscouter. 
Plats: s/y Navigator; Åbo 
Pris: 15€ (Reseunderstöd utbetalas inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? 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. 
Hur tar vi oss dit? Det är ännu oklart 
var i Åbo Navigator kommer att ligga. 
De anmälda får information om saken i 
god tid. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
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Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 
 

SKÄRGÅRDSSEGLATS 5-9.8 
Åbo-Helsingfors 
 

Målgrupp: Spejarscouter och äldre. Det 
är bra att ha lite erfarenhet av segelbåt 
från tidigare. 
Plats: s/y Navigator; Åbo-Helsingfors 
Pris: 100€ (Reseunderstöd utbetalas 
inte.) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? 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! 
Hur tar vi oss dit? Både till Åbo och från 
Helsingfors kan du enkelt ta dig med 
tåg eller buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i 
en hamn. 
Vem håller i trådarna för seglatsen: 
FiSSc:s sjöråd. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Programkoordinator Gunilla: 
gunilla.edelmann@scout.fi, 050 540 
5081 

 
UTEPADDEL 20-22.8 i 
insjöfinland (Väliväylä) 
 

Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter 
och äldre ledare. Deltagaren bör vara 
simkunnig. 
Plats: Väliväylä paddlingsled 
Pris: 35€ + avgift för kanothyra 
(Reseunderstöd utbetalas inte)  

Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? 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). 
Hur tar vi oss dit? Vi koordinerar 
skjutsarna sinsemellan veckorna före 
kursen. 
Hur sover vi? Vi sover i tältkåta, 
vandringstält, vindskydd, hängmatta 
eller dylikt. 
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 
 

SCOUTLEDARTRÄFF 21.8 på 
Åland 
 

Målgrupp: explorer- och roverscouter 
som har ledaruppdrag i kårerna, äldre 
ledare  
Plats: klarnar senare 
Pris: gratis (reseunderstöd utbetalas 
inte) 
Anmälning senast: ungefär en vecka 
innan träffen 
Anmälningsblankett och mer info 
publiceras i händelsekalendern senare 
under våren 
 

Vad går det ut på? Snack om det som är 
aktuellt i kårerna och FiSSc, utbyte av 
åsikter och tankar samt 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. 
Vem håller i trådarna för träffen? 
FiSSc:s kårstödsgrupp. 
Vem ska jag kontakta om jag har 
frågor? Kårsödskoordinator Andrea: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 
5083 
 

VÅR-FM I SCOUTFÄRDIGHETER 
TELLUS 2.0 4.9 i Nurmijärvi 
 

Målgrupp: Spejarscouter och 
explorerscouter i 4-6 personers 
tävlingspatruller. 
Plats: Nurmijärvi 
 

FiSSc arrangerar vårmästerskap i 
scoutfärdigheter för hela landet. 
(Mästerskapen flyttade till september på 
grund av pandemin). Kom med och tävla 
du också! 
 

Mer info på 
https://www.scout.fi/nu/tellus21/ 
 

AKELA- OCH KAPTENS-
UTBILDNING 4-5.9 i Ahtela, 
Sagu 
 

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: Ahtela, Sagu 
Pris: 40€ (Du kan ansöka om 
reseunderstöd.) 
Anmälning senast 15.4. 
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 Ahtela med egen bilskjuts 
Hur sover vi? Vi sover inomhus i 
sovsalar 
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 
 

UTEVANDRING 17-19.9 i 
Österbotten 
 

Målgrupp: Explorerscouter som gått 
UteVinter/UTE1 eller innehar 
motsvarande färdigheter. 
Plats: Larsmo 
Pris: 35€ (Deltagare kan ansöka om 
reseunderstöd)  
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? 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. 
Hur tar vi oss dit? Då anmälningsläget 
klarnar koordinerar vi transporter 
sinsemellan 
Hur sover vi? Vi sover tillsammans i 
vindskydd. 
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 
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---------------------------------------------- 

 
ÖVRIGA EVENEMANG ATT HÅLLA ÖGONEN PÅ 
 

• Finlands Scouters Ledareldar 27-29.8 i Evois 
 

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

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€ 
Mer info i händelsekalendern 
 

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 
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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! 

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