
Spejardagarna är öppna för alla spejarscouter, dvs. scouter i åldern 12-15 år, och också för 12-15-åringar 
som inte (ännu?) är scouter. 

Spejardagarna är ett scoutevenemang där deltagarna under ett veckoslut (från lördag förmiddag till söndag 
eftermiddag) lär sig en massa bra färdigheter och har en massa kul under tiden. Spejardagarna har oftast 
ett tema, och under dagarna innehåller olika programpunkter och workshops kring detta tema. Temat för 
spejardagarna 2022 är inte fastslaget ännu.  En jätteviktig del av spejardagarna är också att träffa 
ungdomar i samma ålder och chilla och ha kul med dem. 

Meriharju är Helsingfors stads lägercentrum i Nybondas nära Nordsjö. Man kan i princip ta sig till Meriharju 
med metro och buss, men från närmaste busshållplats är det ca 1,5 km att gå. Man kommer också fram 
med bil. (För personer som kommer buss torde det inte vara omöjligt att ordna skjuts sista biten.) 

Vi kommer att vara ute mycket under veckoslutet, men sover i inomhus i 12-personers sovsalar.  

Vi rör oss mycket utomhus; mestadels i lättframkomlig terräng. I lägergården finns wc och duschar. 
Lägergården är inte särskilt tillgänglig med rullstol. Matallergier och dieter beaktas och alla deltagare får 
näringsrik kost av god kvalitet. Om du har frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att 
röra sig, hygien, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, 
program) så kan du vända dig till programkoordinatorn (kontaktuppgifter nedan). 

Några veckor före spejardagarna får deltagarna hem ett infobrev med en mer detaljerad packningslista. En 
Redan nu kan det vara bra att notera att du behöver ändamålsenliga ute-kläder och skor; en sovsäck kan 
vara bra, men på lägergården finns täcken, så du klarar dig också bra med vanliga lakan. 

Deltagaravgiften för spejardagarna är 40€. Några veckor före evenemanget får de anmälda ett infobrev 
hemskickat, och i samband med det skickas också räkningarna ut.  

Deltagare kan ansöka om reseunderstöd för sina resor till och från Spejardagarna (självrisk 15€, max 
understöd 50€)  

Om du är scout: vissa scoutkårer står för sina medlemmars deltagaravgifter. Kolla med din scoutkår ifall de 
gör det. Du kan också söka om stipendium av FiSSc. Mer info på: 
http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/ 



 

Anmälningsblanketten hittar du i händelsekalendern på www.scout.fi. Din vårdnadshavare anmäler dig 
genom att fylla i blanketten med sitt scoutID (om du är scout) eller utan (om du inte är scout). Ifall du är 
scout, men din vårdnadshavare inte har ett scoutID, eller anmälningen annars vållar problem; var i kontakt 
med din kår och kolla om de kan hjälpa dig, eller med programkoordinatorn (kontaktuppgifter nedan)! 

Anmäl dig senast 15.1.2022. (Fast gärna tidigare, så du hinner be om hjälp om anmälningen strular.) 

Ifall vi får så många anmälningar att alla helt enkelt inte ryms med så kommer vi efter sista anmälningsdag 
att bestämma vilka som ryms med och vilka som sätts på kölista. Valet görs huvudsakligen utgående ifrån 
scoutkårer; om jättemånga scouter från samma kår anmäler sig så får inte alla från den kåren komma med. 
(Inom kåren sker valet sedan i allmänhet genom lottning). Vi strävar såklart ändå efter att alla som vill 
komma ska rymmas med.  

De anmälda får senast ca en vecka efter sista anmälningsdag info om huruvida de ryms med eller inte. 

Ca tre veckor före Spejardagarna får alla anmälda deltagare ett infobrev med närmare info om tidtabeller, 
program, vad ni ska packa med er etc.  

Ifall du har frågor som du vill ha svar på före det så kan du vara i kontakt med programkoordinator Gunilla 
Edelmann; gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

Spejardagarna arrangeras av Finlands Svenska Scouter (FiSSc). FiSSc:s programgrupp håller i trådarna för 
evenemanget. Staben, dvs de ledare som planerar och arrangerar evenemanget och är där då det pågår 
kommer att bestå av ca 5 st ledare från olika kårer. Spejardagarna arrangeras i samråd med SFV:s 
studiecentral. 

Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det 
behövs. Ifall vi blir tvungna att göra förändringar i spejardagarnas arrangemang så meddelar vi om detta i 
händelsekalendern på scout.fi och till de anmälda. 

 

 Som kompisdeltagare (inte-ännu-scout) kan du delta i scoutverksamhet (som till exempel 
spejardagarna) vid två tillfällen. Efter det önskar vi att du blir medlem i en scoutkår ifall du vill 
fortsätta scouta. (Ifall du inte själv redan vet vilken scoutkår du vill bli medlem i så kan du kolla 
in www.scout.fi för att hitta en kår som passar dig.) 

 Kompisdeltagare är under evenemanget försäkrade med scoutförsäkring. Googla 
”scoutförsäkring” så hittar du mer info. 

 Då du anmäler dig till evenemanget sparas dina uppgifter tillfälligt i Finlands Scouters 
medlemsregister Kuksa. Vi använder inte uppgifterna till något annat än vad som behövs för 
administrering av evenemanget. Närmare info om hur dina personuppgifter hanteras i Kuksa 
kan du läsa på www.scout.fi/dataskydd. 

 Om du vill läsa in dig på scoutingen innan du kommer på Spejardagar (absolut inte nödvändigt) 
så kan du titta in på www.scout.fi 


