
 

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

Vad går det ut på? 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 buss/tåg. 
Hur sover vi: Vi sover inomhus i sängar i 
lägergårdens sovstugor. 
Vem arrangerar? FiSSc:s programgrupp 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

 

Målgrupp: roverscouter och ledare med begränsad 
eller ingen seglingserfarenhet 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator från och 
till Björkholmen på Drumsö i Helsingfors 
Pris: 44 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
 

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.  
Hur tar jag mig dit? Med allmänna 
fortskaffningsmedel. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i en hamn. 
Vem arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

Målgrupp: främst spejar- och explorerscouter med 
seglingsvana, men också äldre scouter och ledare 
med seglingsvana är välkomna.. 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.  
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator från Vasa 
till Kokkola 
Pris: 88 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
 

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 arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 
 



 

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. 
 

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 arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

 

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. 
 

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 arrangerar? FiSSc:s sjöråd 

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

 

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. 
 

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 arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

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. 
 

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? Med allmänna 
fortskaffningsmedel. 
Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i vakter 
seglande dygnet runt. 
Vem arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

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

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 arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

Målgrupp: explor- och roverscouter samt ledare   
Plats: Sveaborg, Helsingfors 
Pris: gratis (Deltagarnas resor ersätts) 
Anmälning senast ca en vecka före talkodagen.  
 

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 och sover hemma 
eller nån annanstans. Meddela i anmälningen om 
du behöver hjälp med inkvartering! 
Vem arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

 

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! 
 

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? 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 arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

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



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 arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

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) 
Anmälning senast 15.4. 
 

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 arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

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. 
 

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 arrangerar? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

 

 

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.  
 

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 arrangera sin övernattning själv, eller 
klicka i i anmälningsblanketten att hjälp med 
sovarrangemangen önskas. 



Vem arrangerar? FiSSc:s programgrupp 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

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. 
 

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 arrangerar? FiSSc:s utegrupp 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

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. 
 

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 arrangerar? FiSSc:s utegrupp 

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

 

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

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 
 

 

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

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. 
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 arrangerar? FiSSc:s programgrupp 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 



 
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. 
 
Covid19: Kom ihåg att inte delta i evenemang om du är sjuk eller har ens lindriga symptom. 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. 
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: 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 
9.4 Åbo, KFUM:s Scouters kårlokal 
Pris: gratis (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 27.3 (Jakobstad och Kvevlax) / 
3.4 (Helsingfors och 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 samarbetsmöjligheter 
som direkt påverkar dig och din kår. 
Vem arrangerar? FiSSc:s kårstödskoordinator. 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Kårstödskoordinator Andrea Hynynen: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083 

 

Kom ihåg att kolla in också Helsingfors Svenska 
Scouters och Ålands Scoutdistrikts evenemang, 
kurser och tävlingar. Exempel på HeSS-eveneman 
som ordnas under våren 2022: 
 

- Ledarchill på Mjölö i Helsingfors 21-22.5 
 

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. 
 


