


 

TIDTABELL 
FREDAG 29.10  

TID PROGRAM VAR? 

18.00-21.00 Check in/Infodisken öppen A-huset 

ca 19.00 Åbo bussen anländer  

ca 19.30 Borgå/Helsingfors bussen anländer  

ca 20.00 Vasa bussen anländer  

20.00 Matigare kvällsmål  A-huset: Matsalen 

från 20.00 Kvällsprogram (drop in aktiviteter) Inne och ute 

LÖRDAG 30.10  

TID PROGRAM VAR? 

07.45-08.45 Frukost A-huset: Matsalen 

8.00-8.45 Infodisken öppen A-huset 

8.50-9.15 Välkomsthälsning och praktisk info  A-huset: Stora salen 

9.30 Bussarna för de workshoppar som tar plats 

i Tammerfors avgår 

Parkeringen 

10.00-12.00 Workshops   

12.00 Buss tillbaka till Urhattu från Tammerfors  

12.00-13.30  Lunch A-huset: Matsalen 

13.45  Workshops Se programhäftet 

15.15 Kaffe & paus A-huset: Matsalen 

16.00 Chefsträff    

16.00 Drop-in aktiviteter   

17.30-19.00  Middag   A-huset: Matsalen 

19.30 Inför styrelsevalet med 

Valberedningskommittén 

A-huset: Stora salen 

20.00 Gemensamt kvällsprogram - Lägerbål A-huset: Stora salen 

21.30 Kvällsmål  A-huset: Matsalen 

21.00-23.00 Bastumöjlighet, fritt umgänge B-huset och Strandbastun 
SÖNDAG 31.10  

TID PROGRAM VAR? 

07.45-08.45  Frukost   A-huset: Matsalen 

8.00 - 8.45  Fullmakter lämnas in till höstmöte  Infodisken 

9.00  FiSSc/FSFSF/FSSF höstmöte börjar  A-huset: Stora salen 

12.00 Lunch     
..Höstmöte forts.   

senast kl. 

16.00 

 Hemfärd, bussarna avgår   



 

KARTA ÖVER EVENEMANGSOMRÅDET 
 

 

1. A-HUSET (huvudbyggnad): Matsal, logi, infodisk, stora salen, wc, 

duschar, workshoputrymmen 

 

2. B-HUSET: Logi, wc, duschar, bastu, workshoputrymmen 

 

4. PALLOKENTÄT: Tältplats 

 

I det här häftet hittar du information om programmet under Nokia – 

Connecting Scouter. Här kan du läsa om de olika workshopparna som tar 

plats på lördagen och lära känna workshopledarna. På lördagen mellan kl. 

16.00-18.00 deltar du antingen i chefsträfffen eller i ett par av drop in 

aktiviteterna som erbjuds. Vad de olika drop in aktiviteterna gå ut på och vem 

som  ordnar de hittar du i detta program.  



 

WORKSHOPPAR 

 

Workshoppar på förmiddagen 
kl. 10.00-11.30: 

 

Abseling 
Plats: Pyynikkis utsiktstorn i Tammerfors 

Att notera: Ta varma, bekväma kläder på 

Åsen Pyynikki erbjuder sevärda vyer över 

Tammerfors med omnejd redan i sig själv, 

men uppifrån utsiktstornet är vyerna ännu 

bättre. Abseilingen sker från 26 meters höjd 

och ger garanterat en upplevelse för livet.   

 

 
 

 

Besök till muséet Vapriikki i 
Tammerfors 
Att notera: - 

Vapriikki är ett mångsidigt museicenter vid 

Tammerfors ström. Museet erbjuder alltid 

mer än tio utställningar, med teman som 

sträcker sig från historia till teknik och 

vetenskap. Vapriikki inkluderar Tammerfors 

naturhistoriska museum, Tammerfors 

naturvetenskapliga museum, postmuseet, 

Finska ishockeymuseet, Rupriikki 

mediemuseum och Finska spelmuseet. 

Närmare information om de olika 

utställningarna hittas på museicentrets 

hemsida. 

 

 
Näverslöjd och vässning av 
verktyg.  

 
Plats: B-huset, Urhattu 

Att notera: Ta med egen kniv om du har 
Skarpa verktyg är en förutsättning för att 

jobba effektivt i trä, laga mat eller filéera 

fisk. Isak presenterar olika verktyg och deras 

vässning. Vi diskuterar olika 

slipningsvinklar. Vi kollar på olika 

slipstenar. Vi prövar på vässning av olika 

verktyg. Om du har egen kniv så kan du 

under handledning vässa den. Mot slutet av 

passet jobbar vi med näver och flätning av 

en enkel ring. 

 

Workshoppen leds av Isak Poutanen som 

beskriver sig så här: "Jag brukar kallas “den 

finska bondröven ”, de flesta känner den 

danska! Till vardags jobbar jag som 

slöjdlärare. Jag har haft ett livslångt intresse 

för slöjd oftast med enkla verktyg som är 

skarpa. Tycker om att tälja men klarar också 

att backa med symaskin! Jobbar helst med 

gammaldags tekniker. Min kår var i tiderna 

Sjöscoutkåren Stormfågeln."  

 

❖ Katt eller hund  

❖ Borsta tänderna före eller efter 

morgonmål 

❖ HAV eller land  

https://www.vapriikki.fi/


 

❖ Nokia telefon eller Nokia 

gummistövel   

 

 
 

 

Cricket.  

Plats: Tammerfors, utomhus 

Att notera: Klä dig i lämpliga utekläder 

Vem kommer att söndra sin anka? Vem 

kommer att ha sitt ben före wicketen? Vem 

kommer att förstå reglerna? Kom och testa 

på det konstigaste engelsmännen uppfunnit 

sedan engelsk rättstavning. Du vet garanterat 

ingenting om cricket, kom och lär dig och ha 

roligt! 

 

 

 

 

Förstå din röst - sjung (i alla fall 
lite) bättre.  

Plats: A-huset, stora salen 

Att notera:- 

Vill du lära dig grunderna i hur sångrösten 

fungerar och få snabbhjälp att sjunga bättre? 

Är du redo att prova något nytt och ha roligt 

på samma gång? Ifall det låter som något du 

är intresserad av, är den här workshopen 

antagligen bra för dig!  

 

I workshopen: 

• går vi kort och gott gå igenom hur 

rösten fungerar, så att du förstår din 

egen röst bättre.  

• gör vi både nyttiga (och lite skojiga) 

övningar, så du får rösten uppvärmd 

och är redo att sjunga sånger.  

• sjunger vi, så du får testa det 

teoretiska i praktiken och ha roligt 

med din röst!  

 

Workshoppen leds av Linda som beskriver sig 

så här: "Musik, sång, dans, sol, skärgård, 

choklad och att alltid lära mig mer och bli 

bättre på det jag gör samt tid med nära och 

kära - det är vad jag uppskattar och gillar 

mest! Att hjälpa folk att sjunga bättre är min 

passion och det största delen av min tid går 

åt till. Scouting var en del av min barndom 

och jag njuter fortfarande av att vara i 

naturen och speciellt i skärgården - det är det 

bästa!"  

 

❖ Katt eller hund  

❖ Borsta tänderna före eller efter 

morgonmål 

❖ Hav eller land 

❖  Nokia telefon eller Nokia 

gummistövel   
 

 
 

 

 



 

Rundvandring i Tammerfors till 
fots. 

Plats: Start från Vapriikki 

Att notera: Guidningen sker till fots, ta 

lämpliga skor och utekläder på 

Lär känna Tammerfors stad med "Lipi": "Jag 

heter “Lipi” Lisbeth Nyström och jobbar med 

musik på Svenska samskolan i Tammerfors. 

Fritiden fylls av guidningar, körsång, simning 

och min nya hobby fiolspel. I Tammerfors 

Spejare har jag varit som barn och senare 

som vuxen och ordnat flera scoutläger. 

Välkommen och utforska de bästa bitarna av 

min hemstad Tammerfors!" 

 

❖ Katt eller hund  

❖ Borsta tänderna före eller efter 

morgonmål 

❖ Hav eller land 

❖  Nokia telefon eller Nokia 

gummistövel   

 

 
 

 

 

 

 

 

kl. 13.45-15.15:

Gör din egen spuunk!  

Plats: Urhattu, utomhus 

Att notera: Ta med egen kniv om du har 

Har du försökt tälja skedar men inte fått till 

det riktigt bra? Du lär dig grundgreppen i 

täljning. Grunderna i design av skedar, rita 

modeller etc. Hur du klyver ut ett ämne till en 

sked. Grov täljer med yxa. Urgröpning med 

skedkniv och slutligen täljer formen. Du 

kommer inte att bli färdig med skeden under 

workshopen men får tips på hur du kan 

slutföra skeden på egenhand, vid lägerelden 

till en kopp gott pannkaffe. Om du har egen 

yxa och täljkniv får du gärna använda de. 

 

Workshoppen leds av Isak Poutanen som 

beskriver sig såhär: "Jag brukar kallas “den 

finska bondröven ”, de flesta känner den 

danska! Till vardags jobbar jag som 

slöjdlärare. Jag har haft ett livslångt intresse 

för slöjd oftast med enkla verktyg som är 

skarpa. Tycker om att tälja men klarar också 

att backa med symaskin! Jobbar helst med 

gammaldags tekniker. Min kår var i tiderna 

Sjöscoutkåren Stormfågeln."  

 

 

Orientering.  

Plats: Urhattu, utomhus 

Att notera: Ta med egen kompass om du 

har och klä dig lämpliga utekläder 

Har du brist på idéer när det kommer till att 

lära ut orientering? Funderar du på var man 

kan få hjälp eller vem man kan samarbeta 

med då det gäller orientering? Eller behöver 

du bara uppdatera ditt eget minne när det 



 

kommer till orienteringskunskaper. Vi 

fokuserar på grunderna i orientering och 

diskuterar och delar med oss av våra 

orienteringskunskaper och idéer. Ta gärna 

med egen kompass till workshopen! 

 

Workshopen leds av Jonas som beskriver sig 

så här: "Bor i Helsingfors men är hemma från 

Pedersöre. Scout i Pedersörenejdens 

KorsBärare (PnKB) och ingenjör till yrket. 

Intresserad av idrott i många olika former 

och tycker om att röra mig ute i naturen. " 

 

❖ Katt eller hund - Ingendera 

❖ Borsta tänderna före eller efter 

morgonmål 

❖ Hav eller land  

❖ Nokia telefon eller Nokia 

gummistövel   

 

 
 

 

Hantverk 

Plats: B-huset 

Att notera: Ta med en urtvättad t-skjorta 

Vill du skippa plastfolie och plastpåsar för att 

förvara din mat? Ta med en gammal 

bomullsskjorta eller annat bomullstyg och så 

gör vi vaxade dukar man kan vira runt mat. Vi 

smälter bivax på tygerna och får dukar man 

kan använda många gånger. Det finns 

bomullstyger på plats att använda. Om du 

har en skjorta så klipp inte sönder den på 

förhand! Den kan användas till många saker.  

 

❖ Katt eller hund  

❖ Borsta tänderna före eller efter 

morgonmål 

❖ Trivs både till lands och havs...kanske 

ändå land 

❖  Nokia telefon eller Nokia 

gummistövel   

 

 
 

 

Utemat 

Plats: Utomhus 

Att notera: Ta med matkärl, gärna två fat 

På workshopen fixar vi utemat på eld, glöd 

och trangior (ät inte för mycket lunch före :)).   

 

Workshoppen leds av Kati som beskriver sig 

så här. "Jag heter Kati Källman, Åfarare i 

själen, verksamhetsledare för Korsholms 4H 

och hussalärare på Alma i vardagen. På 

fritiden är jag kulturarbetare och pynjar med 

olika projekt med en ljudbok i öronen. Mat 

gör jag helst ute. " 

 

❖ Katt eller hund  

❖ Borsta tänderna före eller efter 

morgonmål 



 

❖ Hav eller land  

❖ Nokia telefon eller Nokia 

gummistövel   

 

 
 

 

Skog, hälsa och hälsoskog 

Plats: Urhattu, utomhus 

Att notera: klä dig i varma utekläder 

Under programpasset är strävan att öppna 

upp mer om vad som händer i knopp och 

kropp när vi är i skogen. Vår subjektiva 

upplevelse är att vi mår bra i skogen, men 

vad har forskats i ämnet? 

 

Workshopen leds av Alli som beskriver sig så 

här: "Jag bor i Sibbo med min familj och våra 

djur. Scoutkåren Åfararna ryckte mig med i 

scoutverksamheten som vuxen och sedan 

dess har jag fungerat som akela och 

äventyrskapten. Naturen är starkt 

närvarande i min vardag, exempelvis i 

närskogen, på åkrarna och längs 

dikesrenarna. Ibland finns tillfälle att dra ut 

på längre turer i naturen. Jag jobbar som 

ergoterapeut och fascineras av människor, 

livsöden och lösningar. Att ömsom vidga vyer 

och se helheter, ömsom fokusera för att se 

det stora i det lilla ger djup i min tillvaro." 

 

❖ Katt eller hund  

❖ Borsta tänderna före eller efter 

morgonmål 

❖ Hav eller land  

❖ Nokia telefon eller Nokia 

gummistövel   

 

 
 

 

Bli trädgårdsexpert!  

Santeri är inte scout, men han spenderar 

största delen av sin tid utomhus. Santeri är 

utbildad trädgårdsmästare, och har startat 

företaget Omatarhuri. Han ansvarar och 

sköter själv om alla växter på Finlaysons 

område. På området finns bland annat 

takträgård utanför cafét, litet växthus och 

stora blomkrukor utspridda över hela 

området. Förutom arbetet på Finlayson både 

planerar och verkliggör han trädgårdar. 

 

Santeris workshop är på finska (men man 

kan fråga frågor på engelska eller om man vill 

fråga frågor på svenska. Stabsmedlem Heka 

kommer att fungera som tolk, men han har 

noll koll på växter:) ), passet kommer att 

handla om din trädgård, hur du planerar din 

egna trädgård och underhållnings schema 

(vad ska göras när).  



 

 

❖ Katt eller hund  

❖ Borsta tänderna före eller efter 

morgonmål 

❖ Hav eller land 

❖ Nokia telefon eller Nokia 

gummistövel   

 

 
 

 

 

Stövel/kännykastning.   

Plats: Urhattu, utomhus 

Att notera: Ta med egna stövlar 

Eftersom vi befinner oss i Nokia hör det ju till 

att tävla om att kasta Nokia telefoner och 

stövlar. Vi går igenom olika tekniker och 

tävlingsgrenar inom känny-och 

stövelkastning och så tävlar vi. Ju längre du 

får mobiltelefonen och stöveln desto fler 

poäng får du. Väldigt enkelt!  

 

Workshoppen dras av Kenneth Mattila som 

beskriver sig såhär: ”I vissa kretsar även känd 

som Söpö. Har varit scout sedan jag var 14 

och nu för tillfället drar jag Explorerscouter 

och är med i Helsingfors Svenska Scouters 

styrelse, samt i programgruppen i FiSSc.” 

 

❖ Katt eller hund  

❖ Borsta tänderna före eller efter 

morgonmål 

❖ Hav eller land  

❖ Nokia telefon eller Nokia 

gummistövel 

 

 

 

 
FREDAGKVÄLL 

När du anländer till Urhattu på fredagkväll ska du checka in vartefter någon från staben visar dig 

vidare till ditt rum/tältplats. Kl. 20.00 är det ett litet matigare kvällsmål, det finns även snacks på 

plats under kvällen. Efter kvällsmålet har staben planerat lite olika gemensamma aktiviteter 

som du kan välja mellan. Du kan t.ex. varva ner efter veckan med en organiserad promenad 

utomhus eller pyssla. Det finns något för alla och vi i staben ser till att det finns ett sammanhang 

för alla, även för dig som kanske inte känner så många från tidigare       Mera information om 

programmet fås vid din ankomst på fredagkväll.  

 

 

 



 

AKTIVITETER LÖRDAG kl. 16.00-18.00 
 

Chefsträff 
På lördag eftermiddag kl. 16.00 – 18.00 samlas alla chefer (kårchef, uppdragschef och programchefer) för 

att tillsammans diskutera det egna uppdraget och få stöd och tips av andra i samma situation. Om du i 

din anmälan inte har meddelat att du deltar är det ännu möjligt att ändra sig! Meddela isf 

andera.hynynen@scout.fi. Alla coacher, chefer och potentiella framtida chefer är varmt välkomna 

med! 

 

DROP IN AKTIVITETER LÖRDAGEN 
Till dig som inte har ett chefsuppdrag och därför inte deltar i chefsträffen erbjuder FiSSc:s 

grupper program! Det är samtidigt ett bra tillfälle att diskutera med de olika grupperna och 

förtroendevalda vad de sysslar med. Kanske det finns en viss grupp du skulle vara intresserad av 

att ta ett uppdrag i? Precis om namnet lyder är det drop in – så du kan välja att delta i en, 

eller två eller allihopa!  

 

Mångfaldsgruppen: Lekar med Emil och Matilda!  
Gör av med lite energi, få lite ny energi och lär dig något nytt samtidigt. Mångfaldsgruppen i 

FiSSc visar upp vad som är senaste nytt i verktygslådan för mångfald (hittas på: scout.fi/verktyg-

for-mangfald). Vi är utomhus vid najs väder. 

 

Utegruppen 
Utegruppen kokar kaffe över öppen eld och man får gärna komma förbi en sväng. Kom med och 

njut av gott kaffe och goda diskussioner kring elden. 
 

Samhällsgruppen 
 Vill du lära dig vad bordlägga egentligen betyder, och hur man bär sig åt för att dra ett effektivt 

möte? Kom med på vår mötesteknik workshop och bli mötes-expert! 

 
Utmärkelseteckenkommittén 

Kom på Utmärkelseteckenkommitténs drop-in klinik! Du kan komma in med en halvfärdig 

ansökning du vill få hjälp med, med allmänna och specifika frågor om utmärkelsetecken, eller 

bara för att lära dig mera om utmärkelsetecken. 

 

Hållbarhet  

Välkommen att bekanta dig med hållbarhet inom FiSSc! Kom och kolla din kårs läge för Hållbar 

scoutkår-certifikatet eller diskutera FiSSc:s hållbarhetsarbete. En idé-vägg där man kan få och 

mailto:andera.hynynen@scout.fi
https://www.scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/verktyg-for-mangfald/
https://www.scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/verktyg-for-mangfald/


 

dela inspiration kommer också att finnas. På plats finns bl.a. hållbarhetskoordinator Fanny 

Svarvar och diskuterar med dig.  

 

Programgruppen: Pop-up-scaba med seppo.io. 
Kom med på ett supersnabbt, komprimerat och roligt rådd kring Urhattu; roliga uppgifter och 

spännande utmaningar! Du behöver med dig: lämpliga kläder (vi är ute) och en smarttelefon. 

Ensam eller med kompis? Råddet är roligast om du slår ihop dig med en eller två andra, men det 

går att vara med också bara själv. (Råddet är skapat i seppo.io som är en plattform som ni också 

kan använda i kåren. Du behöver inte ha nån förhandskunskap om seppo.) 

 

Ansökningstips med Jonna, Frida och Andrea  
Kom och diskutera med Jonna, Frida och Andrea från kansliet om olika bidragsansökningar som 

kåren kan göra. Få guldvärda tips till Frenckell och Förbundspaketet/Svenska kulturfonden 2022 

ansökningarna.  

 

 

KVÄLLSPROGRAM LÖRDAG 
 

19.30 Kvällsprogrammet börjar i stora salen i A-huset.  
Valberedningskommittén inleder programmet med diskussion kring FiSSc:s styrelseval som tar 

plats på söndagen under höstmötet. Inför år 2022 finns det fem (5) lediga poster som är redo att 

fyllas av ivriga och kunniga FiSScar. Mandattiden på samtliga poster är 2 år. Diskussionen sätts 

upp enligt hur läget med kandidater ser ut. Mera information om styrelsevalet och hur du ställer 

upp som kandidat hittar du här. Om du har frågor om styrelsevalet eller har tips på någon du 

tror kunde passa som kandidat, var i kontakt med valberedningskommitténs ordförande Milla 

Aaltonen (milla.aaltonen@scout.fi)  

 

20.00 Lägerbål - fillis och sång! 
Vi avrundar lördagskvällen med ett riktigt klassiskt lägerbål och sjunger oss hesa för alla de 

gånger vi inte fått göra det under den senaste tiden! Råkar du spela något instrument och kan 

tänka dig spela med till sångerna under lägerbålet? Hör av dig till Emilia! 

 

Efter kvällsprogrammet finns det möjlighet att gå i bastu, spela spel, pyssla och umgås fritt 

tillsammans.  

 

På söndagen är det höstmöte, för mera information om höstmötet se deltagarbrevet och infon 

på höstmötessidan: scout.fi/höstmöte21 

http://seppo.io/
https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/forbundsmoten/hostmote-2021/styrelseval-2021/
https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/forbundsmoten/hostmote-2021/

