I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kurser
och evenemang.
Anmälningen till kurserna och evenemangen sker via scouternas e-tjänst (asiointi.partio.fi) eller med
hjälp av anmälningslänkarna i händelsekalendern på www.scout.fi. Minderåriga deltagare anmäls av sin
vårdnadshavare med vårdnadshavarens scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla
medlemmar (åtminstone uppdragschef och medlemsregisteransvariga).
Covid19: Kom ihåg att inte delta i evenemang om du är sjuk eller har ens lindriga symptom. Ifall du eller
någon närstående hör till en riskgrupp är det viktigt att du själv noggrant överväger ditt deltagande i
evenemanget.
Vi beaktar pandemiläget på våra kurser och evenemang genom att:
 uppmuntra scouter att delta i evenemang som finns nära deras hemort ifall det finns valmöjlighet
 påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på
evenemanget om man är helt frisk.
 planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt
att hålla distans till varandra i programmet.
 följa rådande ansiktsmaskrekommendationer.
 se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till god handhygien.
 följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare
försiktighetsåtgärder eller i värsta fall helt inhibera evenemanget
Ifall händelser inhiberas på grund av rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas
alla anmälda om saken. Informationen uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi.
Det finns möjlighet att ansöka om stipendium 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)

Målgrupp: Spejarscouter födda 2008 eller tidigare
samt kompisdeltagare i samma ålder.
Plats: Muonio
Pris: 130€ + ca 110€ för resor
Anmälning senast 31.3!
Vandringsläger för spejarscouter i Muonio; med
scoutstugan Kåtan som bas.
Info och anmälningsblankett på
www.scout.fi/fisscfjall

Målgrupp: Spejarscouter och äldre. Det är bra att
ha lite erfarenhet av segelbåt från tidigare.
Plats: s/y Navigator, rutter:
1-4.7: Kotka-Villmanstrand
5-9.7: Villmanstrand-Villmanstrand
5-9.8: Åbo-Helsingfors
Pris: 20€/påbörjat dygn, dvs 80€ för första och 100
€ för de senare. (Reseunderstöd utbetalas inte.)
Anmälning senast 15.4.
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? Till alla start- och
slutdestinationer kan man ta sig med buss/tåg.
Hur sover vi? Vi tar i hamn till natten och 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

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/

Kom ihåg att kolla in också Helsingfors Svenska
Scouters och Ålands Scoutdistrikts evenemang,
kurser och tävlingar. HeSS händelser hittar du på
hess.fi; ÅSD:s evenemang får du info om av ÅSD!

FiSSc:s utbildningar och evenemang arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

