
 

 

Arrangör: Helsingfors Svenska Scouter 
Målgrupp: spejarscouter och explorerscouter (och 
deras kompisar). 
Plats: huvudstadsregionen, konstverk i samband 
med metrospåret 
Pris: gratis (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
 

Vad går det ut på? Varje vardag kl. 07 under 
Scoutveckan publiceras koordinaterna till en 
kontroll dit laget (eller en del av det) ska ta sig 
under det dygnet. Eller så kan ni ta dem 
allesammans samma dag, tillsammans! Och missar 
man någon kontroll är det inte jordens undergång. 
Samla ihop ett lag på 2-7 personer. Uppge i 
anmälan ett telefonnummer som laget går att få 
tag på (en kontaktperson). Alla anmäler sig i Kuksa 
oberoende, men i anmälan skriver man in lagets 
kontaktperson. Vi behöver anmälan för att veta att 
kvällsmålet på fredag passar just dig. 
Uppgift: Ta ett foto med konstverket och en 
scouthalsduk och skicka till HeSSmobilen 0400 
347641. På fredagen 21.4 samlas alla lagen kl. 18 
på den femte kontrollen i Tölö för sista uppgiften, 
prisutdelning och kvällsmål. Kvällen slutar klockan 
20. 
Mer info: www.hess.fi 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? Eva 
Björkestam, kansliet@hess.fi, 0400 347 641 
 

 

Arrangör: Helsingfors Svenska Scouter 
Målgrupp: spejarscouter. 
Plats: Klättringscentret Irti Maasta i köpcentret 
REDI i Fiskehamnen i Helsingfors. 
Pris: 10 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 1.5. 
 

Vad går det ut på? Spejarscouterna får sin egen 
dag på väggarna. Utmana dig själv och kom och gör 
något som bokstavligen är på en ny nivå! Att 
klättra i klättercentret är säkert, övervakat och 
garanterat roligt! Varje klättervägg har flera olika 
rutter som går från lätt till svår. Oavsett om du är 
nybörjare eller expert så finns det något för alla. 
Du behöver bara kläder som lämpar sig för 
inomhussporter och skor med rena sulor. 
Hela klättringscentret är bokat bara för oss. Man 
klättrar i en timme (kl. 12-13) och alla får en 
obligatorisk 15 minuters instruktion så man vet vad 
man ska göra. Förhandskunskap behövs inte alls. 
Efter klättringen får vi snacks och dricka (kl. 13-14). 
Och varför inte ta med en kompis som vill pröva på 
scouting! 
En liten stab ser till att ni har det bra på plats, 
kårens ledare behöver inte komma med och 
övervaka. 
Mer info: www.hess.fi 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? Eva 
Björkestam, kansliet@hess.fi, 0400 347 641 

 

 
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 

FiSSc = Finlands Svenska Scouter 



 

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: 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: seglatsen ordnas 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: seglatsen ordnas 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 
 



 

 
 

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 
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? Kursorten 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FiSSc:s utbildningar och evenemang 
arrangeras i samråd med SFV:s 
studiecentral 
 
 



Citymanöver 17-21.4 
i Helsingfors 

Klättringsdag 13.5 i 
Helsingfors 

Skärgårdsseglatser  
19-22.6 Helsingfors – Helsingfors 
22-26.7 Åbo-Kimitoön 
3-8.8 Kimitoön-Helsingfors 

Grundkurs i Första hjälpen 
16-17.9 i Nyland 

Grundkurs i Första hjälpen 
23-24.9 i Åbo 

 
 
 

 
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). 
 
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) 


