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Alla fissc:s evenemang hittas på sidan 
https://www.scout.fi/handelsekalender/. 
Nu i mitten av april är det en stor 
anmälningsdeadline då man måste 
anmäla sig till de flesta av vårens och 
sommarens evenemang! Det ordnas en 
massa siistigt program, och här följer 
några som vi rekommenderar (men det 
uppmuntras såklart att kolla in 
kalendern själv!): 

HeSS: 1a-hjälp kursen  

Från kursen får man en mera 
djupgående kunskap om första hjälpen 
och får lära sig av experter. Efter 
avklarad kurs får man ett intyg som kan 
vara till hjälp till exempel i jakten på 
sommarjobb! Kursen är för scouter i 
åldern 13 uppåt och hålls fyra kvällar 
mellan 4.5 - 20.5.  

Olika seglatser 

Många seglatser är inplanerade för 
sommaren - längre och kortare, för yngre 
och äldre, för mer och mindre erfarna. 
Seglatserna brukar vara jätteroliga och 
är en chans att få nya vänner från hela 
förbundet! Seglatserna är spridda över 
sommaren, och det finns seglatser för 

äventyrsscouter och äldre (kolla in de 
specifika seglatserna!). 

UTEpaddel 

En helg av härlig paddling där du får lära 
dig om sjövett, paddlingsteknik och 
säkerhet och njuta av vår fina natur. En 
riktig upplevelse med andra ord! Det här 
evenemanget går av stapeln 20-22.8 och 
är riktat till explon och äldre (15 år+).  

Men som sagt hittas det många fler 
godbitar i kalender, så in på 
https://www.scout.fi/handelsekalender/ 
och kolla in dem! 

Här kommer lite info om hur de följande 
veckorna kommer att se ut inom 
scoutingen. Först vill vi påminna att inte 
delta i scoutmöten eller andra 
scoutrelaterade program ifall du känner 
dig ens lite sjuk eller sitter i karantän. 



För spejarscouterna kan vi tyvärr inte 
ordna fysiska möten, detta är på grund 
av de rådande restriktionerna. Info om 
hur distansscoutingen kommer att se ut 
kommer under denna vecka, vecka 14. 

Restriktionerna lyder att 
hobbyverksamhet för barn under 12 år är 
tillåten, vilket betyder att 
äventyrsscouterna kommer att ha med 
fysiska möten. Månadsmöten är dock 
inhiberade och på de veckor då 
månadsmöten skulle äga rum, ordnas 
helt vanliga möten vanliga tider. 

För vargungarnas del kommer vi försöka 
ordna fysiska möten i fortsättningen. 
Det kommer info om ifall de sker som 
ett möte med båda åldersgrupperna 
eller som två skilda möten (där årskurs 2 
och årskurs 3 har möten skilda tider) 
senast på söndag (11.4) i nästa 
veckocheck. 

På THL:s sidor kan ni läsa mera om vad 
restriktionerna säger. 

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv 

 

MuHö, SÖS, Grani och tre björkar ordnar 
läger tillsammans i sommar! Lägret 
kommer att ordnas i Noux på 
Kattilaniemi lägercentrum: 

Reservera datumet redan nu: 31.7-5.8 

Vu-lägret: 31.7-2.8 

Ifall coronasituationen kräver det 
kommer lägret att förkortas eller ändras 
till dagsläger, exaktare information 
kommer närmare lägret. 

Anmälningslänken till lägret kommer att 
komma i slutet av april eller början av 
maj. 

 

Visste du att Grankulla Scoutkår också 
har en WhatsApp-grupp? Där kommer 
påminnelser om aktuella saker som är 
på gång i kåren. Där kommer varje 
söndag att skickas ut en veckocheck för 
inkommande vecka – specialmöten, 
anmälningsdeadline och evenemang. 

I gruppen kommer ingen info som inte 
kommit annanstans ifrån – den fungerar 
främst som en påminnelse. Gruppen har 
sådana inställningar att endast ett fåtal 
ledare kan skicka inlägg i den gruppen – 
de som är med i gruppen kan alltså inte 
svara direkt på meddelanden. Detta för 
att undvika onödiga meddelanden. I 



gruppen kommer det ett meddelande i 
veckan (eller eventuellt två). Om man 
har en kommentar eller fråga kan man 
bra skicka ett privat meddelande. 

Om du är intresserad av att komma med, 
skriv då ett meddelande till mig, My, på 
WhatsApp (0442913711) där du säger att 
du vill komma med. Gruppen är främst 
ämnad till föräldrar men scouter som vill 
ha mera koll på vad som är på gång i 
kåren är också välkomna med. 

 

Det var allt för mig för denna gång. Kom 
ihåg att höra av er ifall några frågor 
uppstår. Hoppas att ni alla har haft en 
trevlig påsk och så hörs vi snart igen! 

Hälsningar My 

 

 


