EVENEMANGSKATALOGEN
2018

INNEHÅLL
Åk på evenemang!................................................................. 3
Anmälningar......................................................................... 4
Anmälningsdagar.................................................................. 8
Deltagaravgift och reseunderstöd........................................... 9
Händelsekalender 2018.......................................................... 10
Beställningskurser................................................................ 13
Första hjälpen -utbildningar.................................................. 18
Ledarskapsutbildningar......................................................... 20
Scoutledarträffar, möten och seminarier................................. 25
Sjökurser, seglatser och talkon............................................... 30
Utekurser............................................................................. 36
Åldersgruppsevenemang och övriga evenemang....................... 38
Kårteamsevenemang............................................................. 42
Helsingfors Svenska Scouter.................................................. 43
Ålands Scoutdistrikt.............................................................. 43
Evenemang arrangerade av Finlands Scouter........................... 45
Kontaktuppgifter.................................................................. 46

Utgivare:
Finlands Svenska Scouter r.f., Tölögatan 55, 00250 Helsingfors
Sammanställning:
FiSSc:s kanslipersonal och förtroendevalda 09/2017
Layout:
Chribbe Aarnio / Kråka Design
Pärmbild:
Malin Lindholm
Bilder:
Gunilla Edelmann, Eric Jansson, Robert Laine, Malin Lindholm,
Didrik Lundsten, Jockum Lundsten, Linus Törnqvist

2

Evenemangskatalogen 2018

ÅK PÅ EVENEMANG!

Det kommer stunder i vardagen då man
känner att man behöver få se någonting nytt
och känna att man lever - ett avbrott helt
enkelt. Det här är din guide till nya intryck,
upplevelser och upptäckter som scoutingen
kan erbjuda dig under 2018!
Evenemangskatalogen 2018 är din guide till alla evenemang som ordnas i
Finlands Svenska Scouters (FiSSc) regi under år 2018! Dessutom nämns här
många av Helsingfors Svenska Scouters (HeSS), Ålands Scoutdistrikts (ÅSD) och
Finlands Scouters (FS) händelser. Här hittar du dem kort beskrivna, detaljerad
info om evenemangen får du av din kårs uppdragschef cirka en månad före det
är dags att anmäla sig och i händelsekalendern på www.scout.fi.
Ge dig själv ett lärorikt och inspirerande avbrott nu som då och åk på
evenemang!
Hälsar,
FiSSc:s kanslipersonal

Psst… Observera att det anmälningsförfarande och de principer gällande
annullering, deltagaravgift och reseunderstöd som beskrivs i denna katalog
gäller FiSSc:s evenemang. HeSS, ÅSD och SP-FS har delvis avvikande
förfaranden och principer.
Evenemangskatalogen 2018
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ANMÄLNINGAR

Hur anmäler jag mig?
Alla anmälningar till evenemang görs i medlemsregistret Kuksa! Du som är
myndig anmäler dig själv, för detta behöver du ett ScoutID. Du som är minderårig anmäls av din målsman, för detta behöver din målsman ett Målsmans ScoutID.
Instruktioner för hur du skapar ScoutID, Målsmans ScoutID och gör anmälningar i Kuksa hittar du på http://verksamhet.scout.fi/kuksa/sv.
Ett annat alternativ är att kåren samlar in deltagarnas anmälningar och
skriver in dem i Kuksa. Kolla upp hur det görs i din kår! Vi rekommenderar att roverscouter och ledare anmäler sig själva i Kuksa och att minderåriga anmäls av sin målsman eller av kåren.
Obs! Hur kåren än bestämmer sig för att göra är det kårens ansvar att se till
att minderåriga deltagare har målsmans tillstånd att anmäla sig.

Vilka evenemang är för mig?
Alla evenemang som ordnas av FiSSc är öppna för alla medlemmar. En
del av evenemangen är öppna också för kompisdeltagare, alltså inte ännu
scouter. De färgade bollarna berättar vilken eller vilka åldersgrupper evenemangen riktar sig till.
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vargungar
äventyrsscouter
spejarscouter
explorerscouter
roverscouter
ledare
kompisdeltagare
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Det är en upplevelse i sig att delta i ett evenemang som ordnas långt hemifrån men det lönar sig att redan i anmälningsskedet tänka på att resor tar
tid, kostar och kan vara besvärliga.

Fick jag en plats på evenemanget?
I samband med att du anmäler dig i Kuksa får du en bekräftelse på att din
anmälan registrerats. Efter sista anmälningsdag får kåren en lista på kårens alla deltagare per evenemang. Kåren meddelar sedan dig om du fick en
plats eller inte på de evenemang du anmälde dig till. Några veckor före evenemanget får alla som fick en plats ett deltagarbrev.

Om jag får förhinder och behöver annullera mitt deltagande?
Ifall du annullerar ditt deltagande senare än 30 dagar före evenemanget bör
du betala halva avgiften. Annullerar du ditt deltagande senare än fem dagar
före evenemanget bör du betala hela avgiften. I båda fallen kan du försöka
hitta någon annan som kan delta istället för dig, varvid du inte behöver betala avgiften. Om du blir sjuk innan evenemanget eller om du har någon annan giltig orsak för att annullera ska du meddela det till FiSSc:s kansli och
komma överens gällande avgiften. Kom ihåg läkarintyg!

Evenemangskatalogen 2018
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ANMÄLNINGSDAGAR

Fyra sista anmälningsdagar
15.1 för evenemang i februari, mars och april
15.4 för evenemang i maj, juni, juli, augusti och september
15.9 för evenemang i oktober och november
15.11 för evenemang i december, januari och februari
Om ett evenemang har en avvikande anmälningsdag och inte följer denna
logik finns sista anmälningsdagen utskriven vid evenemanget. I händelsekalendern på http://www.scout.fi (som kontinuerligt uppdateras) står sista
anmälningsdagen alltid utskriven för alla evenemang.

Mejl till kårens uppdragschef
15.12 med info om evenemang i februari, mars och april
15.3 med info om evenemang i maj, juni, juli, augusti och september
15.8 med info om evenemang i oktober och november
15.10 med info om evenemang i december, januari och februari
En månad före sista anmälningsdag får kårens uppdragschef (eller utbildningsansvariga) ett mejl med detaljerade info om alla evenemang i FiSSc,
HeSS, ÅSD och SP-FS som snart har sista anmälningsdag. Infon i mejlet kan
uppdragschefen lätt kopiera, klippa och klistra och skicka vidare till kårens
medlemmar!
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DELTAGARAVGIFT
OCH RESEUNDERSTÖD

Deltagaravgift
För de flesta av evenemangen uppbärs en deltagaravgift. I anmälan i Kuksa
kryssar du för om fakturan ska skickas till dig eller till din kår. Kolla med
din kår före du kryssar för att fakturan ska skickas till kåren!
Du kan ansöka om FiSSc-stipendier för deltagande i evenemang. Ansökningsblanketten finns på http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier.
Sista ansökningsdag är 15.4 och 15.10 varje år. Ansökan bör ske före evenemanget. Stipendieansökningen är personlig d.v.s. en kår eller en grupp kan
inte ansöka om FiSSc-stipendier.

Reseunderstöd
Du kan erhålla reseunderstöd då du deltar i en del av FiSSc:s evenemang.
Självrisken är då 15€, högst 50€ utbetalas i reseunderstöd. Reseunderstöd
utbetalas mot kvitto/biljett efter evenemanget så spara alla kvitton/biljetter.
Kollektivtrafik bör användas då det är möjligt. Principerna för reseunderstöd
finns att läsa på http://verksamhet.scout.fi/fissc/ersattningar. Vad som gäller för respektive evenemang framgår ur evenemangets deltagarbrev. Reseunderstöd betalas i regel inte ut för programevenemang.
Du kan i regel inte erhålla reseunderstöd då du deltar i evenemang arrangerade av HeSS, ÅSD eller SP-FS.

Evenemangskatalogen 2018
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HÄNDELSEKALENDER 2018
JANUARI
EVENEMANG
PLATS/ORT
MÅLGRUPP
20-21.1
Coachutbildning
Tammerfors
coacher
			
FEBRUARI
EVENEMANG
PLATS/ORT
MÅLGRUPP
3-4.2
Vårsemi för förtroendevalda
Tvärminne
förtroendevalda
3-4.2
Första hjälpen 1
Karis
spejarscouter och äldre
3-4.2
Första hjälpen 2
Åbo
spejarscouter och äldre
10-11.2
Gruppledarutb.
för explorerscouter
Åboland
explorerscouter
10-11.2
Ute 1
Åboland
spejarscouter
			
MARS
EVENEMANG
PLATS/ORT
MÅLGRUPP
10.3
Scoutledarträffar i hela landet Borgå, Helsingfors, kårernas ledare
		
Jakobstad, Karis,
(explorerscouter och äldre)
		
Vasa, Åbo
		
och Åland
16-18.3
Båtförarkurs
Ahtela
Explorerscouter och äldre
16-18.3
Skärgårdsskepparkurs
Ahtela
Explorerscouter och äldre
24.3.
FiSSc:s FSFSF:s
och FSSF:s vårmöte
Helsingfors
kårerna
			
APRIL
EVENEMANG
PLATS/ORT
MÅLGRUPP
7-8.4
Megaexplosion
sydvästra Finland explorerscouter
7-8.4
Skepparkurs, teori del 1/2
Åbo
roverscouter och äldre ledare
14-15.4
Spejardagar
västra Nyland
spejarscouter
14-15.4
Spejardagar
Österbotten
spejarscouter
21-22.4
Chefsutbildning
Huvudstadregionen Scoututbildare och övriga
			
ledare som har olika
			
utbildningsuppdrag.
			
Bör ha fullmakt
21-22.4
Navigatortalko
Lovisa
explorerscouter och äldre
28.4
Navigatortalko
Lovisa
explorerscouter och äldre
28-29.4
Skepparkurs, teori del 2/2
Helsingfors
roverscouter och äldre ledare
			
MAJ
EVENEMANG
PLATS/ORT
MÅLGRUPP
5-6.5
Navigatortalko
Lovisa
explorerscouter och äldre
9-13.5
Grundutbildning för
scoutledare, vandring		
roverscouter och ledare
12.5
Förslag: Tävlingar i kårerna
och kårteamen		
alla åldersgrupper
			
JUNI
EVENEMANG
PLATS/ORT
MÅLGRUPP
2.6.
Skolavslutning - sommarlovet börjar		
9-14.6
Grundutbildning för
scoutledare, seglats		
roverscouter och ledare
27.6-1.7
Skärgårdsseglats
med s/y Navigator
Helsingfors-Åbo
spejarscouter och äldre
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FiSSc arrangerar evenemangen
i samarbete med SFV Bildning

JULI
2-9.7
10.7
11-22.7
22-25.7
25.7-2.8

EVENEMANG
Kustseglats
med s/y Navigator
Dags-/kvällsseglats
i Jakobstad
med s/y Navigator
Offshoreseglats
med s/y Navigator
Skärgårdsseglats
med s/y Navigator
Nothamn

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Åbo-Jakobstad

explorerscouter och äldre

Jakobstad
JakobstadMariehamn
MariehamnNothamn(Åboland)
Åboland

vargungar och äventyrsscouter
explorerscouter och äldre
spejarscouter
alla åldersgrupper

			
AUGUSTI
EVENEMANG
PLATS/ORT
MÅLGRUPP
2-8.8
Skärgårdsseglats
Nothamn(Åboland)med s/y Navigator
Helsingfors
spejarscouter och äldre
2-5.8
På rätt köl
Nothamn(Åboland)		
Hangö
spejarscouter och äldre
10-12.8
Nybörjarseglats
Helsingfors
roverscouter och ledare
17-19.8
Ute 3
Österbotten
explorerscouter och äldre
18-19.8
Höstsemi för
gruppordförandena och
styrelsemedlemmar
Nyland
gruppordföranden
			
och styrelsemedlemmar
31.8-2.9
Roverscout- och ledarseglats
Helsingfors
		
-Tallinn-Helsingfors
roverscouter och ledare
			
SEPTEMBER EVENEMANG
PLATS/ORT
MÅLGRUPP
7-9.9
Ute 123
västra Nyland
roverscouter och äldre ledare
20-23.9
Skepparkurs, praktik
H:fors-Lovisa
roverscouter och äldre ledare
22.9
Scoutledarträffar
Helsingfors, Vasa,
		
Åbo, Åland
kårernas ledare
			
(explorerscouter och äldre)
28-30.9
Ute 2
Åboland
explorerscouter
			
OKTOBER EVENEMANG
PLATS/ORT
MÅLGRUPP
5-7.10
Grundutbildning för scoutledare, del 1
västra Nyland
roverscouter och
äldre ledare
13-14.10
Spejardagar
sydvästra Finland spejarscouter
20-21.10
Motorkurs
Helsingfors
explorerscouter och äldre
26-28.10
Roverscout- och
ledardagar: FiSScAkademi
Karis
roverscouter och äldre ledare
27.10
Chefsträff
Karis
chefer
28.10.
FiSScs, FSSF:s och FSFSF:s höstmöte
Karis kårerna
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HÄNDELSEKALENDER 2018
NOVEMBER EVENEMANG
PLATS/ORT
3-4.11
Första hjälpen 1
Åbo
10-11.11
Gruppledarutb.
för explorerscouter
västra Nyland
23-25.11
Grundutbildning
för scoutledare, del 2
Västra Nyland
24-25.11
Första hjälpen 1
Österbotten
			
DECEMBER EVENEMANG
PLATS/ORT
Scoutglögg
Helsingfors
		
och Åbo

MÅLGRUPP
spejarscouter och äldre
explorerscouter
roverscouter och äldre ledare
spejarscouter och äldre
MÅLGRUPP
alla scouter
och samarbetspartners

BESTÄLLNINGSKURSER
EVENEMANG		
Ute 1		
Akela- och kaptensutbildning
Lotsutbildning
Kuksa-utbildning

MÅLGRUPP
spejarscouter och äldre
roverscouter och ledare
äldre ledare

FLERFORMSKURSER
EVENEMANG		
Båtförarkurs

MÅLGRUPP
Äldre ledare

FiSSc arrangerar evenemangen
i samarbete med SFV
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BESTÄLLNINGSKURSER

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också
skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en kurs
eller ett evenemang av FiSSc!

Att beställa en kurs innebär att:
•
•
•
•

Kursen arrangeras nära kåren
Kursen arrangeras ett datum som passar er
Kursinnehållet kan i viss mån anpassas enligt kårens önskemål och behov.
FiSSc bidrar med kursledare, kursinnehållet och administrationen; kåren
står för en stor del av de praktiska arrangemangen på plats.

De kurser som FiSSc år 2018 erbjuder som beställningskurser är:
•
•
•
•
•

Akela och kaptensutbildningen (läs mer på sid 20)
Lotsutbildningen (läs mer på sid 22)
Ute 1 (läs mer på sid 36)
Kuksa-utbildning (läs mer på sid 39)
FDUV-läger (läs mer på sid 38)

Om ni har ett behov som inte täcks av dessa kurser eller av de kurser som
finns i FiSScs händelsekalender; hör gärna av er och berätta om det. Vissa
behov kan FiSSc svara på genast, men också sådana som det inte finns resurser till direkt kan beaktas vid planeringen av följande år.

Evenemangskatalogen 2018
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Vad krävs av kåren?
Vad som krävs för att kåren ska få en beställningskurs varierar lite från kurs
till kurs, men grundreglerna är dessa:
• minst 7 deltagare (12 på utekursen)
• ifall det finns minderåriga deltagare; minst 1 ledare/5 (minderåriga) deltagare
• en plats som lämpar sig för kursen (t.ex. för en utekurs krävs en plats i
skogen där man kan elda, på en Kuksa-utbildning är det viktigt att det
finns nätkontakt, etc.)

Vad kostar en beställningskurs?
En kurs där kåren själv fixar maten och står för eventuella kostnader för
kursplatsen kostar 40 € oberoende av deltagarantal. Kostnaden täcker kursledarens / -ledarnas resekostnader och eventuella små materialkostnader.
(2018 gäller det alltså Akela- och kaptensutbildningen, Lotsutbildningen och
Kuksa-utbildningen.)
På en kurs där FiSSc står för mat och material betalas deltagaravgift per
person. (2018 gäller det Ute-kursen, där deltagaravgiften är 30€/person)
För beställningskurser utbetalas inte reseunderstöd åt deltagarna eftersom
kursen i regel ordnas nära kåren.
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Hur gör kåren för att beställa?
Observera att antalet beställningskurser som kan ordnas är begränsat. Det
lönar sig alltså att vara ute med sin beställning i god tid. Det är önskvärt att
beställningar av kurser som ni vill ha under vintern kunde göras i samband
med anmälningsdeadlinen 15.11, och att beställningar av övriga kurser kunde göras i samband med årets första anmälningsdeadline 15.1. Ifall det efter
efter dessa datum finns plats i kalendern för fler beställningskurser så delas
kurserna ut enligt i vilken ordning beställningarna kommer in.
1. Fundera på hur många potentiella deltagare ni har i er kår. Kontakta
grannkåren ifall ni tror att ni inte har tillräckligt med deltagare.
2. Se till att ni har tillräckligt många ledare tillgängliga, ifall deltagarna är
minderåriga.
3. Fundera ut en lämplig plats.
4. Fundera på tidpunkt. (Observera att det måste finnas tid mellan beställningen och kursen för planering, marknadsföring etc. Rekommenderad tidpunkt för beställningen är minst tre månader före tidpunkten för kursen.)
5. Fundera på om ni har särskilda önskemål, förväntningar och målsättningar.
6. När ni har svar på alla ovanstående frågor kan ni beställa kursen genom
att fylla i beställningsblanketten på www.verksamhet.scout.fi > Program >
Beställningskurser > Boka kurs

Frågor?
Om du har frågor; ta kontakt med programkoordinator Gunzi:
gunilla.edelmann@scout.fi.

Evenemangskatalogen 2018
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FÖRSTA HJÄLPEN
-UTBILDNINGAR

Första hjälpen 1

I en nödsituation kan det vara fråga om minuter – kan du hjälpa? På Första hjälpen 1 lär du dig grunderna i förstahjälpen och nödförstahjälp. 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.
MÅLGRUPP: Spejarscouter (åldersgräns 12) och äldre.
DELTAGARAVGIFT: 50€, intyg ingår.
3-4.2 i Karis
3-4.11 i Åbo
24-25.11 i Österbotten
Dessutom ordnar HeSS en kurs på våren och två på hösten i huvudstadsregionen. På www.hess.fi kommer du att hitta datum för kurserna. HeSS-kurser
kostar 40€ för medlemmar i HeSS-kårer och 50€ för övriga.

Första hjälpen 2

Första hjälpen 2 är en fortsättningskurs i förstahjälpen där du får fördjupa
dina kunskaper. 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.
MÅLGRUPP: Spejarscouter (åldersgräns 13) och äldre.
FÖRHANDSKRAV: Giltigt intyg från Första hjälpen 1.
DELTAGARAVGIFT: 50€, intyg ingår.
3-4.2 i Åbo
Dessutom ordnar HeSS en kurs på hösten i huvudstadsregionen.På www.
hess.fi kommer du att hitta datum för kurserna. HeSS-kurser kostar 40€ för
medlemmar i HeSS-kårer och 50€ för övriga.
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Första hjälpen -uppdatering

På Första hjälpen -uppdatering får du repetera det du lärde dig på Första
hjälpen 1 eller 2. Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övningar och är 3h lång. Efter avklarad utbildning är ditt intyg i kraft ytterligare 3
år.
MÅLGRUPP: Spejarscouter och äldre.
FÖRHANDSKRAV: Giltigt intyg från Första hjälpen 1 eller 2.
DELTAGARAVGIFT: 15€, intyg ingår.
Hör dig för om möjlighet att uppdatera ditt intyg i samband med Första
hjälpen 1: orna.
HeSS ordnar uppdateringskurser på hösten och på våren. På www.hess.fi
kommer du att hitta datum för kurserna. Deltagaravgiften på HeSS-kurserna är 20€)

Evenemangskatalogen 2018
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LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Gruppledarutbildning för explorerscouter

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.
MÅLGRUPP: Explorerscouter.
DELTAGARAVGIFT: 40€
10-11.2 i Åboland
10-11.11 i västra Nyland

Akela- och kaptensutbildning

På den här utbildningen får du stöd i ditt uppdrag och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Vi fokuserar på ledarskapsrollen
och på utvecklingen hos 7-12 -åringar. Efter utbildningen känner du till din
roll som akela eller kapten, din åldersgrupps program och du kan förverkliga scoutfostran i din åldersgrupp. Du kan planera scoutmöten och verksamhetsår i enlighet med scoutprogrammet, planera och förverkliga en utfärd med gruppen och ta ansvar för gruppens säkerhet. Utbildningen lämpar
sig för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig som haft uppdraget en
tid. Utbildningen omfattar 16h.
MÅLGRUPP: Akelor, kaptener och deras vicen, roverscouter och ledare.
FÖRHANDSKRAV: Välkommen till scoutingen eller scoutbakgrund.
20
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År 2018 ordnas Akela- och kaptensutbildningen som beställningskurs! Det
betyder att din kår, ensam eller tillsammans med en eller flera andra kårer,
kan beställa utbildningen till er kår. Läs om hur du går tillväga för att beställa kursen på sid 13.

Grundutbildning för scoutledare
Utbildningen omfattar de två helheterna ”Evenemangsledare” och ”Kårledare”. Helheten ”Evenemangsledare” (del 1) fokuserar på olika kunskaper
som är nödvändiga för evenemangsledaren - projekthantering, säkerhet och
scoutledarskap. Helheten ”Kårledare” (del 2) 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 i den egna kåren (som
genomförs mellan kurshelgerna i en tvådelad kurs) 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.
Under året ordnas tre grundutbildningar för scoutledare, varav en genomförs
i form av en seglats och en annan genomförs som en vandring.
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 90€ (vandringen och höstens kurs), seglatsen kostar 110€
9-13.5 Vandring i en nationalpark någonstans i landet, tiderna anpassas enligt varifrån deltagarna kommer.
9-14.6 seglats från Helsingfors. (Fastslaget datum hittar du inom kort i
händelsekalendern på scout.fi.)
5-7.10 och 23-25.11 i västra Nyland

Lotsutbildning

Utbildningen ger dig stöd i ditt uppdrag och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Under utbildningen fokuserar vi på hur du
som lots kan leda, stöda och motivera unga i åldern 12-22 år. Efter utbildningen känner du till de ungas värld och deras sätt att fungera, scoutprogrammet för din åldersgrupp och din roll i förverkligandet av det. Utbildningen lämpar sig både för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig
som haft uppdraget en tid. Utbildningen omfattar 8h.
MÅLGRUPP: Spejar-, explorer- och roverscoutlotsar, ledare.
FÖRHANDSKRAV: Scoutledarfullmakt.
År 2018 ordnas Lotsutbildningen som beställningskurs! Det betyder att din
kår, ensam eller tillsammans med en eller flera andra kårer, kan beställa utbildningen till er kår. Läs om hur du går tillväga för att beställa kursen på
sid 13.
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Chefsutbildning: Kårchefsutbildning,
Uppdragschefsutbildning och Programchefsutbildning

Detta är utbildningen för kårens chefstrio; kårchefen, uppdragschefen och
programchefen. Utbildningarna går parallellt.
I Kårchefsutbildningen lär du dig att leda en registrerad förening. Vidare ger
utbildningen bl.a. fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att
leda vuxna.
Uppdragschefsutbildningen ger omfattande kunskap om hur du stöder vuxna frivilliga i kåren. Under utbildningen bekantar du dig även med scouternas utbildningssystem och med hur du leder vuxna.
Programchefsutbildningen ger omfattande information om att genomföra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner bl.a. till innehållet i
scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens
verksamhet.
MÅLGRUPP: Kårchefer, uppdragschefer och programchefer samt roverscouter
och ledare som fungerar i liknande uppdrag (t.ex. vicekårchef, utbildningsansvarig, åldersgruppsansvarig etc.) eller är intresserade att fungera i ett
sådant uppdrag.
FÖRHANDSKRAV: Scoutledarfullmakt.
DELTAGARAVGIFT: 40 €
21-22.4 i huvudstadsregionen

Coachutbildning

Coachutbildningen erbjuder verktyg du behöver för att kunna fungera som
handledare. Du får bekanta dig med olika konkreta metoder att ställa de rätta frågorna, skapa tillit i ett handledarförhållande, facilitera motparten till
sina egna insikter och hjälpa hen att kristallisera sina utmaningar och målsättningar.
Utbildningen är i första hand riktad till och uppbyggd så att den stöder
coacherna i deras handledningsuppdrag. Eftersom den också ger allmännyttiga handledningskunskaper, så lämpar den sig även utmärkt för alla förtroendevalda och kårledare som kunde ha nytta av ett coachingbaserat tillvägagångssätt inom både scoutuppdraget och yrkeslivet. Du behöver inte ha
några tidigare erfarenheter av coaching; nyfikenhet och ett öppet intresse
räcker. Denna kurs ordnas som ett pilotprojekt, då det är första gången som
kursen ges på svenska.
MÅLGRUPP: Coacher, ledare och roverscouter. Rekommenderas att deltagarna
har avlagt grundutbildningen för scoutledare och har scoutledarfullmakt.
DELTAGARAVGIFT: Gratis (FiSSc står för deltagaravgiften på 40€ på denna
kurs). Deltagarna betalar själva sina resor.
19-21.1 i Tammerfors
Evenemangskatalogen 2018
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Treklöver-Gilwell, scoutledarfortsättningsutbildning
Är det dags för dig att gå TG?
Sommaren 2018 har du som är +22 år, har scoutledarfullmakt och önskar
utveckla ditt ledarskap flera chanser att delta i Treklöver Gilwell utbildning.
Finlands Scouter ordnar hela 5 kurser!
Veckoslutsbaserad kurs kring påsk
Långt läger
Kort läger + förberedande veckoslut
Seglats
Veckoslutsbaserad kurs kring nyår
Utbildningen ger dig möjlighet till reflektion kring och utveckling av ditt
ledarskap. Fokus ligger på hur du får dina scouter att växa genom din egen
personliga utveckling.
Följ med FS TG-information på https://toiminta.partio.fi/kouluttautuminen/
ko-gi-eli-partiojohtajien-jatkokoulutus
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SCOUTLEDARTRÄFFAR,
MÖTEN OCH
SEMINARIER
Scoutledarträff

Snack om det som är aktuellt i FiSSc, utbyte av åsikter och tankar, mat och
trevligt sällskap! Vi diskuterar, funderar, informerar och planerar tillsammans. Kom med så vet du vad som händer, när och varför! Det går bra att
delta i vilken scoutledarträff som helst!
Scoutledarträffarnas sista anmälningsdag är i allmänhet ca en vecka innan
träffen.
MÅLGRUPP: Explorerscouter med ledaruppdrag, roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 0€
10.3 hålls scoutledarträffar i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Karis och
Borgå
22.9 hålls scoutledarträffar i Vasa, Åland, Åbo och Helsingfors

Chefsträff

Chefsträffen är för dig som har ett chefsuppdrag i kåren! Kom med och få en
järnranson inspiration och information och utbyte med andra chefer kring
aktuella frågor gällande kårledarskap!
MÅLGRUPP: kårchefer, uppdragschefer och programchefer
DELTAGARAVGIFT: 0€
27.10 i Karis (i samband med FiSScAkademin, som du kan läsa mer om på
sid. 39)
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Vårmöte
Föreningens stadgeenliga vårmöte där föregående års verksamhetsberättelse och bokslut fastställs. Till vårmöten behöver man inte anmäla sig på förhand (men det kan vara bra att göra det ändå, ifall det bjuds på mat.)
MÅLGRUPP: Kårernas representanter, roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 0€
Februari (?) Helsingfors Svenska Scouter (HeSS), Helsingfors
13.3 Ålands Scoutdistrikt (ÅSD), Åland
24.3 Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Flickscoutförbund och Finlands Svenska Scoutförbund, Scoutstationen, Helsingfors

Höstmöte
Föreningens stadgeenliga höstmöte där kommande års verksamhetsplan och
budget slås fast och styrelsemedlemmar väljs. Scoutmingel och –mygel under organiserade former! Till höstmöten behöver man inte anmäla sig på
förhand (men det kan vara bra att göra det ändå, ifall det bjuds på mat.)
MÅLGRUPP: Kårernas representanter, roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 0€
18.8 Ålands Scoutdistrikt, Mariehamn
28.10 Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Flickscoutförbund och
Finlands Svenska Scoutförbund, Karis
november (?) Helsingfors Svenska Scouter, Helsingfors

Vårsemi
Vårsemi är ett forum där alla FiSSc förtroendevalda samlas för att inspireras,
dela idéer, lära sig nytt och förbättra gammalt! Vi jobba med självledarskap
och motivation, bygger framtid och gör bättre scouting. En inbjudan skickas
till alla förtroendevalda.
MÅLGRUPP: Förtroendevalda.
DELTAGARAVGIFT: 0€
3-4.2 på Tvärminne zoologiska station

Höstsemi
Höstsemi är ett planeringssemi för FiSSc:s styrelse och gruppordföranden.
Vi blickar framåt och tänker bra tankar tillsammans! En inbjudan skickas
till alla berörda förtroendevalda.
MÅLGRUPP: Gruppordföranden och vicen.
DELTAGARAVGIFT: 0€
18-19.8 i Nyland
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Scoutglögg

Ett prima tillfälle att träffa scoutbekanta över en mugg glögg och komma i
julstämning! Fri, scoutig och trevlig samvaro så länge du själv vill. Du behöver inte anmäla dig. Det är bara att dyka upp!
MÅLGRUPP: Alla
DELTAGARAVGIFT: 0€
Scoutglögg ordnas i december i Helsingfors, Vasa och Åbo. Datum publiceras
i händelsekalendern på scout.fi
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SJÖKURSER, SEGLATSER
OCH TALKON

Båtförarkurs

En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa kårens båt. Kursen och avlagd kursexamen krävs för att du ska få ha ett
övningscertifikat. Kursen är indelad i en teoridel som ordnas som kurs och
en praktikdel som arrangeras av kåren. Teoridelen genomförs före praktikdelen.
MÅLGRUPP: Explorerscouter (åldersgräns: 15) och roverscouter.
FÖRHANDSKRAV: Du bör på förhand bekanta dig med grunderna i navigation.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (+ kompendieavgift på 15€ om du vill ha det printat)
16-18.3 i Sagu

Båtförarkurs på nätet

En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa kårens båt. Kursen och avlagd kursexamen krävs för att du ska få ha ett
övningscertifikat. Detta är kursens teoridel, och utöver den hör till kursen
en praktikdel som arrangeras av kåren. Teoridelen genomförs före praktikdelen.
Den här kursen lämpar sig bra för dig som inte har möjlighet att delta i
veckoslutskursen, eller som föredrar att ta in informationen genom självstudier. Detta är ändå inte en kurs som du kan klicka dig igenom på en
kväll. Reservera gärna minst fyra hela kvällar för kursen och förbered dig på
mycket reflektion och tankearbete.
MÅLGRUPP: roverscouter och äldre ledare
FÖRHANDSKRAV: Du bör på förhand bekanta dig med grunderna i navigation.
DELTAGARAVGIFT: 20€
Kursen lanseras under våren.
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Skärgårdsskepparkurs

Under kursen utvecklar du ditt skepparskap, dina kunskaper i navigation
och i att utbilda scouter ombord på en segelbåt. Kursen är teoretisk och ger
dig möjlighet att, efter avklarad praktikdel som ordnas av kåren, ansöka om
skärgårdscertifikat. Observera att denna kurs inte ska förväxlas med Finlands Navigationsförbunds kurs med samma namn.
MÅLGRUPP: Explorerscouter och äldre.
FÖRHANDSKRAV: Du ska inneha övningscertifikat eller motsvarande utbildning.
DELTAGARAVGIFT: 40€ (+ kompendieavgift om du inte har kvar kompendiet
från Båtförarkursen och vill ha det printat)
16-18.3 i Sagu

Skepparkurs, teori

Skepparkursen omfattar två teoriveckoslut och en praktikdel. Vi går igenom
ämnen som hör till scoutskepparskapet samt bekantar oss med båttekniska
frågor som en högsjöskeppare skall behärska och övar våra färdigheter ombord.
Under det första veckoslutet gås navigationsteori motsvarande Navigations-förbundets Kustskepparkurs igenom. Veckoslutet är frivilligt för dig
som genomgått Navigationsförbundets kurs eller innehar motsvarande kunskaper.
Det andra kursveckoslutet innehåller en kurstent som är obligatorisk för
samtliga deltagare.
Observera att denna kurs inte ska förväxlas med Finlands Navigationsförbunds Högsjöskepparkurs.
MÅLGRUPP: Skepparkursen riktar sig till roverscouter och ledare som har
skärgårdscertifikat och som vill sikta in sig på nästa nivå.
DELTAGARAVGIFT: 60€
7-8.4 i Åbo och 28-29.4 i Helsingfors

Skepparkurs, praktik

Då du deltagit i skepparkursens teoridel kan du anmäla dig till praktikdelen, som går av stapeln på s/y Navigator där kursdeltagarna under en seglats
testar och utökar sina kunskaper om navigation, båthantering, skepparskap
etc.
MÅLGRUPP: roverscouter och ledare som har avlagt skepparkursens teoridel.
DELTAGARAVGIFT: 60€
20-23.9 på s/y Navigator från Helsingfors till Lovisa
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Motorkurs

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!
MÅLGRUPP: Explorerscouter och äldre.
DELTAGARAVGIFT: 40€
20-21.10 i Helsingfors

Navigatortalko

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 2018 (som deltagare, vice skeppar eller skeppare).
Navigatortalkonas sista anmälningsdag är i allmänhet ca en vecka före talkot.
MÅLGRUPP: Explorerscouter och äldre.
DELTAGARAVGIFT: 0€
21-22.4 i Lovisa
28.4 i Lovisa
5-6.5 i Lovisa

Vargunge- och äventyrsscoutseglats

En ca tre timmar lång seglats med s/y Navigator. Seglatsen leds av en van
skeppare och under seglatsen får du lära dig hur man uppför sig på en båt
och prova på segling.
MÅLGRUPP: Vargungar och äventyrsscouter.
DELTAGARAVGIFT: 10€
10.7 kring Jakobstad
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Skärgårdsseglats

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!
MÅLGRUPP: Seglatsen riktar sig främst till spejarscouter men också äldre
scouter är välkomna.
DELTAGARAVGIFT: 20€/påbörjat dygn
27.6-1.7 Helsingfors-Åbo
22-25.7 Mariehamn-Nothamn(Åboland)
2-8.8 Nothamn(Åboland)-Helsingfors (deltagande i tävlingen På Rätt Köl)

Kustseglats

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.
MÅLGRUPP: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter.
DELTAGARAVGIFT: 20€/ påbörjat dygn
2-9.7 Åbo-Jakobstad

Offshoreseglats

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? Ryck en kamrat i ärmen och anmäl er till en av årets
offshorseglatser!
MÅLGRUPP: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter.
DELTAGARAVGIFT: 20€/ påbörjat dygn
11-22.7 Jakobstad-Mariehamn
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Nybörjarseglats

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 somrar 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? Nybörjarseglatsen är en minnesvärd
upptäcktsresa helt enkelt. Ta chansen, du kommer inte ångra dig!
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare som har begränsad eller ingen seglingskunskap sedan tidigare.
DELTAGARAVGIFT: 40€
10-12.8 med start och avslutning i Helsingfors

Roverscout- och ledarseglats

Nu är din chans här! Sommarjobbar du hela sommaren? Kan du inte ta ledigt? Hinner du inte segla på grund av andra saker?
Roverscout- och ledarseglatsen är en chans för dig som inte har haft tid eller möjlighet att delta i seglatser med Navigator under sommaren eller bara
vill avsluta seglingssäsongen i gott sällskap. Räkna med ett veckoslut du
kommer att minnas länge
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 40€
31.8—2.9 med start och avslutning i Helsingfors

På rätt köl

På rätt köl är en tävling för kårsegelbåtlag. Tävlingen går ut på att segla mellan olika stationer och lösa kontrollerna på dem. Lagen är utrustade med traditionell seglats- och båtutrustning och skall med hjälp av denna
lösa uppgifter på kontroller som betonar sjö-, scout- och navigerings-kunskaper.
På rätt köl arrangeras i samband med större finlandssvenska scoutläger och
scout-eskadrar. I år arrangeras evenemanget strax före Nothamn.
MÅLGRUPP: båtlag bestående av spejarscouter och äldre, ombord på kårens
egna båtar.
DELTAGARAVGIFT: 40€ för små båtlag (upp till 4 pers), 50€ för stora (fler än 4
pers)
2-5.8 Nothamn(Åboland)-Hangö
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UTEKURSER

Ute 1

Ute 1 är en häftig kurs där du lär dig att klara dig och ha roligt utomhus. Vi
sover i tältkåtor med öppen eld, övar på att göra upp och laga mat över öppen eld. Du får en massa bra tips på hur det lönar sig att hugga klabbar,
hålla skorna torra och humöret uppe. När du kommer hem från Ute 1 är du
trött, lycklig och luktar scout!
MÅLGRUPP: Spejarscouter som tidigare har övernattat utomhus.
DELTAGARAVGIFT: 40€
10-11.2 i Pargas
Ute 1:an ordnas också som beställningskurs. Det betyder att din kår, ensam eller tillsammans med en eller flera andra kårer, kan beställa kursen till
er kår. För att kursen ska ordnas behöver ni minst 12 deltagare. En beställnings-Ute 1 kostar 30€/deltagare och kan rikta sig till en bredare målgrupp
än bara spejarscouter. Läs mer om hur du går tillväga för att beställa kursen
på sid 13.

Ute 2

UTE 2 är en vandringskurs som erbjuds vartannat år. 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!
MÅLGRUPP: Explorerscouter som gått UTE1 eller innehar motsvarande färdigheter.
DELTAGARAVGIFT: 40€
28-30.9 i Nagu
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Ute 3

Bara genom att utmana dig själv kan du lära dig att överleva i naturen, också under mera krävande situationer. UTE 3, 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.
MÅLGRUPP: 16 år fyllda explorerscouter eller äldre som gått UTE 2 eller innehar motsvarande färdigheter.
DELTAGARAVGIFT: 40€
17-18.8 i Österbotten

Ute 123

Har du missat någon av UTE-kurserna, eller känner du att du är för gammal
för att gå dem? UTE123 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.
MÅLGRUPP: Roverscouter och äldre ledare.
DELTAGARAVGIFT: 40€
7-9.9 i västra Nyland
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ÅLDERSGRUPPSEVENEMANG OCH
ÖVRIGA EVENEMANG
100 nya sätt att scouta - Samarbetsläger med FDUV Beställningsformat
Det här är en möjlighet för kåren att testa på ett sommarläger där såväl deltagare som ledare får testa på en ny form av utmaning. Utöver kårmedlemmarna deltar ledare och deltagare från FDUV (Förbundet de utvecklingsstördas väl) i lägret. Lägerprogrammet utgår från ett traditionellt scoutläger,
men kan skräddarsys enligt kårens och deltagarnas önskemål och behov.
FiSSc bjuder på scoutlägrets innehåll, kåren bidrar med ledare och deltagare
och från FDUV deltar såväl deltagare och ledare i den utsträckning som behövs för att lägret ska kunna genomföras på ett tryggt och givande sätt.
MÅLGRUPP: Kår eller kårer som vill testa på ett sommarläger i nytt format och på så vis vara med och göra ett oförglömligt läger inte bara för sina
medlemmar utan också för lägerdeltagare från FDUV
DELTAGARAVGIFT: Kåren står för sin del av lägerekonomin

Spejardagar

Roliga upplevelser och nya och gamla kompisar, vad mer kan man begära
av ett evenemang? Samla ihop din patrull och andra scoutkompisar och kom
och testa på nya saker.
MÅLGRUPP: Spejarscouter och kompisar.
DELTAGARAVGIFT: 40€
14-15.4 i Österbotten
14-15.4 i Nyland
13-14.10 i sydvästra Finland

38

Evenemangskatalogen 2018

Megaexplosion

Megaexplosionen samlar explorerscouter från hela FiSSc så nu har du världens chans att träffa ragget från sommarlägret, den trevliga scouten från
grannkåren och alla andra gamla och nya scoutkompisar. Förutom att bonda
med de andra explorerscouterna deltar du i workshops, skrattar, instagrammar, jodlar och snapchattar tills tummarna går ur led.
MÅLGRUPP: Explorerscouter och kompisar.
DELTAGARAVGIFT: 40€
7-8.4 i Sagu, sydvästra Finland

FiSScAkademin - Roverscout- och ledardagar

FiSScAkademin är ett ledarskapsseminarium för alla kårledare! FiSScAkademin erbjuder olika workshoppar i ledarskap, öppenhet och utveckling av kåren - programmet erbjuder garanterat något för alla!
Utöver workshoppar får du ta del av allt som är aktuellt inom scoutingen,
träffa nya och gamla vänner och njuta av scoutgemenskapen. Under FiSSc
akademin utlovas många skratt och vi får ta del av lättsammare programpunkter mellan varven. På söndagen ordnas förbundets höstmöte.
MÅLGRUPP: Roverscouter och ledare.
DELTAGARAVGIFT: 35-60 euro, mera info närmare evenemanget.
26-28.10 i Karis

Kuksa-utbildning

Kansliet stöder gärna kåren i vardagliga Kuksa frågor som tidigare, t.ex.
med målsmän, evenemang, medlemskorten, uppdrag etc. Det är bara att
ringa eller e-posta oss som tidigare.
Känner ni i kåren att ni behöver ett bredare skräddarsytt utbildningspaket för kårens ledare, kan ni i år beställa en skräddarsydd Kuksa-utbildning.
Paketet inkluderar då handledning på plats hos kåren. Det går även bra att
slå ihop sig med hela kårteamet och beställa en gemensam handledning.
MÅLGRUPP: roverscouter, ledare, målsmän
Kuksa-utbildningen ordnas som beställningskurs. Det betyder att din kår,
ensam eller tillsammans med en eller flera andra kårer, kan beställa kursen
till er kår. Läs om hur kåren går tillväga för att beställa kursen på sid 13.
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KÅRTEAMSEVENEMANG

År 2018 ordnar FiSSc inte vargunge- och äventyrsscoutevenemang, superhjälte-evenemang för spejarscouter eller mysiga chill-kvällar för rover
scouter och ledare. Inte heller tävlingar där man med blod, svett och tårar
snickrar ihop finurliga konstruktioner eller springer igenom
nattorienteringsbanor.
Det här är inte för att FiSSc skulle tycka att de evenemangen är onödiga eller
tråkiga. Tvärtom ger de evenemangen enormt mycket i form av upplevelser,
gemenskapskänsla och möjligheten att förverkliga sig själv.
Det är mera det att de här evenemangen blir bäst om de ordnas i mindre
skala.
Så slå er ihop med kårerna i ert kårteam, eller med bara grannkåren, eller med vänkårer från andra ändan av landet, och planera vargungedagar,
äventyrsscoutnätter, ledarchill och tävlingar.
FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar gärna med tips kring koordinering, innehåll och administration. Kontakta din kårs coacher eller programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) om ni planerar ett evenemang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips!
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HELSINGFORS
SVENSKA SCOUTER
Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) fortsätter fixa superhäftiga evenemang i
huvudstadsregionen. Tävlingar såväl i skogen som i city, första hjälpen kurser, dagsläger, riddarvaka. HeSS ordnar evenemang för alla åldersgrupper.
Kolla in www.hess.fi för mer information om evenemangsutbudet och datum.
(Kurserna och evenemangen dyker också upp i händelsekalendern på www.
scout.fi, men eventuellt med en liten fördröjning). Om du har frågor kan du
också kontakta HeSS verksamhetsledare Eva Björkestam (eva@hess.fi)

ÅLANDS
SCOUTDISTRIKT
Ålands Scoutdistrikt (ÅSD) ordnar många roliga evenemang på Åland. Scoutfärdighetstävlingar, evenemang för vargungar och äventyrsscouter och mellandagshajken är bara några lyft ur ÅSDs händelsekalender 2018. Info om
ÅSDs verksamhet skickas ut till kårerna på Åland. Om informationen går dig
förbi, eller om du inte hör till en kår på Åland men vill vara med i alla fall;
kontakta distriktschef Gunnar Westling (gunnar.westling@scout.ax)
Evenemangskatalogen 2018

43

44

Evenemangskatalogen 2018

EVENEMANG
ARRANGERADE AV
FINLANDS SCOUTER
Mera info om evenemangen arrangerade av SP-FS hittas
på http://www.partio.fi/tapahtumat.
12-14.1: YSP-utbildning (Young Spokes People) 
9-11.2 Coachutbildning 
3-4.3 Vinter-FM i scoutfärdighet    
10.3 Sjöscoutledardagarna  
16-18.3 M/S Scoutella  
29.3-2.4 TG 126 
13-15.4 Kohtaus
4-6.5 TG 126, 128 och 129 inledning 
10-13.5 Nationellt roverscoutevenemang 
19.5 Vår FM  
9-17.6 TG 127 läger 
4-8.7 TG 128 läger 
25-29.7 TG 129 seglats 
25-29.7 Satahanka, byggläger  
30.7-6.8 Satahanka XIII    
6.8- Satahanka rivningsläger  
31.8-2.9 TG 126 (tredje delen) och 130 (första delen) 
29-30.9 Höst-FM i scoutfärdighet   
19-21.2 Coachutbildning 
2-4.11 TG seminarium för TG 127, 128, 129 och 130 
16-18.11 Medlemsmöte och kårchefsträff
28.12-1.1.2019 TG 130 
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KONTAKTUPPGIFTER
Finlands Svenska Scouter r.f.
kansliet@scout.fi
fornamn.efternamn@scout.fi

KANSLIPERSONALEN HÖSTEN 2017
På www.scout.fi > Om oss > Kontakt
uppgifter hittar du de färskaste kontaktuppgifterna till kanslipersonalen.

Koordinator med ansvar för
utveckling av program
GUNILLA EDELMANN,
tfn. 050 540 5081: Sjökurser, seglatser och talkon, tävlingar, utekurser och
åldersgruppsevenemang samt beställningskurser och kårteamsevenemang
Koordinator med ansvar för
utveckling av utbildningsområdet
HEIDI AF HEURLIN,
tfn. 050 430 3243:
Ledarskapsutbildningar.
Koordinator med ansvar för
utveckling av kårstödsfunktioner,
ANDREA HYNYNEN,
tfn. 050 540 5083: Coachutbildning,
chefsträffar och scoutledarträffar.

Projektledare för scouternas
programrevideringsprojekt,
ANNIKA RÖNNBLAD,
tfn.044 218 4332.
Informatör
KATE LÖNNBERG,
tfn. 044 272 3463.
Bokförare
JOHANNA KANERVA,
tfn. 09 88651172
Verksamhetsledare
JONNA SAHALA,
tfn. 050 353 5037.

Helsingfors Svenska Scouter r.f.
Verksamhetsledare
EVA BJÖRKESTAM,
tfn. 0400 347 641,
eva.bjorkestam@hess.fi.

Utvecklingschef,
ANN-KATRIN BENDER,
tfn 050 540 5067:
Möten och seminarier, FiSSc-akademin.

Ålands Scoutdistrikt r.f.
Distriktschef
GUNNAR WESTLING,
tfn. 0457 7343 0661,
gunnar.westling@scout.ax.

Förbundskoordinator
FRIDA LUNDBERG,
tfn. 050 443 4862:
Kuksautbildningar

Suomen Partiolaiset
Finlands Scouter ry
WWW.PARTIO.FI

Projektledare för 100 Nya sätt att scouta
SABINA FORTELIUS,
tfn. 050 373 0472: FDUV-läger
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