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Ledareldar
I slutet av augusti var det dags för Ledareldarna igen. I år deltog
jag för första gången på evenemanget, det är ett sorts 
ledarseminarie ute i skogen på Evois. På Ledareldarna deltar man i 
workshops,lyssnar på föreläsningar, träffar en massa gamla och 
nya kompisar och lär sej en massa nytt från att leva mera miljövänligt 
till hur man leder en scoutkår med medlemmar från många olika 
bakgrunder. 

Jag deltog på workshops som 
handlade om att hjälpa andra som en 
ledare och vilken effekt det har, om 
hur det är att leda i en mångkulturell 
grupp och lyssnade på en föreläsning 
om hur man bättre kan hålla koll på 
och främja sin personliga ekonomi. 



Evenemanget var väldigt intressant 
och annorlunda än andra scout
orienterade evenemang. Man 
lär sig en massa och får tänka 
på hur man kan förbättrar sig 
själv och sammhället tillsammans 
med en massa andra människor. 
Jag rekomderar nog väldigt starkt 
att alla skulle åtminståne en 
gång delta i evenemanget under 
sin ledarkarriär i scouterna.

- Gustaf Lehto, Ledare

Under dagarna finns det också 
övriga föreläsare som håller 
ett större talk till evenemanget 
och dessa brukar handla om det 
störra temat som evenemanget
handlar om, som miljövänlighet,
att bättra sej  som en ledare 
och andra dylika ämnen. 

Bobo träffade @fightbackpekka 

som berättade om sin otroliga 

livshistoria och att man aldrig 

ska ge upp.

Bobo träffade lägercheferna för 

Kajo 2022



Ledarpicknick
I början av höstterminen samlades de ledare som kunde vid Tölö-
viken för att ha en liten picknick. Under picknicken planerade vi 
kommande året. Vi försökte tillsammans fundera på vilka even-
emang vi brukar ha och vilka nya evenemang vi vill ha 2022. 
Sådana evenemang som inte hade datum ännu satt vi förslag på. 
Bortsett från alla de evenemang vi brukar ha varje år som sportis, 
sommarläger och höstis kom vi på några nya. En av dem var t.ex. 
Kårens LAN-party. 

När vi hade planerat färdigt satt vi kvar och umgicks, pratade om 
vad som hänt under sommaren och åt jätte god mat på vår pick-
nick. 

- Molly, roverscout





Vargungarna på Högholmen 

Söndagen den 21 november åkte vargungarna till Högholmen. 
Här berättar de om några av de många intressanta 
djuren. Vi började i Kattdalen med både lejon, tigrar 
och särskilt snöleoparder.

• Snöleoparden skred fram och tillbaka och markerade (kissade)
på marken. Den ville tydligen visa oss att det var dess egna 
inhägnad. Snöleoparden blev matad med en ren som hade avlidit 
i en bilolycka. Det såg spännande ut när den rev lös bitar från 
renfoten.

• Kamelen liknade en jättehund. Den såg majestätisk ut när den 
steg upp och skrapade med sin ”hov”.

• Axolotlen gillar vi för den finns i Minecraft! Den såg ut som en 
ål med fötter och fanns i ett akvarium vid Amazonia. 

Under hösten har vargungarna förutom ett möte varje vecka har 
varungarna haft en rolig utfärd. Här kan ni läsa om deras sista ut-
färd som var till Högholmen.  



• Mangusten fanns med sina kompisar i 
Africasia. 

• Uttern hade uppvisning för oss, sprang 
av och an och försvann ibland in i ett 
hål. 

• Skogsmusen fanns i en bur nära uttern.                 
Den var brungrå med lång svans, stod 
ibland stilla och tittade och kilade sedan 
snabbt in i ett hål. 

• Röda pandan är ingen panda eller björn, 
men jättesöt, liten med lång svans. 

• Sköldpaddan hade en aktivitetsmätare 
fastlimmad på sin sköld.  ”Pim! Det är 
dags att stå upp och röra på sig!” 

• Ormen hängde stilla i en gren i Africasia 
och såg spännande ut. 

• Hönorna och tuppen i Kanala kacklade              
glatt. Speciellt tuppen hade fina färger!

”Hedvig!” ropade många vid Fjällugglan.

Innan vi lämnade Högholmen klättrade 
vargungarna upp på en ödla som stod staty 
nära bron. 







HöstsemiHöstsemi

Höjdpunkten av dagen för de flesta av oss var att kunna ses på 
riktigt tillsammans igen, trots en del nya arrangemang med 
ansiktsmasker så kändes det ändå som gamla goda tiderna. Vi fick 
dela med oss av våra idéer, umgås med varandra och gå hem med 
ett brett leende på läpparna. Under dagen fick vi även njuta av den 
ytterst goda maten serverad av Lotta samt kaffe med en läcker kaka 
tack till Bigi, de små stunderna gjorde dagen även bättre. 

Ifall du aldrig hört om ett ledarseminarium är det viktigt att du 
ska veta några saker. Ett seminarium betyder massvis med kaffe
och te samt intensiva diskussioner om kårens verksamhet 
och framtiden. Trots det breda sakinnehållet är seminariet 
även mycket skratt, bra memes, goda scoutvänner och 
roliga stunder. För var annanstans hittar du ledare som springer 
med ögonbindel och letar efter småprylar längs med gården? 
Ledare som stör programmet på samma sätt som våra kära 
spejarscouter gör på kårevenemang? 

En vacker oktober söndag samlades totalt 12 st av kårens ledare 
hemma hos Lotta för höstsemi, dvs ett ledarseminarium där tan-
ken är att planera scoutkårens verksamhet, lite utbildning och 
roligheter. 



Denna typen av seminarium är viktiga för att scoutkåren ska kun-
na ordna mångsidigt med program, för i bakgrunden av allting vi 
gör behövs mycket planering och samordning. Planeringen i kåren 
leds av styrelsen och kårchefen i spetsen, så det är dem vi ska tac-
ka för den fina verksamheten har!

- Laura Heino, Ledare 



Intervju med 
kårmedlem med uppgift

utanför kåren 

Hur länge har du varit med i HeSS styrelse? 

- Snart ett år.

Hur ofta har ni möten?

- Vi har möten lite varierande, men vi försöker ha en gång 
i månaden.

Beskriv med fem ord vad du gör i HeSS styrelse?

- Synlighet, Instagram, marknadsföring, bilder och fiilis.

Vad är det roligaste med att ha ett uppdrag utanför kåren?  

- Man fåre perspektiv och man får se hur andra kårer 
fungerar.

 

Här får ni läsa om ledaren Kenneth Mattilas uppdrag utan-
för vår egna kår. Kenneth är med i HeSS styrelse och HeSS är 
en förening som drivs av de 14 svenskspråkiga scoutkårerna 
i Helsingfors. Föreningen har en anställd verksamhets-
ledareoch äger utfärdsstugan Lärkans i Esbo. Det 
ordnas också mycket gemensamt program och många 
gemensamma utbildningar. 



Vad visste du inte om HeSS som du vet nu?

- Att det är en hel del pengar som kretsar i föreningen och 
att vi har en helt egen fond!
 
Nämn det häftigaste evenemanget du fotat 2021?

- PyroChill defintivt.

Vad är dina framtidsplaner utanför kåren inom scouting?

Mandatet fortsätter i HeSS ännu ett år, men jag fortsätter 
kanske efter det också! Jag har trivats i HeSS eftersom jag 
utvecklats både i uppdraget och som människa. Det har 
alltså varit jättetrevligt att vara i HeSS-styrelse.

HeSS Instagram: hess_scouter



Äventyrsscouternas höst

Under hösten har äventyrsscouterna hållt 
på med utmaninge Naturvetaren. På scout
-programmet.fi står det att naturvetaren 
skall lära sig att observera naturen
 och naturfenomen.  

Vi gick till utfärden. Vi åkte med tåg till Helsingfors. Sedan gick vi 
till naturhistoriska museum. Vi såg på allt, bästa var en kalv med två 
huvud. Sedan gick vi bort fån muséet och jag tyckte att det var iskallt ute. 
Vi håller på att gå till julbasaren. På vägen såg vi en tomte och kollade 
på Stockmans julfönster. Julfönstret var fint och kreativt. Där fanns en 
flygande drake som hälsade god jul. Där fanns också en magi-
butik var man säljer olika magiska saker. Sedan kom vi fram 
till julbasaren. Vi fick gå runt och kolla och köpa julsaker
och choklad.  Sedan gick vi hem. Utfärden var bäst!

- Anonym äventyrsscout 





Höstis
Coronaläget lättade och vi kunde arrang-
era höstis med alla grupper.  Wohoo, det blev 
häftigt!

Bussen sökte deltagarna vid Gamlas
tågstation på fredagen och resan 
riktade sig till Kavalahti. Inkvarteringen
skedde gruppvis – alla grupper hade 
sina bestämda sovplatser och då vi var 
inne, hade grupperna egna områden. 
På kvällen hade de yngre grupperna
lägerbål och efter det var det frivillig 
kvällsmat. Till slut hörde vargungarna  
och äventyrsscouternas kvällssaga från 
Muminboken. 

På vägen till morgonmål hissade vi flaggan. 
Alla kunde inte gå in samtidigt så då hade 
hälften lekar ute före morgonmålet. Alla 
fick dock mat. Efter maten förberedde sig 
alla för patrullråddet. Då vi var ute kunde 
grupperna blandas och vi fick till stånd en 
patrullråddstävling – något som speciellt 
spejarscouterna hade saknat. 

Patrullråddet hade många roliga uppgifter.
Kontrollerna hade tema Joti som resten
av lägret och var första hjälp, morse, 
uppskattning av vikt, spindelnät, reklam, 
skulle bygga en radio av naturmaterial, minne, 
djuruppgift samt kö uppgift som avslutades
 i målet – lösa gåtan med Hangul-tecken 
(inför Jamboree i Sydkorea). 
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Höstis



Grupperna hade ännu lite program åldersgruppsvis och sedan blev 
middag med flagghalning på vägen till maten. Då det var Jambo-
ree on the internet (JOTI) blev det LAN för de äldre och bekantande 
med JOTI:n för de yngre. Kvällen gick lugnt med övningspass och 
kvällsmaten.

Söndag var kortare dag men inte slö på något sätt. Efter väckning, 
flagghissning och morgonmål blev det packning och städning men 
även patrullråddets prisutdelning  samt gruppvisa övningspass. 
vargungarna  hade eldpass med rostande av bröd (mycket 
uppskattat) äventyrsscouterna hade övningspass som handlade 
om märken. Spejarscouterna hade frivillig kanotutfärd på Marsjön.

Efter lunchen städades det sista. Vid flagghalningen delades ut 
märken samt utmärkelsetecken åt våra superledare Carina och 
Tom. Bussen startade hem tvåtiden och framme vid Gamlas station 
var den lite efter tre. Hittegods var bland annat en sovsäck, byxor, 
rock och något smått som skjorta, strumpor och handskar.

I väntan på följande evenemang.
Bigi- förläggningschef





J
O
T
I

I år deltog kåren på JOTI (Jamboree on the 
Internet) i samband med Höstis. JOTI är 
ett internationellt evenemang där scout-
er runtom hela världen chattar och umgås 
med varandra i olika virtuella rum. 
De äldre åldersgrupperna i kåren deltog 
hela lördagskvällen, medan de två yngre 
åldersgrupperna fick delta en halvtimme 
var med översikt och hjälp av ledarna. 
Som uppgift hade alla att spela JOTI-bin-
go, där rutorna bestod av uppgifter som t. 
ex ”Tala med en fransk scout”, ”ta reda 
på en främlings favoritsång” och ”få Isse 
att skratta via JOTI”. 
Årets bingo-mästare blev Isse, med hela 
4 rader bingo, gratulerar! (Hon fick dock 
inte sig själv att skratta via JOTI).



Det   fina   med    JOTI     är 
möjligheten   till     kon-
takt
med scouter från hela 
världen, samt praktisk 
insikt i hur chattforum 
fungerar på större skala. 
Det är också ett ypperligt 
tillfälle att öva sig i ett 
språk man vill lära sig! 
Vi hade en fin möjlighet 
att introducera JOTI för 
de yngre scouterna på 
Höstis, och    hoppas    att    
många 
deltar också nästa år!

Efter att barnen gått 
och lagt sig fortsatte le-
darna med JOTI i form 
av online uno, skandi-
navisk frågesport, en 
Kahoot för scoutledare 
runtom i världen, samt 
fritt chattande (och lite 
härjande) i FiSSc-kana-
len. 
Vi hade kontakt med 
scouter   från        En-
gland, 
Indonesien, Frank-
rike, Tyskland, Brasil-
ien, Spanien och många 
fler! En av kårens egna 
ledare deltog 
dessutom från Sverige.



TA MED MOR- OCH FARFÖRÄLDRAR
TILL SCOUTERNA

finns någon annan? Förvåningen var stor när vi kom fram. Trots 
regnet hade ett trettiotal personer samlats, fullt utrustade för vädret.

Efter att kårchefen presenterade kvällens program delades vi upp i 
patruller. Patrullens namn skulle anmälas enligt scoutrutiner och 
därefter fick man starta till den första kontrollen.Vår patrull bestod 
av tre pensionärer, en förälder (f.d. scout) och en tonåring (nu scout).

Första kontrollen, tonåringen anmälde patrullen, var att montera 
och demontera en trangia. Den f.d. scouten skötte detta 
bra. Följande kontroll var att känna igen personer på fotografier.
Denna fråga var tydligen tänkt för oss äldre då personerna 
var från äldre tider - Mannerheim, Neil Armstrong m.fl. 

Tredje kontrollen var ett meddelande i morseskrift. Min första tanke 
var att detta klarar vi inte. Jag kunde morsealfabetet i 20 års åldern men 
inte nu längre. Tonåringen ropar:  jag har morsealfabetet här i mobilen 
kom och hjälpa. Här är skillnaden mellan unga och gamla, vi lärde 
oss utantill då ungdomarna med mobilen ”fastvuxen i ena handen”
googlar fram svaren från apparater vi inte ens kunde drömma om. 
 

En kväll i scoutingens tecken

Den 25.10 kl. 18.00 ordnades 
en scoutingkväll i Gamlas 
för mor- och farföräldrar, 
föräldrar och släktingar.

Eftersom det regnade och 
skulle göra så hela kvällen 
enligt prognosen togs 
regnkläderna fram och en 
aning skeptiska promenerade vi 
till scoutkällaren. Få se om där



Nu närmade vi oss den nya grillplatsen där de fanns två kontroller, 
före korv och plättar.  Den ena var att bränna olika tyger för att se hur 
snabbt de brinner och den andra att ge första hjälp i en cykelolycka.

På brasan i grillen stektes plättar och grillades korv (en del 
sotade som rikssvenskarna skulle säga). Till plättarna var kön lång. 
Nu började regnkläderna fukta igenom, så här tackade vi för oss.

En mycket lyckad kväll trots vädret. Humöret var på topp 
hos alla. Alla svarspapper hade blivit oläsliga i regnet, 
men en vinnare utsågs i alla fall. Det var inte vår patrull. 
Scouting visade sina bästa sidor; disciplin, samhörighet, regler och 
allmänbildning.  

- En morfar



Far- och morföräldrar på scoutspårning

En mörk och litet regnig höstkväll begav jag mig från Mårtensdal till 
KFUK/M-scouternas kårlokal i Gamlas. Jag hade inbjudits att delta 
tillsammans med scouter och andra far- och morföräldrar i en kväll med 
scoutspårning. Det kändes litet spännande och nytt för mig, som aldrig 
själv varit scout. Min roll i scoutingen har tidigare endast inneburit  
besök på scoutläger, emedan mina barn och barnbarn har varit och är
scouter. Den här kvällen deltog fyra av mina fem barnbarn i 
evenemanget. 

Jag deltog som farmor i en patrull med barnbarnet Nelly, hennes 
mamma och morföräldrar. Patrullen kallade vi lämpligt nog för 
Famomi. Vi fick en kort instruktion om vad spårningen gick ut på av 
kårchefen Malou, också hon ett barnbarn, och så begav vi oss ut på en 
promenad mot okända mål. Genast vid första kontrollen insåg vi att det 
krävs uppmärksamhet för att i mörkret få syn på en kontroll; scouten 
Nelly var den som visade oss rätt. Att sedan snabbt kunna sätta ihop de 
olika delarna i en trangia var nog inget jag skulle ha gått iland med och 
kunde därför vara glad över att det i patrullen fanns det kunnandet. Så 
var det sedan också vid flera av de andra kontrollerna; jag var endast en 
intresserad iakttagare. Endast i kontrollen med frågesport kände jag 
mig på min rätta plats; att på bilder av kända personer kunna identifiera 
dem som Baden-Powell, Mannerheim, Ingrid Bergman, Neil Armstrong 
och Pata Degerman kändes lätt. Vid den sista kontrollen hade en cyklist 
råkat ut för ett olycksfall och deltagarnas uppgift var att undersöka 
“offret” och vidtaga nödvändiga åtgärder. Något som verkligen kan 
behövas i vardagen för var och en. Här var barnbarnet Leevi kontrollant.

Uppgifterna vid de olika kontrollerna var omväxlande och gav en  god  in-
blick i vad en scoutspårning kan gå ut på. Jag insåg att många egenskaper 
utvecklas vid scouting; bl.a. samarbets- och organisationsförmåga. 
Alla kan deltaga och bidra med något, alla åldrar har något att tillföra 
och organiserad verksamhet skapar ramar kring scoutevenemang.

Som avslutning på kvällen bjöds deltagarna på grillad korv och plättar. 
Som plättstekare fungerade mitt barnbarn Molly. Nöjd med kvällen 
tog jag tåget hem till Mårtensdal några erfarenheter rikare.

      - Famomi Harriet Weckman





Rover och ledardagarna 

Jag och fyra andra av kårens ledare deltog den här hösten på 
RoLe (rover- och ledardagarna) i Nokia, och det var faktiskt ett 
evenemang som var över mina förväntningar! 

Evenemanget var välplanerat och hade massa roligt program på
 en superfin lägergård. Vi fick delta i workshops där man kunde 
göra allt mellan absailing och vaxdukspyssel 
och på lördagskvällen hade vi både lägerbål och bastu 
som var supermysigt! Där var också många
andra deltagare från olika kårer runtom i Finland och det var
jätteroligt att träffa gamla bekanta igen samt stifta bekantskap
 med nya människor! 

Jag skrattade mycket under veckoslutet och njöt på alla sätt och vis, så 
RoLe är definitivt något jag rekommenderar åt alla rover och ledare.

 - Jenina Nyström, Roverscout



FiSSc Styrelse för 2022 

Kenneth spelar Cricet

Malou spelar kännykastning



Finnjamboree är det största scoutevenemanget som ordnas i Finland och det 
är spciellt häftigt just därför! Allting är större (unpopular opinion: och bättre) på 
storläger, men samma härliga stämning finns där som på alla    scoutevenmang. 
Lägret    samlar    scouter från hela Finland och även från andra håll i världen. 
Det är alltså perfekta möjligheten att träffa på gamla scoutvänner och hitta nya.
     - Laura Heino, Ledare 

Kajo är Finlands Scouters åttonde storläger alltså Finnjamboree, som samlar ihop tusentals scouter från Finland och runt om i världen! 
Efter scoutsomrarna med avvikande program är det fantastiskt att igen få uppleva ett lägerliv fyllt av scoutvänner och oförglömliga 
gemensamma upplevelser. Kajo arrangeras på Evois lägerområde nära Tavastehus 15-23.7.2022. Följ med oss för att göra Kajo lysande!

Det som jag minns att var det absolut bästa med Finnjamboreen var att man kände 
sig som en del av en stor gemenskap, man såg det så tydligt då alla samlades   och    
sjöng tillsammans.
      - Jenina Nyström, Roverscout 

Det bästa med finnjamboreen är att man får se mycket nya  spännande saker från 
olika kårer i Finland och andra länder. Dessutom   leder programmet oftare till 
unika upplev ser jämfört   med   kårläger,  då   budgeten är större.

    - Malou Somppi, Roverscout



Kajo är Finlands Scouters åttonde storläger alltså Finnjamboree, som samlar ihop tusentals scouter från Finland och runt om i världen! 
Efter scoutsomrarna med avvikande program är det fantastiskt att igen få uppleva ett lägerliv fyllt av scoutvänner och oförglömliga 
gemensamma upplevelser. Kajo arrangeras på Evois lägerområde nära Tavastehus 15-23.7.2022. Följ med oss för att göra Kajo lysande!

Är nog svårt och säga vad skulle vara det bästa, men det är nog säkert att få träffa 
en massa nya människor.
         - Leevi Lehto, Ledare

Bild: Eric Jansson

Jag tycker det bästa med Finnjamboreen är det att man träffar ofta väldigt my-
cket bekanta från andra finlandssvenska men också finskspråkiga kårer och lär 
känna nya finländska scouter som man i framtiden har kontakt med mycket mer 
än med scouter från ett annat land. Det blir som en enorm familj man under en 
veckas tid kan träffas och ha roligt med.  Finnjamboreen är i en helt egen klass 
för sig i lägerstorlek jämfört med kårläger eller förbundsläger. Storläger har 
nånting charmigt i sig med stämningen, olika kulturer, kompisar med samma 
intresse, varma sommarkvällar utomhus, förälskelser och bäst av allt: festerna. 
De bästa diskona har jag haft i scoutingen på storläger mitt ute i skogen med alla 
ens scoutkompisar, bra musik, ljuseffekter, bra feelis, nya vänner och en hobby 
som förenar oss alla. Så här kan scouting också se ut. 
         - Kenneth Mattila, Ledare



Spejarnas höst

Under året 2021 har spejarscouterna gjort en massa olika 
saker. Alla mötena har inte varit kanske perfekta men 
iallafall kreativa och roliga.  Under hösten har vi haft 
mycke varierande möte som t.ex. orientering i Gamlas,
knytkalas, lek möten, korvgrillning, mölkkyspel,
knop möte och video filmande. Vi har också 
haft möten som har blivit ersatt med olika tävlingar 
och evenemang. I början av vintern  hade vi ett kalender 
försäljnings möte där vi gick till  köpcentret Kaari där 
olika åldersgrupper från kåren sålde kalender på kvällen
och i fall man ville övernatta i kaari   fick man också 
göra det. Vi har också haft läger och roliga tävlingar.

- Ruu, spejarscout

Under hösten har spejarscouterna hållit på 
med stadsetappen.  I scoutprogrammet står 
det att målsättningen med stadsetappen är 
att spejarscouten kan ta hand om sig själv och 
sina närstående. 
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Styrelsen 2022 
                                                   Kårchef - Malou Somppi
          Vice kårchef/ Uppdragschef  - Jenina Nyström 
                                            Kårekonom - Tony Ahlgren 
                                     Kårsekreterare - Alvin Heinsalmi 
                              Materialförvaltare - Gustaf Lehto 
              Kommunikationsansvarig - Molly Weckman





Kaari 24h
De senaste fyra åren har kåren haft som tradition att sälja 
scouternas advetskalender i köpcentret Kaari i 24 timmar. 

Detta året var vi i Kaari den 12-13.11 från kl.14 på fredagen till 
kl.14 på lördagen. Först på plats var vargungarna som var där 
från och med kl.14 till kl.19 men så att det vara bara några i 
gången och varje barn var på plats ungefär en timme. Efter det var 
det Spejarscouternas tur som var där från 19-21 och sålde duktigt. 
Under resten av kvällen och natten var vi fyra stycken scouter på 
plats. 

Det var en lång natt men vi spelade olika spel, sålde kalendrar och 
pratade om olika saker så gick det bra. Nästan alla hölls vakna
hela natten förutom en av oss som somna ca kl.4 på morgonen i 
tältet vi hade med oss. Kl. 7 på morgonen kom äntligen en ledare som 
befriade oss som hade vakat hela natten så att vi kunde 
gå och sova. TIll sist var det äventyrsscouternas tur
som var där från kl.10-14 på lördagen. 

Under de 24 timmarna fick vi sålt lite över 200 kalendrar, vilket är 
väldigt lyckat!





Helsingfors Svenska Scouter (HeSS)

Vi är medlemmar i Helsingfors Svenska Scouter (HeSS), som är en förening 
som drivs av de 14 svenskspråkiga scoutkårerna i Helsingfors. Föreningen 
har en anställd verksamhetsledare och äger utfärdsstugan Lärkans i Esbo. Det
ordnas också mycket gemensamt program och många gemensamma 
utbildningar som kårens medlemmar deltar flitigt i. Under 2021 fungerar en 
kårmedlem som styrelsemedlem i föreningen. Mera information på  hess.fi



Y-scouts 

Y-Scouts är ett samarbetsorgan för alla 14 scoutkårer i Finland med KFUM 
eller KFUK bakgrund, och vi är en aktiv del i detta samarbete. Y-Scouts  har 
en deltidsanställd verksamhetsledare. Årligen ordnas det ett 
ledarseminarium, och ibland ordnas det gemensamma 
läger. Mera information på ymca.fi/Y-Scouts. 



Explorerscouternas höst

Som explorerscout (15-17 år) är 
man redan i den åldern att man 
kan ta uppdrag och ansvar i 
kåren, men man har också eget 
program. I år inledde vi hösten 
med att ha en picknick på 
köpcentret Redis takterass där 
explorerscouterna tillsammans 
med lotsarna (jag och Kenneth) 
fick planera sin höst. De delade 
upp ansvaret för de olika 
mötena sinsemellan och så 
funderade de på vad de vill göra 
under terminen. Till höstens 
program hörde till exempel att 
bygga en egen fågelholk, att

laga egna hamburgare
(till och med brödet gjorde 
explorerscouterna själva!) 
och att avsluta året med att 
se på film. Annat explorer-
scouterna i kåren hållit på 
med är att vara åldersgrupps-
ledare till yngre scouter, 
delta i kurser och ha uppdrag 
på kårens egna evenemang. 
Explorerscoutprogrammet är 
ett av de roligaste att förverkli-
ga och därför har det varit 
trevligt att vara med och 
förverkliga att åldersgrup-
pen igen har eget pro-
gram också i vår kår!

- Malou, Roverscout





HeSS JULBASAR

HeSS julbasar ordnas varje år på lillajulslördagen i Balders 
festsal. Kårerna i Helsingfors har egna bord där de säljer 
produkter de själva producerat. Det här året var Jenina basar-
ansvarig och utvecklade fantastiska produkter. Våra produkter
det här året var snurrade ljus, tvålar och cederkulor. 



Jag har på några år inte haft tid att delta i varken HeSS julbasar eller 
talkona före som kåren ordnat för att göra produkter till basaren, 
men i år tog jag på mig ansvaret för produktutveckling till basaren 
och själva utförandet av den, och det var helt megaroligt! Talkot 
var mycket lyckat, TACK till alla som kom och hjälpa till där, 
och själva basaren var ju hur mysig som helst. Det kändes riktigt 
extra stämningsfullt i år, lite som att det märktes i luften att 
basaren inte fick ordnas förra året och att man nu var tacksam 
över att få vara tillbaka igen. Jag ser absolut fram emot kommande 
basarer och planerar definitivt på att lyfta kårens basardeltagande 
än mer.
           -Jenina, Rovercout



Rovex 
Höstens RovEx ägde rum en av 
de första riktigt kalla dagarna i 
november, men jag och min 
p a t r u l l k o m p i s  J e n i n a  h a d e 
humöret på topp! Kontrollerna
gick ut på de traditionella 
födelsedags-, dödsdags och
händelseuppgifterna 
d ä r  h u m o r  o c h 
finurlighet är 
viktigare än 
att ha helt 
rätt. 

Målgången var hos 
Kenneth där vi bjöds på 
goda faj itas,  glögg och 
snacks, medan kontrollanterna
räknade poängen från kontroller-
na. Den här gången kunde man också
få bonuspoäng för roliga memes och gifs (eller 
genom att muta evenemangsansvariga med en 
påse sirkusaakkoset)! Då kontrollerna var 
genomgångna hade vår patrull poäng på den  
negativa sidan av noll, men alla närvarande
kom fram till att det måste ha skett 
ett räknefel och vi vann tävlingen.



Resten av kvällen umgicks vi fritt och 
talade om allt möjligt roligt medan 
vi njöt av glögg och pepparkakor. Jag 
rekommenderar varmt att alla 
som får deltar i RovEx, ett roligt 
låg-tröskel evenemang för explorer- 
och roverscouter!
    - Malou, Roverscout



Familjescouternas höst 
Under hösten har 
familjescouterna haft tre 
möten med olika tema: 
återvinning, Finlands natur 
och mörker. Alla våra möten 
hålls utomhus och en 
matpaus hör även till 
m ö t e s p r o g r a m m e t . 
Programmet är planerat 
främst med tanke på 
barnen, men vi strävar 
till att även de vuxna 
deltagarna lär sig något 
nytt under våra mötena.

Familjescouternas symbol 
är ekorren, och vår egen 
ekorre-maskot håller reda 
på barnens deltagarkort 
där de efter varje möte får 
klistra in ett klistermärke.
Om du är intresserad av 
familjescoutingen hittar 
du mera information on 
verksamheten på kårens 
hemsida, kfukm.fi/
familjescouting.
- Carina Weckman, 
Familjescoutledare 

Familjescouting är 
verksamhet riktad för barn 
under skolåldern och 
deras familjer. Det är en ny 
verksamhetsform inom 
Finlands Scouter och ännu 
är det ganska få scoutkårer
som håller på med 
familjescouting.
 
I vår kår har vi sedan början 
av 2000 talet haft våra 
egna “familjescouter”, 
alltså ledarnas egna barn, 
med på evenemang. Med 
familjescouting kan vi nu 
erbjuda eget program för 
våra små och dessutom ger 
det en möjlighet även för 
familjer som inte varit med 
i scoutingen tidigare att 
delta i vår verksamhet redan
från småbarnsåldern.

Den här hösten har kårens 
familjescoutverksamhet 
äntligen kunnat dra igång
 med sin verksamhet. 





Utmärkelsetecken

På höstis hade vi äran att dela ut 
utmärkelsetecken åt två av våra 
fantastiska ledare!

Carina blev tilldelad FiSSc tack-
samhetstecken av tredje klass 
för (bl.a) en lång och ytterst 
mångsidig insats för kårens 
verksamhet, samt för sin flitiga 
attityd och positiva energi. 

Tom blev tilldelad FS förtjänst-
medalj i brons för (bl.a) aktivt och 
engagerat deltagande i HeSS 
LärkSec i över 20 års tid, samt 
för många olika kåruppdrag 
som varit essentiella för kårens 
verksamhet

Under hösten har kåren delat ut fyra stycken utmärkelsetecken åt 
våra fantastiska ledare!



På julfesten hade vi äran 
att dela ut Collan spänne åt 
vår ledare Santeri Seppälä! 
Collan spännet delas ut åt 
en aktiv ledare som kreativt 
och framgångsrikt använt 
sig av scoutmetoden i sitt 
ledarskap, samt aktivt tagit 
ansvar för att förverkliga 
gruppens program. Vi i kåren 
vill tacka Santeri för hans 
viktiga insats för kårens 
veckoverksamhet!

På Roverscout- och ledardagarna hade kåren äran att bland de 
första i FiSSc dela ut FS Polstjärnespänne åt Victor Spiby! Det 
ideologiska spännet tilldelas en ledare som inspirerat andra scouter
och gjort en stor insats för scoutingen i Finland, samt förbundit 
sig vid scoutingens värderingar. Victor har bland annat varit både 
kårchef och scoutchef, samt såväl i sitt privatliv som i scouterna
förbundit sig vid scoutingens ideal och värderingar. Grattis Victor!



SCOUTLEDARFULLMAKT

Under det senate året har 5 av våra roverscouter och ledare gått 
scoutledargrundkursen på distans och tre av dem har redan fått 
sin fullmakt det här året! Grattis till våra nya ledare!





JULFEST
Tisdagen sjunde december firade hela kåren julfest. Det blev en 
litet annorlunda julfest i år, som så mycket annat de senaste par 
åren. Men det blev jättebra ändå! Istället för att vara inomhus 
hade vi vår julfest vid eldplatsen vid Rutiån. Vi grillade korv, drack 
glögg och åt pepparkakor. Mums!

På programmet stod vargungarnas stämningsfulla lucia i kvälls-
mörkret och deras roliga charader. Äventyrsscouterna hade å sin 
sida förberett en frågesport, men det var alldeles för kallt, -14, 
för att gräva fram papper och penna och stå stilla och fundera på 
frågorna. Istället kommer de att användas som en quiz på kårens 
Instagramkonto. 



Mot slutet av festen var det utdelning av märken och utmärkelse-
tecken. Såväl vargungarna, äventyrsscouterna och spejarna hade 
avlagt märken under hösten, så det var många märken att dela ut! 
Vår kårchef Malou fick sin scoutledarfullmakt som bevis för av-
lagd scoutledargrundkurs. Santeri förlänades med Collans spänne 
för sin insats för kåren. Collans spännet beviljas åt en roverscout 
eller äldre ledare som på ett föredömligt sätt förverkligat scout-
metoden och burit ansvar för verksamheten för sin åldersgrupp. 

Julfesten var stämningsfull och rolig! Det var trevligt att träf-
fa scouter från alla åldersgrupper - det var ändå en god tid sedan 
höstens förläggning. Och den levande elden värmde skönt i den 
kalla decemberkvällen. Det var ett fint slut på en bra scouthöst. Nu 
tar vi litet julpaus så att vi orkar scouta igen hela våren! God Jul på 
alla!
Lotta Holm, ledare



Vårens evenemang
18 - 21.2 Sportis 
Den årliga scoutförlägg-
ningen på Lärkans under 
sportlovet

21-22.2 Utenatt 
Sista natten på sportis är 
en utenatt för äldre scout-
er.

22.2 Thinking day! 
-ledarrekreation 

20.4 Citymanöver 

23.4 Sankt Göransdagen 

23.5 Scoutprylskirppis och 
kårens vårfest

25-26.5  RovEx
Tävling för kåren explorer- 
och roverscoter

18.3 HeSS Sählyturnering 

2.4 Kårens LAN-party 



15-23.7 Finnjamboree Kajo, mera information tidigare i 
tidningen eller kajo2022.fi 

8-10.6 Sommarseminari-
um för Explorer och äldre på 
Kopparnäs, samma ställe som 
sommarlägret

10-12.6 Vi-22 
Sommarläger för vargungar 
och äventyrsscouter på
Kopparnäs 


