
 

 
I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kurser 
och evenemang. Där finns också länkar till anmälningsblanketterna. 
 
Covid19: Kom ihåg att inte delta i evenemang om du är sjuk eller har ens lindriga symptom. Ifall du eller 
någon närstående hör till en riskgrupp är det viktigt att du själv noggrant överväger ditt deltagande i 
evenemanget. 
Vi beaktar pandemiläget på våra kurser och evenemang genom att: 

 uppmuntra scouter att delta i evenemang som finns nära deras hemort (undantaget evenemang 
som FiSScAkademin och FiSScExplosionen) 

 påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på 
evenemanget om man är helt frisk. 

 försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med 
allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att 
använda munskydd under resan) 

 planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt 
att hålla distans till varandra i programmet. 

 se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till god handhygien. 
 på övernattningsevenemang finns i regel möjlighet att sova utomhus 
 följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare 

försiktighetsåtgärder eller i värsta fall helt inhibera evenemanget 
Ifall händelser inhiberas på grund av rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas 
alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen 
uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi. 
 

Minderåriga deltagare kan inte anmäla sig själva till evenemang, utan ska antingen anmälas av sin 
målsman med målsmans 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: 
http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/ 



 

Målgrupp: roverscouter och ledare (samt 
explorerscouter som har ledaruppdrag i kårerna) 
Plats:Helsingfors: Ungdomsgården Sandels. Det är 
också möjligt att delta i delar av träffen online om 
du inte kan eller vill vara med på plats! 
Pris: gratis, reseunderstöd betalas inte 
Anmälning senast 11.9.  
 

Vad går det ut på? Är du ledare i en scoutkår? 
Kom på scoutledarträff! Oavsett om du är ny eller 
har varit med länge och oavsett om du har ett 
stort uppdrag i kåren eller om du inte har något 
uppdrag alls så ger scoutledarträffarna dig 
meningsfullt utbyte med andra scoutledare och 
aktuell information från FiSSc.  På träffen kan du 
dela och ta del av ”guldtips”, utbyta idéer och 
påverka FiSSc:s verksamhet. Scoutledarträffen är 
också ett bra tillfälle för kårens ledare att ta en 
stund att tillsammans fundera på frågor som är 
viktiga för utvecklingen av kåren men som ni 
kanske inte hinner med i kårvardagen. 
Online: Vi satsar på att genomföra träffarna 
fysiskt på de fyra olika orterna, men det går att 
delta i vissa delar av innehållet på distans ifall du 
föredrar det. Om du endast vill delta i online-
delarna, så anmäler du dig också som vanligt i 
Kuksa men skriv in i tilläggsuppgifterna att du 
deltar på distans, så att koordinatorn kan skicka 
en möteslänk till dig.    
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
kårsödskoordinator Andrea: 
andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083 
 

 

Målgrupp: Explorerscouter  
Plats: Stensböle, Borgå 
Pris: 40 €  
Anmälning senast 15.9. 
  

Vad går det ut på? Gruppledarutbildningen är en 
inspirerande ledarskapskurs för explorerscouter. 
Tanken är att du får en möjlighet att pröva på bl.a. 
scoutmetoden i teori och praktik och utvecklas 
som ledare. Kursveckoslutet ger en bra grund och 
verktyg för att leda en scoutgrupp. Dessutom får 
du chansen att träffa explorerscouter från andra 
kårer.  
Kursen passar både för dig som redan fungerar 
som patrulledare eller för dig som är intresserad 

av att leda en scoutgrupp. Inga förhandskunskaper 
krävs. Utbildningen består av kursveckoslutet och 
en praktikdel som görs i kåren. Efter att du 
genomfört båda delarna av 
gruppledarutbildningen kan du få en kurs för 
utbildningen i gymnasiet eller i yrkesskolan.  
Hur tar jag mig dit och hem? Du kommer till 
Stensböle med buss eller bil. 
Hur sover vi? Vi övernattar inomhus i sovsalar. 
Vem är med i staben: Utbildningsgruppen håller i 
trådarna för evenemanget.  
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
utbildningskoordinatorn Heidi af Heurlin: 
heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243 
 

 

Målgrupp: explorerscouter, roverscouter och 
ledare i tvåpersoners tävlingspatruller 
Plats: online, du kan delta var du än befinner dig 
Pris: 10 € / tävlingspatrull  
Anmälning: Anmälningen är öppen 1.10 - 15.10. 
Med i tävlingen ryms 30 tävlingspatruller och 
platserna delas ut i anmälningsordning.  
 

Vad går det ut på? Sök o finn; 
nattorienteringstävlingen med kluriga uppgifter 
där en tanke sparar 1000 steg. Nu ordnas den 
online, och du behöver inte egentligen ta ett enda 
steg på riktigt; men tävlingsuppgifterna kan ta dig i 
stort sett vart som helst. Tävlingen fungerar så att 
du och ditt tävlingspar får information som ni ska 
använda till att försöka lista ut vart informationen 
leder; då ni hittat rätt får ni ny information som 
leder er vidare till nästa ställe. Tävlingen fungerar 
huvudsakligen per WhatsApp, så det är viktigt att 
du har en telefon med den applikationen. 
Tävlingen börjar kl.18 på kvällen och pågår långt in 
på natten. Den påverkar alltså inte nämnvärt dina 
möjligheter att ha andra planer under veckoslutet 
också, men nog eventuellt din pigghet under 
söndagen. 
Tävlingspatrull: du deltar i tävlingen tillsammans 
med ett par; du kan antingen själv slå ihop dig 
med en kompis, eller så kan du anmäla dig ensam, 
och då parar tävlingsarrangörerna ihop dig med 
någon annan. Du behöver inte befinna dig på 
samma ställe som ditt par, utan ni deltar båda från 
egen plats. 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 



 

Målgrupp: Explorerscouter och kompisdeltagare i 
explorerscoutåldern (15-17 år) 
Plats: Laitikkala i Pälkäne 
Pris: 40€ Du kan ansöka om reseunderstöd. 
Anmälning senast 15.9.  
 

Vad går det ut på? FiSScExplosionen samlar 
explorerscouter från hela FiSSc, så nu har du 
världens chans att träffa ragget från 
sommarlägret, eller skapa fiilis inför nästa 
sommars läger. Förutom att bonda med de andra 
explorerscouterna deltar du i workshops, skrattar, 

chillar och lär dig nya saker om framförallt dig 
själv. 
FiSScExplosionen är också öppen för ungdomar i 
15-17-årsåldern som inte ännu är scouter. 
Hur tar jag mig dit? En buss bokas (åtminstone) 
från Tammerfors, dit du kan ta dig med tåg eller 
buss. 
Hur sover vi? Vi sover inomhus i sovsalar. Ifall det 
finns intresse försöker vi arrangera möjlighet att 
också sova utomhus. 
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 evenemang, kurser och tävlingar på 
hess.fi! 
 

 

 

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

 

 


