
 

 

 

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. 
 

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

 

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. 
 

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

 

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. 
 

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

 

 

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

 

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: 
 

 Citymanöver för spejar- och 
explorerscouter - HeSSwood 20.4 i 
Helsingfors 

 Klätterdag på Korkee för spejarscouter 7.5 
i Helsingfors 

 

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. 
 



 

 
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. 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) 


