
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta mejl innehåller info om utbildningar och evenemang som FiSSc ordnar i maj-september 
2022. Mejlet har skickats till kårernas chefstrio och till alla förtroendevalda i FiSSc. Skicka 
gärna vidare mejlet till kårens alla medlemmar! 
 

 

EVENEMANG UNDER MAJ-SEPTEMBER 2022;  

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 fortsättningsvis med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och 
evenemangsutbudet ifall det behövs.  
 
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 
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 2022 – Äventyrsscouter (pdf) 
Sommaren 2022 – Äventyrsscouter (word) 
Infobrev om äventyrsscouternas seglatser 
 
Sommaren 2022 – Spejarscouter (pdf) 
Sommaren 2022 – Spejarscouter (word) 
Infobrev om skärgårdsseglatserna 
Infobrev om grundkursen i första hjälpen 
 
Sommaren 2022 – Explorerscouter (PDF) 
Sommaren 2022 – Explorerscouter (word) 
 
Sommaren 2022 – Roverscouter och ledare (PDF) 
Sommaren 2022 – Roverscouter och ledare (word) 
 
Kronologisk: 
 
Evenemangskatalogen 2022 (denna kommer också som pappersvariant till kåren i 
november) – innehåller alla FiSSc:s kurser och evenemang 2022. 
 
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: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/ 
 

https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/sommaren2022_aventyrsscouter.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/sommaren2022_aventyrsscouter.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/aventyrsscoutseglatser2022.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/sommaren2022_spejarscouter.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/sommaren2022_spejarscouter.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/skargardsseglatser2022.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/forstahjalpen_abo_2022.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/sommaren2022_explorerscouter.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/sommaren2022_explorerscouter.docx
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/sommaren2022_roverscouterochledare.pdf
https://www.scout.fi/wp-content/uploads/2022/03/sommaren2022_roverscouterochledare.docx
https://issuu.com/finlandssvenskascouter/docs/finlands_svenska_scouters_evenemangskatalog_2022
https://www.scout.fi/fissc/scoutfakta/strategi-och-verksamhet/
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/
https://ansokan.scout.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 kurser och evenemang. En del av 
dessa nämns i listan, men HeSS ordnar också sådant som inte nämns här. Info om HeSS 
kurser och evenemang hittar du via HeSS infokanaler. HeSS kurser och evenemang är 
öppna för alla scouter, inte bara HeSS-kårers medlemmar. 
 
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 fortsättningsvis 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. 
 

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

MARS OCH APRIL – ANMÄLNING 
TIDIGARE ÄN 15.4! 
 
HESS: EXPLORERRÅDETS TRÄFF 
28.3 i Helsingfors 
 

Mer information om Explorerrådets träff 
(praktiska arrangemang, anmälningsDL 
etc) hittar du på hess.fi. 
 
SCOUTLEDARTRÄFFAR  
  2.4 i Jakobstad 
  3.4 i Kvevlax 
  7.4 i Helsingfors (obs! 
vardagskväll, kortare träff) 
  9.4 i Åbo 
 

Målgrupp: Roverscouter och äldre ledare, 
samt explorerscouter med ledaruppdrag. 
Plats: 2.4 Jakobstad, PNKB:s kårlokal  
3.4 Kvevlax, Stigfinnarnas kårlokal  
7.4 Helsingfors, Tempelscouternas 
kårlokal. Obs! torsdag kväll 
9.4 Åbo, KFUM:s Scouters kårlokal 
Pris: gratis (reseunderstöd utbetalas 
inte) 
Anmälning senast 27.3 Jakobstad // 
Kvevlax 
Anmälning senast 3.4 Helsingfors // Åbo  
 
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 

https://www.scout.fi/uppdragsborsen/
http://www.hess.fi/
https://www.sfv.fi/sv/vad/studiecentralen/
http://www.hess.fi/
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=45917
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=45918
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=45919
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=45923


samarbetsmöjligheter som direkt 
påverkar dig och din kår. 
Vem håller i trådarna för träffen? FiSSc:s 
kårstödskoordinator. 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Kårstödskoordinator Andrea Hynynen: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083 

 
NAVIGATORTALKON 9.4, 10.4, 7.5, 
14.5 och 15.5 I Helsingfors 
 

Målgrupp: explorerscouter, roverscouter 
och äldre ledare   
Plats: Sveaborg, Helsingfors 
Pris: gratis (Deltagarnas resor ersätts) 
Anmälning senast ca en vecka före 
talkodagen. Anmälningsblanketter: 9-
10.4 // 7.5 // 14-15.5. 
 

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 2022 (som deltagare, vice 
skeppar eller skeppare). 
Hur tar jag mig dit? Du kan ta dig ända 
fram med allmänna 
kommunikationsmedel. 
Hur sover vi: Övernattning ingår inte i 
talkot, utan du deltar ena eller båda 
dagarna men sover hemma eller nån 
annanstans. Meddela i samband med 
anmälningen ifall du behöver hjälp med 
att hitta inkvartering! 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
HESS: CITYMANÖVER FÖR -
SPEJAR- OCH EXPLORERSCOUTER - 
HESSWOOD 20.4 i Helsingfors 
 

Mer information om Citymanövern 
(praktiska arrangemang, anmälningsDL, 
pris etc) hittar du på hess.fi. 
 
PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN 2 23-
24.4 i Vasa 
 

Målgrupp: roverscouter och ledare  
Plats: Scoutkåren Vasa Korsfarares 
kårlokal i Vasa 
Pris: 60 € (Du kan ansöka om 
reseunderstöd) 
Sista anmälningsdag 15.3 → 
Anmälningstiden förlängd till 31.3. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Sårbara sinnet – lär 
dig känna igen och stöda! Välkommen att 
delta i utbildningen om du är intresserad 
att veta mer om psykisk ohälsa och 
bemötandet av människor med psykisk 
ohälsa samt om första hjälpen vid 
psykisk ohälsa. 
Utbildningen passar för alla, oberoende 
om du vill ha kunskaper till ditt 
vardagsliv eller om du söker kunskap till 
din professionella roll. Du behöver varken 
ha förhandskunskaper om psykisk ohälsa 
eller ha gått Psykiska första hjälpen®1 
för att delta, utan utbildningarna kan 
avläggas i vilken ordning som helst. 
Utbildningen fungerar däremot inte som 
gruppterapi och lämpar sig därför inte för 
personer som befinner sig i ett akut 
kristillstånd. 
Genom att delta i utbildningen: 
- får du information om de vanligaste 
formerna av psykisk ohälsa och deras 
symtom 
- får du färdigheter att erbjuda hjälp och 
hänvisa till vård 
- lär du dig att tillämpa psykiska första 
hjälpens olika steg 
Utbildningen ordnas enligt MIELI 
Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade 
koncept.  
Hur tar jag mig dit? Till Vasa kan du ta 
dig med allmänna 
kommunikationsmedel. 
Hur sover vi: Utgångspunkten är att de 
deltagare som kan sover hemma. 
Långväga deltagare kan antingen 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=46663
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=46663
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=46666
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=46665
http://www.hess.fi/
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=48114


arrangera sin övernattning själv, eller 
klicka i i anmälningsblanketten att hjälp 
med sovarrangemangen önskas. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s programgrupp 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 
 
VHF-KURS 23-24.4 i Helsingfors 
 

Målgrupp: roverscouter och ledare  
Plats: Scoutstationen i Helsingfors 
Pris: 35 € (Du kan ansöka om 
reseunderstöd) 
Sista anmälningsdag 15.3 Hör dig för om 
möjlighet till efteranmälning! 
Anmälningsblankett 
 

OBS! Denna kurs var ursprungligen 
inplanerad till september 2022, men har nu 
tidigarelagts för att bättre svara på kårernas 
behov. 
 

Vad går det ut på? VHF-kursen är lämplig 
för dig som rör dig på en båt med VHF-
utrustning. Målet med kursen är att du 
får de kunskaper som behövs för att 
avlägga kusttrafikexamen. 
Under söndagen ordnas kursexamen.  
Efter godkänd examen kan du ansöka om 
SRC-kusttrafikcertifiikat (VHF- 
certifikat) från Kommunikationsverket. 
Skepparen på en båt med VHF-utrustning 
måste ha ett certifikat och kursen krävs 
för högsjöcertifikat.   
Hur tar jag mig dit? Till Scoutstationen i 
Helsingfors kan du ta dig med allmänna 
kommunikationsmedel. 
Hur sover vi: Utgångspunkten är att de 
deltagare som kan sover hemma. 
Långväga deltagare kan antingen 
arrangera sin övernattning själv, eller 
klicka i i anmälningsblanketten att hjälp 
med sovarrangemangen önskas. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 

MAJ 
 
SEKONDKURS 4.5, 6.5 och 12.5 
online 
 

Målgrupp: explorerscouter, roverscouter 
och äldre ledare som innehar 
övningscertifikat  
Plats: online 
Pris: 15 € 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Sekondkursen är en 
relativt ny utbildning som placerar sig 
mellan båtförarkursen och skepparkurs 1 
på skepparutbildningsstigen. Kursen 
ersätter alltså den tidigare 
skärgårdsskepparkursen. På kursen får 
du fördjupa dina kunskaper i navigation, 
båthantering och skepparskap.  
Detta är kursens teoridel som ordnas 
digitalt. Kursen består också av en 
praktikdel som ordnas i kåren (eller 
grannkåren). 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
HeSS: KLÄTTERDAG PÅ KORKEE 
FÖR SPEJARSCOUTER 7.5 i 
Helsingfors 
 

Mer information om klätterdagen 
(praktiska arrangemang, anmälningsDL, 
pris etc) hittar du på hess.fi. 
 
MOTORKURS I ESBO 
 

Motorkursen ordnas två vardagskvällar i 
maj. Kolla i händelsekalendern på scout.fi 
efter exaktare datum. 
 

Målgrupp: explorerscouter, roverscouter 
och äldre ledare 
Plats: Esbo 
Pris: 50 € (reseunderstöd utbetalas inte) 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=46695
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=46692
http://www.hess.fi/


Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Känner du att du skulle 
vilja veta mer om hur båtens motor ser ut 
och fungerar samt vad som behöver göras 
för att ta hand om motorn. Kom på kurs 
och lär dig! Kursen arrangeras i 
samarbete med experter på båtmotorer. 
Hur tar jag mig dit? du ta dig till 
kursplatsen med allmänna 
kommunikationsmedel. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
HESS: LÄRKANS TALKO 12.5 OCH 
24.5 i Esbo 
 

Mer information om Lärkans talkon 
(praktiska arrangemang, anmälningsDL 
etc) hittar du på hess.fi. 
 
ROVERSMÄLL 14-15.5 I VASA 
 

Målgrupp: roverscouter 
Plats: Kronvik lägergård i Vasa 
Pris: 40 € (Du kan ansöka om 
reseunderstöd) 
Sista anmälningsdag 15.4 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Detta skulle vara ett 
splitternytt evenemang våren 2020, men 
Covid-19 sopade planerna under mattan 
både då och vid följande försök 2021. Nu 
gör vi ett tredje försök! 
Roversmällen samlar roverscouter från 
hela FiSSc till ett veckoslut fyllt av 
nätverkande, nya insikter, skratt, många 
vänner, utbyte av tankar och idéer, 
självutveckling och välmående. 
Evenemanget ordnas i år för första 
gången.   
Hur tar jag mig dit? Skjutsar koordineras 
från Vasa centrum dit du kan ta dig med 
bussar/tåg från resten av landet. 
Hur sover vi: Vi sover inomhus i sängar i 
lägergårdens sovstugor. 

Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s programgrupp 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
HESS: LEDARCHILL PÅ MJÖLÖ 21-
22.5 i Helsingfors 
 

Mer information om ledarchillet 
(praktiska arrangemang, anmälningsDL, 
pris etc) hittar du på hess.fi. 
 
JUNI 
 
KVÄLLSSEGLATSER FÖR 
ÄVENTYRSSCOUTER 7.6 och 9.6 i 
Helsingfors 
 

Målgrupp: äventyrsscouter 
Plats: hamnen finns på Björkholmen på 
Drumsö 
Pris: 11 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblanketter: 7.6 // 9.6 
 

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 jag mig dit? Med allmänna 
fortskaffningsmedel (bl.a. är det inte 
långt från Björkholmens metrostation) 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
SEGLINGSKURS FÖR 
ROVERSCOUTER OCH LEDARE 10-
12.6 Helsingfors-Helsingfors 
 

Målgrupp: roverscouter och ledare med 
begränsad eller ingen seglingserfarenhet 

https://kuksa.partio.fi/tilaisuustiedot.aspx?id=46693
http://www.hess.fi/
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=46710
http://www.hess.fi/
https://kuksa.partio.fi/tilaisuustiedot.aspx?id=47090
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=47119


Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från och till Björkholmen på Drumsö i 
Helsingfors 
Pris: 44 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Du lär dig grunderna i 
segling genom lite teori och mycket 
praktik. Efter seglatsen behärskar du 
seglingens grunder och har tillräckligt 
med kunskap för att fungera som 
besättningsmedlem till sjöss. Du blir 
inspirerad att under kommande sommar 
segla med grannkårens båtar eller delta i 
seglatser ombord på s/y Navigator. Vad 
sägs om en kopp kaffe på däck då solen 
går upp, segling ute på öppet hav, 
spaning efter fyrar vid horisonten och ett 
kvällsdopp i ett varmt sommarregn? 
Seglatsen är en minnesvärd 
upptäcktsresa helt enkelt. Ta chansen, du 
kommer inte ångra dig! 
Hur tar jag mig dit? Med allmänna 
fortskaffningsmedel (bl.a. är det inte 
långt från Björkholmens metrostation) 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i 
en hamn. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
KLART-VI-KAN-SEGLATS 27-29.6 
Helsingfors-Hangö 
 

Målgrupp: kvinnliga explorerscouter, 
roverscouter och äldre ledare som har 
gått skärgårdsskepparkursen eller 
sekondkursen. 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från Björkholmen på Drumsö i 
Helsingfors till Hangö 
Pris: 55 € (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 några dagar ombord på Navigator 
och samla seglingserfarenhet!  
Efter denna seglats kan du segla vidare på 
Roverscout- och ledarseglatsen till Åbo. 
Hur tar jag mig dit? Med allmänna 
fortskaffningsmedel. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten; i 
en hamn, eller i skift ifall vi seglar hela 
natten. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
ROVERSCOUT- OCH 
LEDARSEGLATS 29.6-1.7 Hangö-
Åbo 
 

Målgrupp: roverscouter och ledare 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från Hangö till Åbo 
Pris: 55 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Roverscout- och 
ledarseglatsen är en chans för dig som 
inte har tid eller möjlighet att delta i 
långa seglatser med Navigator under 
sommaren eller som annars bara vill 
spendera några dygn ombord i gott 
sällskap.  
Räkna med en seglats du kommer att 
minnas länge  
Hur tar jag mig dit? Både till Hangö och 
från Åbo kan du ta dig med tåg/buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten; i 
en hamn, eller i skift ifall vi seglar hela 
natten. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
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Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
DAGSSEGLATSER FÖR 
ÄVENTYRSSCOUTER 2.7 i Åbo och 
10.7 i Vasa 
 

Målgrupp: äventyrsscouter 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från och till Åbo 
Pris: 15 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblanketter: Åbo 2.7 // Vasa 
10.7 
 

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 jag mig dit? Beror lite på vilken 
hamn som gäller. Kan vara bra att sikta in 
sig på egen skjuts/samåkning. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
KUSTSEGLATS 3-9.7 Åbo-Vasa 
 

Målgrupp: främst explorerscouter och 
roverscouter, men också äldre ledare är 
välkomna. Du bör ha seglat en del i 
skärgårds- eller kustområden tidigare 
och bör ha deltagit i minst en seglats med 
övernattning. 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från Åbo till Vasa 
Pris: 154 € (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 jag mig dit? Både till Åbo och från 
Vasa kan du ta dig med tåg/buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten; i 
en hamn, eller i skift ifall vi seglar hela 
natten. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
SKÄRGÅRDSSEGLATS 11-13.7  
Vasa-Vasa 
 

Målgrupp: främst spejarscouter men 
också äldre scouter och ledare är 
välkomna. Det är bra att ha lite 
erfarenhet av segelbåt från tidigare. 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från och till Vasa 
Pris: 66 € (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 jag mig dit? Du kan ta dig till Vasa 
med tåg/buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i 
en hamn. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 
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KUSTSKÄRGÅRDSSEGLATS 25-28.7 
Vasa-Kokkola 
 

Målgrupp: spejar- och explorerscouter 
som redan har en del seglingsvana. Du 
behöver inte vara expert på segling, men 
ska ha seglat en del i skärgårdsområden 
och ha deltagit i minst en seglats med 
övernattning tidigare. Också äldre 
scouter med seglingsvana är välkomna. 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från Vasa till Kokkola 
Pris: 88 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Kustskärgårds-
seglatsen är en seglats som i nivå ligger 
mellan skärgårdsseglatserna och 
kustseglatserna; du får lära känna 
skolningssbåten s/y Navigator, repetera 
dina navigationskunskaper, segla i 
skärgården och på öppnare vatten. Du får 
helt enkelt 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 jag mig dit? Du kan ta dig både 
till Vasa och från Kokkola med tåg/buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten (i 
en hamn, eller i vakter om vi seglar hela 
natten). 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
OFFSHORESEGLATS 29.7-8.8 
Kokkola-Helsingfors 
 

Målgrupp: främst explorerscouter och 
roverscouter, men också äldre ledare är 
välkomna. Du ska ha seglat en del, gärna 
flera lite längre seglatser, vara bekant 
med de mest centrala seglingstermerna 
och kunna grundläggande navigation. 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från Kokkola till Helsingfors. 
Pris: 242 € (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? 
Hur tar jag mig dit? Både till Kokkola och 
från Hangö kan du ta dig med tåg/buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i 
vakter, mestadels seglande dygnet runt. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
MINI-OFFSHORESEGLATS 12-14.8 
Helsingfors-Helsingfors 
 

Målgrupp: främst explorerscouter och 
roverscouter, men också äldre ledare är 
välkomna. Du ska ha seglat en del, gärna 
flera lite längre seglatser, vara bekant 
med de mest centrala seglingstermerna 
och kunna grundläggande navigation. 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från och till Helsingfors. 
Pris: 44 € (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 jag mig dit? Du kan ta dig med 
tåg/buss till och från 
Helsingfors.Navigator ligger vid 
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Björkholmen på Drumsö, alldeles nära 
Björkholmens metrostation. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i 
vakter seglande dygnet runt. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
SKÄRGÅRDSSEGLATS 19-21.8 
Helsingfors-Helsingfors 
 

Målgrupp: främst spejarscouter men 
också äldre scouter och ledare är 
välkomna. Det är bra att ha lite 
erfarenhet av segelbåt från tidigare. 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator 
från och till Helsingfors 
Pris: 44 € (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 jag mig dit? Du kan ta dig till 
Helsingfors med tåg/buss. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i 
en hamn. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
UTEÖVERLEVNAD 19-21.8 i östra 
Nyland 
 

Målgrupp: huvudmålgrupp för kursen är 
roverscouter, men också ledare och 16 år 
fyllda explorerscouter som gått 
UteVandring/UTE2 eller innehar 
motsvarande färdigheter är välkomna. 
Plats: östra Nyland 
Pris: 30 € (du kan ansöka om 
reseunderstöd) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Bara genom att 
utmana dig själv kan du lära dig att 
överleva i naturen, också under mera 
krävande situationer. UteÖverlevnad, 
som erbjuds vartannat år, är en tuff kurs 
där du får testa dina gränser och klara dig 
med minsta möjliga utrustning. Du får 
tips på mat och vatten ur naturen. 
Hur tar jag mig dit? Klarnar då 
kursplaten klarnat och informeras senast 
i kursbrevet. 
Hur sover vi? Vi sover utomhus. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s utegrupp 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
FAMILJESCOUTLEDAR-
UTBILDNING 10.9 i Åbo 
 

Målgrupp: explorer- och roverscouter 
med familjescoutledaruppdrag, äldre 
ledare 
Plats: i samband med scoutledarträffen, 
samma plats  
Pris: gratis 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett  
 

Vad går det ut på? Genast efter 
scoutledarträffen ordnas en familje-
scoutledarutbildning för dem som 
fungerar som familjescoutledare, har 
tänkt bli det eller annars funderar på att 
börja med familjescouting. Utbildningen 
varar ca 2h. 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Kårstödskoordinator Andrea Hynynen: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083 
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FORTBILDNING FÖR SKEPPARE 17-
18.9 i Esbo 
 

Målgrupp: Roverscouter och ledare som 
innehar båtförarcertifikat (övnings-, 
skärgårds eller högsjöcertifikat) 
Plats: scoutstugan Lärkans i Esbo 
Pris: 35 € (du kan ansöka om 
reseunderstöd).  
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Fortbildningen för 
skeppare är en kurs för roverscouter och 
ledare som innehar något av scouternas 
båtförarcertifikat, som vill fördjupa sig 
inom något visst delområde av 
skepparskap eller bara upprätthålla en 
god sjömanskunskap. Fortbildningen är 
också ett utmärkt tillfälle att bekanta sig 
med skeppare och sjöscouter från andra 
kårer och få ny inspiration för det egna 
skeppandet.  
På lördagkvällen ordnas skepparchill 
med middag och samvaro.  
Hur tar jag mig dit? Till Lärkans kan du 
ta dig med allmänna 
kommunikationsmedel. 
Hur sover vi? Vi sover inne på Lärkans i 
sängar i 4-8-personers rum. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s sjöråd 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
UTELEDARE 23-25.9 i Österbotten 
 

Målgrupp: roverscouter och ledare 
Plats: Österbotten, närmare plats klarnar 
senare och informeras senast i 
kursbrevet) 
Pris: 30 € (du kan ansöka om 
reseunderstöd) 
Anmälning senast 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? Har du missat någon 
av utekurserna, eller känner du att du är 
för gammal för att gå dem? UteLedare är 

en kurs för dig som vill uppdatera dina 
färdigheter i att klara dig och trivas 
utomhus i olika förhållanden. Du får 
säkerhet i att fixa lägerelden, koka 
fisksoppan, orientera och göra upp ett 
fungerande läger. Kursen är back to 
basics så att säga och ger dig en 
koncentrerad dos av utevana och 
praktiska tips samt inspirerar till fortsatt 
uteliv. 
Hur tar jag mig dit? Klarnar då 
kursplaten klarnat och informeras senast 
i kursbrevet. 
Hur sover vi? V Vi sover utomhus i 
vindskydd eller tältkåta. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s utegrupp 
Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 

 
GRUNDKURS I FÖRSTA HJÄLPEN 
24-25.9 i Åbo 
 

Målgrupp: Spejarscouter (åldersgräns 13) 
och äldre. 
Plats: Åbo 
Pris: 60 € (Du kan ansöka om 
reseunderstöd) 
Sista anmälningsdag 15.4. 
Anmälningsblankett 
 

Vad går det ut på? I en nödsituation kan 
det vara fråga om minuter – kan du 
hjälpa? Under kursen kommer vi att gå 
igenom grunderna inom första hjälpen. 
Tanken är att du skall få en säkerhet att 
handla korrekt vid en olyckssituation. Du 
kommer att få grundläggande kunskaper 
om första hjälpen vid bl.a. sår, 
brännskador, ledskador, frakturer, 
medvetslöshet m.m.  
Utbildningen består av föreläsningar och 
praktiska övningar och är 16h lång. Efter 
avklarad utbildning får du ett intyg som 
är i kraft i 3 år. 
Hur tar jag mig dit? Kursen ordnas i 
centrala Åbo, dit du kan ta dig med egen 
skjuts eller med allmänna 
fortskaffningsmedel. 
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Hur sover vi: Utgångspunkten är att de 
deltagare som kan sover hemma. 
Långväga deltagare kan antingen 
arrangera sin övernattning själv, eller 
klicka i i anmälningsblanketten att hjälp 
med sovarrangemangen önskas. 
Vem håller i trådarna för evenemanget? 
FiSSc:s programgrupp 

Vem på kansliet ska jag kontakta om jag 
har frågor? Programkoordinator Gunilla 
Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 
050 540 5081 
 
 

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

 
ANMÄLNING SENARE, SÄTT IN I KALENDERN REDAN NU! 
 
- Höstens Scoutledarträffar: 20.8 på Åland, 3.9 i Norra Österbotten, 4.9 i Södra 
Österbotten, 6.9 i Helsingfors (obs! tisdagskväll) och 10.9 i Åbo. Sista anmälningsdag: 
14.8 för träffen på Åland; 28.8 för träffarna i Österbotten och Helsingfors; 4.9 för träffen 
i Åbo. 
- HeSS: Första hjälpen 1 10-11.9 i Helsingfors. 
- HeSS: ScoutSkaba 24-25.9 i Nyland 

---------------------------------------------- 
 
FS-EVENEMANG OCH UTBILDNINGAR 
 
FS ordnar även bl.a. följande evenemang och utbildningar som kan intressera dig! 
 
Kierikki – vårFM i scoutfärdighet 14.5 i Uleåborg: 
https://pohjanmaa.partio.fi/nyt/kierikki/  
 

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

 
WEBBKURSER 
 

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 
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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 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. 
 

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

FISSCAKADEMIN - FORTBILDNING FÖR SCOUTLEDARE 
 
Du har kanske hört om evenemanget FiSScAkademin tidigare? Nu tar vi steget vidare och 
utvecklar FiSScAkademin till ett året om koncept i form av en ny webbsida. Scouting är 
en utbildningsrörelse och FiSSc arbetar för att höja medvetenheten om hur viktigt det är 
att varje scoutledare utvecklar sitt kunnande kontinuerligt, också i scouterna. Att 
synliggöra vilken kunskap som hobbyverksamhet och frivilligarbete ger blir allt mer 
betydelsefullt. Plattformen är ett konkret sätt att bidra till detta!  
 

På scout.fi/fisscakademin hittar du webbutbildningar som du kan genomföra på egen 
hand när du vill, se på inspelade webbinarier samt få information om kommande 
webbutbildningar.  
 

Kåren kan också beställa ett tema som ni önskar få mera handledning inom. T.ex. Kuksa, 
ekonomi, handslag, trygg scoutverksamhet, föreningsadministration är några av de 
teman som erbjuds. Sessionen kan vara en närträff eller 1-2h:s handledning online. 
Upplägget skapas enligt det specifika temat och enligt kårens egna önskemål. Det är 
kostnadsfritt för kåren att beställa ett tema. Gå in på scout.fi/fisscakademin för att 
bekanta dig med plattformen! 
 

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

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. 

 

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: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

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

EVENEMANG I SAMARBETE MED ANDRA KÅRER  
 

https://moodle.partio.fi/login/index.php
https://moodle.partio.fi/login/index.php
http://scout.fi/fisscakademin
http://scout.fi/fisscakademin
https://www.scout.fi/for-karen/stod-for-uppdrag/utbildning/bestall-en-utbildning-till-karen/
https://verksamhet.scout.fi/program/bestallningskurser
https://verksamhet.scout.fi/program/bestallningskurser


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 programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) 
om ni planerar ett evenemang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips! 

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

http://www.scout.fi/for-karen/karstod/arrangera-evenemang/

