
 

Målgrupp: roverscouter och andra i åldern 18-22 
(du behöver inte vara scout för att delta) 
Plats: scoutstugan Lärkans i Esbo 
Pris: 40 € (du kan ansöka om reseunderstöd) 
Anmälning senast 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, självutveckling och välmående.  
Roversmällen är öppen också för personer i 18-22 
års åldern som inte ännu är scouter. 
Behöver jag kunna något från tidigare? Nej, det är 
bara att komma med. 
Vem håller i trådarna? FiSSc:s programgrupp 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

 

Arrangör: Helsingfors Svenska Scouter 
Målgrupp: Roverscouter, ledare och deras 
kompisar 
Plats: Helsingfors skärgård, Mjölö 
Pris: 15 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 7.5. 
 

Vad går det ut på? Planera in det här veckoslutet 
som en ljuvlig K18-utfärd för roverscouter och 
ledare. Det kommer att bli ett bra scoutminne! 
Kvällen kommer att vara ofattbart ljus, den stora 
bastun fuktig och varm, sanden sval på stranden 
och havsvattnet ofattbart kallt. Men det kommer 
att dofta Brieburgare och Trangiagas, lite rök från 
elden, lite scout från alla sovsäckar som har fått 
komma ut och vädras.  
Vi hoppas också att sjöscoutkårernas båtar är i sjön 
och filade för en fin säsong. Kanske de visar upp 

sina fina farkoster åt oss i kvällssolen, kanske vi får 
sitta och dingla med benen över relingen. Kanske 
det finns folk men som just har varit på 
övningsseglats och kan berätta sjömanshäftiga 
anekdoter vid elden. 
Programmet: Bastu, mys, grillning, simning, tältliv 
Tidtabell: Lördag 27.5.2023 seglats till Mjölö. 
Söndag seglats tillbaka efter brunchen 
Mera info: www.hess.fi 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? Eva 
Björkestam, kansliet@hess.fi, 0400 347 641 

 

Målgrupp: båtlag bestående av spejar-, explorer-, 
och roverscouter och/eller äldre ledare ombord på 
kårens egna båtar (eller enligt överenskommelse 
med grannkåren på deras båt). 
Plats: på vattnen utanför Kimitoön; avslutas vid 
sjöscoutlägret Nothamns lägerområde 
Pris: 40€ för små båtlag (upp till 4 pers), 50€ för 
stora (fler än 4 pers) (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning båtlagsvis senast 15.6. 
 

Vad går det ut på? På rätt köl är en tävling för 
kårsegelbåtlag. Tävlingen går ut på att segla mellan 
olika stationer och lösa kontrollerna på dem. (På 
rätt köl arrangeras i samband med större 
finlandssvenska scoutläger och scout-eskadrar, 
denna gång då i samband med lägret Nothamn.) 
Vem håller i trådarna? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

 

Sommarens största händelse i FiSSc är sjölägret 
Nothamn VIII 27.7-3.8. Mer info om lägret får du 
av din egen kår eller på www.scout.fi/nothamn 



 

(tvåspråkig kurs med Lounais-Suomen Partiopiiri) 
 

Målgrupp: roverscouter och ledare 
Plats: Sydvästra Finland, platsen klarnar senare 
Pris: 90 € (du kan ansöka om reseunderstöd) 
Anmälning senast 31.5  
 

Vad går det ut på? Grundutbildningen för 
scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen och 
tar upp bland annat scoutingens grundsatser, mål 
och metoder; kårens verksamhet i teori och i 
praktiken; ledarskap och utfärdskunskaper. 
Utbildningen omfattar de två helheterna 
Evenemangsledare och Kårledare. Helheten 
Evenemangsledare fokuserar på kunskaper som 
projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. 
Helheten Kårledare ger dig grundläggande 
kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens 
värderingar, förståelse för din egen ledarskapsstil 
och en god kunskap i scoutprogrammets grunder. I 
utbildningen ingår dessutom en ledarskapsövning 
(som genomförs mellan kurshelgerna i den egna 
kåren) och övningar i första hjälpen. Det 
rekommenderas att alla deltagare uppdaterar sina 
kunskaper i första hjälpen, t.ex. genom att delta i 
en FHj-kurs, innan grundutbildningen. 
Kursen är ett samarbete med Lounais-Suomen 
Partiopiiri och ät tvåspråkig (svenska och finska) 
vilket innebär att en del utbildningspass går mest 
på svenska med finska inslag och vice versa. Du 
behöver inte kunna tala det andra språket men det 
antas att du ska förstå sakinnehållet i det.   
Vem håller i trådarna? FiSSc:s utbildningsgrupp 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Utbildningskoordinator Heidi af Heurlin: 
heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243 
 

 

Tidpunkt: datum för utbildningen klarnar senare 
Målgrupp: explorer- och roverscouter med 
familjescoutledaruppdrag, äldre ledare 
Plats:  Online 
Pris: 0€  
Anmälning senast 15.6.  
 

Vad går det ut på? Familjescoutledarutbildningen 
är en ca 2 lång introduktion till familjescout-
verksamheten för dem som fungerar som 

familjescoutledare, har tänkt bli det eller annars 
funderar på att börja med familjescouting.  
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Kårstödskoordinator Malin Lundström: 
malin.lundstrom@scout.fi / 044 270 0574 

 

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

Vad går det ut på? Kursen placerar sig mellan 
båtförarkursen och skepparkurs 1 på sjö-
utbildningsstigen. Du får 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). 
Behöver jag kunna något från tidigare? Du behöver 
ha scouternas övningscertifikat och de 
båtförarkunskaper som hör till. 
Vem håller i trådarna? 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 har gått 
Skepparkursens teoridel 
Plats: På s/y Navigator från Lovisa till Helsingfors 
Pris: 60 € (du kan ansöka om reseunderstöd) 
Anmälning båtlagsvis senast 15.4. 
 

Vad går det ut på? Skepparkurs 1 består av två 
teoriveckoslut och en praktikdel. På kursen går vi 
igenom ämnen som hör till scoutskepparskapet 
samt bekantar oss med båttekniska frågor som en 
högsjöskeppare skall behärska och övar våra 
färdigheter ombord. Skepparkurs 1 behövs för att 
du ska kunna ansöka om högsjöcertifikat. 
Behöver jag kunna något från tidigare? Du bör ha 
deltagit i skepparkursens teoridel. 
Vem håller i trådarna? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 



 

 

Målgrupp: explorerscouter (fördda 2008 eller 
tidgare), roverscouter och ledare 
Tidpunkt: resorna till och från Muonio är inräknade 
i kursdatumen 
Plats: Kursen ordnas i Muonio i Lappland med 
scoutstugan Kåtan som bas. 
Pris: 120 € + resor (Reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
 

Vad går det ut på? Under en försommarvecka i 
Pallas-Ylläsnationalpark får du lära dig om hur man 
vandrar i fjällen med allt vad det innebär för 
packning, mat, säkerhet, ruttval mm. Dessutom 
utlovas fantastiska utsikter, känslan av riktigt uteliv 
och prima scoutanda och -sällskap. Efter kursen 
klarar du garanterat av vilken vandring som helst i 
de södra delarna av landet och dessutom kan du 
fungera som reseledare för kommande 
exkursioner till Kåtan. Upplägget anpassas enligt 
deltagarna, du behöver alltså inte vara en erfaren 
vandrare för att komma med, bara du har intresse 
och iver att vara ute i fjället en längre tid. 
Före kursen hålls ett förberedande möte söndag 
7.5 (fysiskt möte och/eller på distans beroende på 
deltagarnas geografiska spridning). 
Behöver jag kunna något från tidigare? Du ska 
gärna ha erfarenhet av till exempel 
veckoslutsvandring från tidigare (till exempel ha 
deltagit i UteVandring). 
Hur tar jag mig dit och hem? Det klarnar då vi vet 
hur många vi blir och varifrån deltagarna är. 
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 samt äldre 
ledare. Deltagaren bör vara simkunnig.   
Plats: Sydvästra Finland (platsen klarnar senare) 
Pris: 35€ + ev. kajakhyra (Du kan ansöka om 
reseunderstöd) 
Anmälning senast 15.6. 
 

Vad går det ut på? Kom med på en helg av härlig 
paddling i den vackra skärgården! På denna kurs 
får du lära dig om sjövett, paddlingsteknik och 
säkerhet. Vi packar kajakerna med vad vi behöver 
för helgen och övernattar på vägen. Du får njuta av 

augustihavet på nära håll och de mörknande, 
stämningsfulla nätterna tillsammans i scoutanda.   
Behöver jag kunna något från tidigare? Du behöver 
inte vara erfaren paddlare men ska vara bekväm 
med tanken att sitta i kajak så gott som hela helgen 
(och kanske ta dig ett dopp för övnings skull). 
Vem arrangerar? FiSSc:s utegrupp 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

Målgrupp: huvudsakligen riktad till explorerscouter 
och roverscouter som deltagit i UteVinter eller 
innehar motsvarande färdigheter. Öppen också för 
ledare 
Plats: Helvetinjärvi nationalpark. 
Pris: 30 € (Du kan ansöka om reseunderstöd) 
Anmälning senast 15.6. 
 

Vad går det ut på? Vilken är den bästa rutten och 
hur skall man äta gott men ändå inte bära med sig 
hela kylskåpet? Dessa och många andra frågor får 
du svar på under veckoslutet. Kursen ger dig 
kunskaper i vildmarksteknik och idéer och 
färdigheter för att själv planera hajker och kortare 
vandringar för kåren. Och förutom de praktiska 
kunskaperna skapas en bra stämning och du får ha 
roligt! UteVandringskursen erbjuds vartannat år. 
Hur tar jag mig dit och hem? Deltagarna tar sig till 
kursen själva. Samåkning koordineras i mån av 
möjlighet. 
Vem arrangerar? FiSSc:s utegrupp 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

 

 
 

Arrangör: Helsingfors Svenska Scouter 
Målgrupp: Åldersgräns 13, inga förhandskrav 
Plats: Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors 
Pris: 40/50 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Sista anmälningsdag 22.3. 
 

Vad går det ut på? Grundkurs i första hjälpen med 
samhällsnyttiga färdigheter för vem som helst. Vår 
plikt är att bedöma läget, larma hjälp, rädda och ge 
första hjälpen. (Åtminstone de två första 
punkterna är ju en förutsättning för att situationen 



ska sluta bra). På våra kurser i första hjälpen lär du 
dig på ett avslappnat sätt dessa färdigheter med en 
scoutig twist. Vi följer Röda Korsets kurskrav men 
våra kursdragare har dessutom gedigen erfarenhet 
av scouting och sjukvård i scoutsituationer.  
Mer info: www.hess.fi 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? Eva 
Björkestam, kansliet@hess.fi, 0400 347 641 
 

 

Målgrupp: Spejarscouter (åldersgräns 13) och 
äldre. 
Plats: Nyland 
Pris: 60 € (Du kan ansöka om reseunderstöd) 
Sista anmälningsdag 15.6. 
 

Vad går det ut på? I en nödsituation kan det vara 
fråga om minuter – kan du hjälpa? Under kursen 
går vi igenom grunderna inom första hjälpen. 
Tanken är att du skall få en säkerhet att handla 
korrekt vid en olyckssituation. Du får grund-
läggande kunskaper om första hjälpen vid sår, led-
skador, brännskador, medvetslöshet mm.  
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? Orten är inte ännu fastslagen, 
men vi strävar efter att ordna kursen så att det går 
enkelt att ta sig till kursplatsen med kollektivtrafik. 
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 
 

 

Målgrupp: Spejarscouter (åldersgräns 13) och 
äldre. 
Plats: Åbo 
Pris: 60 € (Du kan ansöka om reseunderstöd) 
Sista anmälningsdag 15.6. 
 

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 
och du kan enkelt ta dig till kursplatsen med 
kollektivtrafik. 
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 
 

 
 

Arrangör: Helsingfors Svenska Scouter 
Målgrupp: de som har ett fhj1 eller fhj2-intyg i 
kraft och behöver uppdatera det 
Tidpunkt: 10.5 kl.18-21 
Plats: Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors 
Pris: 20 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 1.5 
 

Vad går det ut på? Första hjälpen 
uppdateringskursen är ett tight paket av 
färdigheter som varje medborgare ska ha i 
ryggraden. På kursen lär du dig livräddande första 
hjälpen, insatser vid olycka, medvetslöshet och 
hjärt-lungräddning, stoppa stora blödningar. Du lär 
dig också hur du ska handla om någon får 
främmande föremål i luftvägarna. 
Kursen omfattar 4 lektioner (3h). Kursdeltagaren 
tar med det intyg (Fhj1 eller Fhj2-kortet) som ska 
uppdateras. HeSS bjuder på kaffe, saft och litet 
mellanmål i pausen mellan lektionerna. 
Mer info: www.hess.fi 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? Eva 
Björkestam, kansliet@hess.fi, 0400 347 641 



 

Målgrupp: främst spejarscouter men också äldre 
scouter och ledare är välkomna. Det är bra att ha 
lite erfarenhet av segelbåt från tidigare. 
Plats: på s/y Navigator från och till Helsingfors 
Pris: 88 € (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: främst spejarscouter men också äldre 
scouter och ledare är välkomna. Det är bra att ha 
lite erfarenhet av segelbåt från tidigare. 
Plats: på s/y Navigator från Åbo till Kimitoön 
(Nothamn) 
Pris: 88 € (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! 
Sista seglatsdagen deltar vi i tävlingen På Rätt Köl; 
FiSSc:s tävling för båtlag ombord på scoutbåtar. 

Hur tar jag mig dit? Till Åbo kan du ta dig med 
tåg/buss. Om du deltar i Nothamn-lägret så 
stannar du kvar på Kimitoön och tar dig sedan hem 
från lägret enligt din kårs anvisningar. I annat fall 
behöver du egen skjuts från Kimitoön. 
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: främst spejarscouter men också äldre 
scouter och ledare är välkomna. Det är bra att ha 
lite erfarenhet av segelbåt från tidigare. 
Plats: på s/y Navigator från Kimitoön (Nothamn) till 
Helsingfors 
Pris: 88 € (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? Seglatsen börjar då Nothamn-
lägret tar slut, så ifall du är på lägret så är du redan 
på rätt plats. I annat fall behöver du ta dig till 
seglatsen med egen skjuts. Hem från Helsingfors 
kan du ta dig 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: 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: på s/y Navigator från Hangö till Åbo. Den 
korta sträckan ger möjlighet till långa avstickare till 
andra hamnar längre bort. 
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 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: främst explorerscouter och 
roverscouter, men också äldre ledare är välkomna. 
Du ska ha seglat en del, gärna flera lite längre 
seglatser, känna till de centrala seglingstermerna 
och kunna grundläggande navigation. 
Plats: på s/y Navigator från Helsingfors till Hangö; 
den korta sträckan ger utrymme för långa 
avstickare till andra hamnar och andra länder. 
Pris: 220 € (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 Helsingfors 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? Du kan ta dig med tåg/buss till 
och från Helsingfors. Navigator ligger vid 
Björkholmen på Drumsö, alldeles nära 
Björkholmens metrostation. 
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: explorerscouter, roverscouter och äldre 
ledare som identifierar sig som kvinnor och som 
har gått skärgårdsskepparkursen eller 
sekondkursen. 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator från och 
till Björkholmen på Drumsö i Helsingfors 
Pris: 66 € (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!  
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: explorer- och roverscouter samt ledare 
som redan har en viss seglingsvana. (Seglatsen är 
inte krävande, men huvudfokus kommer inte att 
vara på seglingsutbildning.) 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator från och 
till Åbo. 
Pris: 88 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
 

Vad går det ut på? Gourmetseglatsen är en seglats 
för dig som redan har en viss seglingskunskap, som 
vill få en chans att komma ut en sväng på havet 
med s/y Navigator några dagar och få en glimt av 
hav och vind och vågor. Eftersom du redan kan 
kommandona ombord, kan navigera mellan 
kobbarna och vet vilket skot du ska dra i då det ska 
göras slag så hinner du också fokusera på att laga 
god seglatsmat tillsammans med resten av 
besättningen; testa på olika recept och fundera på 
hur man kan piffa upp seglatsmaten. 
Hur tar jag mig dit? Du kan ta dig till och från Åbo 
med tåg/buss. 
Hur sover vi? Vi sover antagligen ombord på båten 
i en hamn. Rutt och program kan till viss del 
anpassas enligt deltagarnas önskemål. 
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 har 
begränsad eller ingen seglingskunskap sedan 
tidigare. 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start 
och avslut i Helsingfors. 
Pris: 44 € (Reseunderstöd utbetalas inte.) 
Anmälning båtlagsvis 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. Ta chansen, du kommer 
inte ångra dig! 
Vem håller i trådarna för tävlingen? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

 

Målgrupp: explorerscouter med ledaruppdrag, 
roverscouter och äldre ledare  
Pris: 0€ (reseunderstöd betalas inte) 
Plats:  
15.4 Åbo 
19.4 Helsingfors 
22.4 Norra Österbotten 
23.4 Södra Österbotten 
Anmälning ca en vecka innan ifrågavarande träff 
 

Vad går det ut på? På scoutledarträffen får du 
träffa ledare från den egna och andra kårer och 
diskutera om vad som är på gång, utbyta idéer, få 
tips och inspiration, samt möjlighet att planera 
tillsammans. Dessutom får du en kompakt portion 
info om de allra viktigaste frågorna inom FiSSc och 
scouting just nu. Här kan du bli insatt i och även 
påverka vad som görs. Ju fler ledare som deltar 
desto bättre diskussioner.  
Vem håller i trådarna för träffen? 
Kårstödskoordinator Malin Lundström 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor?  
Malin Lundström: malin.lundstrom@scout.fi 

 

Målgrupp: explorerscouter och äldre 
Plats: Lovisa 
Pris: 0 € (deltagarnas resekostnader ersätts) 
Anmälning ca en vecka innan ifrågavarande talko 
 

Vad går det ut på? Navigatortalko är för dig som 
vill lära dig mer om båtvård och vill 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. Det är önskvärt att du deltar i ett talko 
om du tänkt delta i en FiSSc-seglats under 2023. 
Behöver jag kunna något från tidigare? Inte 
egentligen; med på talkot finns alltid personer som 
kan instruera och förklara. 



Hur tar jag mig dit och hem? skjutsar från H:fors 
koordineras; för vissa talkon också från Åbo. 
Vem håller i trådarna för talkona? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann, 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

 
FiSSc-händelser på kommande som redan lönar 
sig att notera, även om anmälningen är senare: 
 

 FiSSc:s kvällsten; ordnas online en gång i 
månaden kring något särskilt tema. 
Vårens kvällsten är: 
4.4. Rekrytering: info, tips och diskussion 
2.5. Facklan: andlighet och åskådningar i 
kåren 

 Höstens scoutledarträffar: Åland 12.8, 
Helsingfors 14.9, norra Österbotten 16.9 
och södra Österbotten 17.9. 
Scoutledarträffar ordnas också i Åbo; 
datum klarnar senare. 

 Ledareldar: Finlands Scouters 
ledarskapsseminarium 25-27.8 i Evois 

 

Att vara med i en stab är ofta lika utvecklande och 
roligt som att delta i en kurs eller ett evenemang.  
 
Mer information om lediga stabsuppdrag hittar du 
i uppdragsbörsen på scout.fi 
 

 
 
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.  
 
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: 
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. I händelsekalendern på 
scout.fi har vi skrivit ut en del information om tillgängligheten. För alla kurser och evenemang gäller att du 
kan höra av dig till kontaktpersonen 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) 



Online: 
Sekondkurs 2,4 och 8.5 
Familjescoutledarutbildning 

 

UteVandring 29.9-1.10 
I Helvetinjärvi 

Scoutledarträff 22.4 i norra Österbotten 

Scoutledarträff 23.4 i södra Österbotten 

I Åbo: 
Scoutledarträff 15.4 
Första hjälpen 1  
23-24.9 

I Nyland: 
Navigatortalkon 16.4, 22.4, 29.4, 
6.5 och 7.5 i Lovisa 
Scoutledarträff 19.4 i Helsingfors 
Roversmäll 12-14.5 
Ledarchill 27-28.5 
Första hjälpen uppdatering 10.9 
Första hjälpen 1 16-17.9 

UteFjäll 10-18.6 I 
Muonio 

På Rätt Köl 26.7 
Nothamn 27.7-3.8 
UtePaddel 18-20.8 

Seglatser med s/y Navigator 
Seglingskurs 9-11.6  Offshoreseglats 26.6-5.7 Skärgårdsseglats 22-26.7 
Klart-vi-kan-seglats 16-18.6 Kustseglats 6-12.7  Skärgårdsseglats 3-8.8 
Skärgårdsseglats 19-22.6 Gourmetseglats 13-16.7 Minioffshoreseglats 18-20.8
  


