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Sportis 2022
-nästan en vanlig Sportis

Sportlovet närmade sig med stormsteg och fortfarande var coronapandemin 
ett aktuellt problem. Vi ville inte inhibera helt, men ett vanligt sportis 
såg ut att  - återigen - vara omöjligt att ordna. Det blev en förläggning 
med en åldersgrupp åt gången och resulterade också i att ledarna fick 
en natt helt för sig själva! Jag stod i köket tillsammans med Jenina, så 
för oss rullade förläggningen i princip på helt som en vanlig sportis, 
förutom att mängderna mat varierade hemskt mycket från dag till dag. 
Från fönstret kunde vi se glada spejarscouter grilla korv, en magnifik igloo 
uppenbara sig på framgården, vargungar plumsa ut på snöäventyr och genom 
köksdörren kunde vi skymta äventyrsscouterna fläta vänskapsarmband. 
På ledarnas kväll blev det snöstorm, men det stoppade oss inte. Ut 
i snön gick explorerscouterna för att elda i bastun och alla ledarna 
för att dela ut ett utmärkelsetecken i samband med flagghalningen.



Sportis har alltid varit mitt favorit evenemang på scoutåret, och trots 
att vi fortfarande inte hade den 100% autentiska upplevelsen, var 
det här det bästa alternativet. Vi fick se Lärkans igen, ha traditionellt 
program och framför allt - skratta och ha det roligt tillsammans! Ledarnas
kväll var också en sak vi inte skulle ha haft under ett normalt år, 
vilket visar än en gång att alla moln verkligen har en silverkant.

-Malou, Roverscout



Kårens familjescoutgrupp består av några föräldrar med barn under 
skolåldern som träffas ungefär en gång i månaden. Den här våren har 
vi familjescouterna på ett lekfullt sätt övat på scoutfärdigheter som 
första hjäpen och hur man förbereder sig för en övernattning. Vi har också
kunnat utnyttja kårens nya scoutlya med ett bak- och pysselmöte. 
Dessutom har vi gjort utfärder både till barnens stad i Helsingfors 
stadsmuseum och till Fölisön. På kårens vårfest blev både familjescouterna 
och deras föräldrar äntligen utdelade kårens scouthalsduk. Dessutom fick
familjescouterna sitt första märke, en orange familjescoutekorre, att sy 
fast på scouthalsduken. I år var det första gången som familjescouterna
 deltog i kårens sommarläger. De minsta scouterna stortrivdes på lägret 
och hängde bra med i verksamheten med de äldre scouterna. På hösten 
fortsätter familjescoutgruppen med sin verksamhet och välkomnar 
nya ivriga små scouter med sina föräldrar att hänga med.
”Vi är familjescouter, familjescouter är vi!”

- Carina,  Ledare

Familjescouterna 
våren 2022





Pinkkipartio
Pinkkipartio arbetar för jämställd 
scoutverksamhet åt alla i Finland, 
och har som mål att människor som 
tillhör sexuella minoriteter och 
könsminoriteter öppet kan scouta 
som sig själva. Genom vårt 
medlemskap i Pinkkipartio vill 
vi stöda våra egna medlemmar i 
detta, och göra scoutingen i Finland mer 
välkomnande åt alla. Pinkkipartio 
ordnar utbildningar och tillställningar 
som kårens medlemmar får delta i.

Mera info: pinkkipartio.fi

Foto: Tintti Parvianen 



FOSE
Vi är medlemmar i Friends of Scouting 
Europe (FOSE). Genom vårt medlemskap 
stöder vi den lokala scoutverksamheten 
i mindre bemedlade länder i östra 
Europa, samt lär våra medlemmar om 
scoutverksamhet utomlands och vikten 
av välgörenhet. I år har FOSE dessutom 
donerat över 50 000 euro till scoutkårer 
i Ukraina och dess grannländer så 
scouterna kan hjälpa den stora 
flyktingströmmen pga kriget där.

Mera info: europeanscoutfoundation.com



Flytten
Det har varit en lång process att hitta en ny kårlokal.  Källaren som vi 
nu i månag år använt som kårlokal har sakta blivit för liten nät vår kår 
har vuxit. Våra åldersgrupper har blivit så stora att det var svårt 
att  ha möten med hela grupper inne så vi behövde hitta en ny lokal. 

Förra året bestämde kårcefen Malou att nu skall vi ta tag i detta och försöka 
hitta en ny lokal för vår gamla började bli för liten för våra växande 
åldersgrupper. Det utsågs en grupp av människor som hade som 
uppgift att söka fram utrymmen som skulle kunna bli 
vår nya lokal. Vi hade tydliga kriterier på vad vi ville ha av vår 
nya lokal; fler än ett rum, ett kök, och en egen wc. 

Bigi insåg att det stod en tom lokal på Kårböleskolans gård 
(där nästan alla kårens barn går i skola), och det funderades om vi månne
skulle få hyra den. Efter några månader var kontraktet undertecknat och vi 
hade en ny kårlokal!

Då var det dags för själva flytten. Allting gick smidigt och vi 
hade många människor på plats för att packa, städa, köra och ordna. 
Vi fick allt avklarat på en dag vilket var skönt. 

Vår nya kårlokal är väldigt mycket större än vår gam-
la källare, och uppfyller alla krav vi hade, vilket är 
precis det vi behövde. Vi har ett kök, vilket vi inte hade förut, som
betyder att vi tillsammans med åldersgrupperna kan laga mat och
baka. Vi har två stora rum med mycket utrymme för pyssel och lekar. 
Sist men inte minst har vi även ett ledarrum som också används som 
förvaringsrum. Som pricken över i:et har vi även en stor 
skolgård att leka på.

- Molly, Roverscout 





Vargungarnas
VÅR 

Vargungar bland får, träd och 
stenar

Söndagen den 22 maj hade varg-
ungarna en cykelfärd till Tomtbacka och
Nackböle. 14 duktiga vargungar samt 
tre föräldrar, en lillebror och fyra le-
dare deltog i den ca 12 km långa färden. 
Vi hade ett strålande vårväder. Kati 
skötte om fotografering. På vägen mot 
Tomtbacka fick varje patrull söka en 
geocache. Väl framme i Tomtbacka 
började vi med vägkostpaus på en 
gräsmatta. Efter maten gick vi och 
hälsade på de ulliga fåren, de fläckiga 
grisarna, de rufsiga korna och 
de vimsiga hönsen. 

Under våren har vargungarna varit på flera utfärder, haft veckomöten 
och varit aktiva på kårens evenemang. De har även hunnit med sex sty-
cken etapper (märkena de fått ser ni nere på följande sida).



Varje patrull skulle sedan göra kårmärket som 
en ”mosaik” med valfria färger. Tomtbacka
besöket avslutades med högtidlig märkes-
utdelning, både ett Välkommenmärke åt en
nybörjare och märket Konstnären åt två som 
inte kunde komma på kårens våravslutning. 
Upp på cyklarna igen, men nu trampade vi 
bara ca en kilometer till Nackböle arboretum. 
Där beundrade vi bl.a. Trädbiblioteket, vit- och 
gulsippor, underliga träd och en stor geocache 
vid Vanda å. Till slut fick alla vargungar 
”rädda” små mjukisdjur som gått vilse bland de 
stora stenarna. Sedan återstod bara hemfärden.

-Pippi, Ledare

Konstnären 

Ut i naturen 

Scouttraditioner 

Elden 

Lägerliv Scoutfärdighetstävling 



Lördagen andra april arrangerades kårens första ever LAN-party*
i vår nya kårlokal för äventyrsscouter och äldre. Vi var drygt 20 deltagare 
som samlades för att spela, äta gott och ha det kul tillsammans. 
Äventyrsscouterna deltog under eftermiddagen och efter det kom
spejare, explon, roverscouter och ledare. 

Under LAN-partyt spelades bl.a. olika versioner av Super Mario, Mario Cart, 
Minecraft och War Thunder. Alla fick välja själv och många spelade flera 
olika spel. En del hade med sig spelkonsoler och en del datorer, men man 
kunde också delta utan egen apparat, då fick man spela på någon annans :)  

Att den nya kårlokalen ännu var litet bristfälligt inredd gjorde ingenting, 
vi hittade pallar att sitta på eller satt på golvet och ett par små 
bord hittade vi också för datorerna. 

Till ett LAN-party hör naturligtvis också något gott ätbart! Så med 
äventyrsscouterna poppade vi popcorn och åt kex medan de äldre som 
stannade hela kvällen (och en del t.o.m. hela natten!) bakade pizza. 
Mums! 

LAN-partyt var en succé och kommer säkert igen! 
- Lotta, Ledare

LAN - party 
i nya kårlokalen 2.4.2022

* Begreppet LAN-party kommer från tiden innan trådlösa nätverk, när 
man samlades med sina datorer och kopplade ihop dem med sladdar för 
att spela tillsammans. LAN betyder Local Area Network, alltså ett nätverk 
av datorer som finns i samma utrymme och som är ihopkopplade med 
sladdar. Som tur är har vi nuförtiden trådlösa nät och kan spela tillsam-
mans över internet, utan sladdtrasslet som ett gammaldags LAN-party 
alltid förde med sig.





Äventyrsscouterna 

Intervju med tre äventyrsscouter 
Vad är det bästa med scouting?

E: Läger
M: Läger
L: Läger 

Vad är det bästa med lägren? 

E: Lägerbål
M: Lägerbål
L: att äta godis och ha lägerbål

Vad är ert favorit scoutminne?

E: Harry Potter lägret
M: Harry Potter lägret
L: Harry Potter lägret

Hur länge har du varit med i scouterna?

E: 3 år
M: 8 år
L: 4 år

Under våren har äventyrsscouterna haft veckovisa möten, en utfärd 
och en hajk. Äventyrsscouterna har också aktivt deltagit i kårens egna 
evenemang. 



Ett rop som tre äventyrsscouter 
har gjort

Scouter är vi
Vi utforskar saker

saker som är intressanta 
intressanta som ett träd

träd som är stora 
stora som hus

hus som människor bor i 

Under våren har dom yngre äventyrsscouterna 
gjort vädersträcket söder. Vädersträcket 
handlar mycket om orientering vilket vi har hål-
lit på med en hel del under det senaste halvåret.

De äldre har gjort vädersträcket 
öster som handlar om att bygga ett liv. Vi har 
diskuterat olika åskådningar, åsikter och hur 
man behandlar andra männsikor. De har även 
gjort mera praktiska saker som att surra.  



Sankt Göran 
utfärden 

I år planerade kåren sanktgöransfirandet som en hela kårens hajk till Luk, 
men måste tyvärr ändra det till en vanlig utfärd. Sankt Görans dagen föll 
på scoutveckan då kåren deltog i en massa scoutiga evenemang så som, 
ordnandet av HeSS Riddarvaka, Citymanövern ordnad av Munk-
snäs Spejare osv. Utfärden började med samåkning till Luk med buss, 
familjescouterna tog sej till utfärden i stort sätt på egen hand. Då vi anlände 
till Halkolampi hjälptes alla åt att bära trangior, ved och mat till en eldplats 
vid sjön. Där fick alla åldersgrupper på egen hand laga mat , grilla lite på 
elden och annors bara ha det roligt ute tillsammans. Efter maten fick 
åldersgrupperna gå små svängar i skogen med sina respektive ledare och 
göra olika uppgifter samt leka lekar. Efter utfärderna var det dags för
 samling vid eldplatsen och det delades ut ett utmärkelsetecken till 
Dante. Efter festligheterna var det en bra stund med lite gemensam 
lek mellan åldersgrupperna förrän det blev dags att pac-
ka ihop våra grejor och ta oss hemåt. Utfärden var en skön start 
mot det normala igen efter två tröga scoutår och pandemiläget.

- Gustaf, Ledare





Spejarscouterna
Under våren har spejarscouterna haft möten varje vecka där de bl.a. cyklat, 
pratat om samhället och lagat mat. Det har också deltagit på kårens egna 
evenemang. 

Besöket av Kårböle FBK 

Miko (brandman) började med att visa bilen och utrustningen 
inne i bilen. Vi fick gå in i bilen och se hur det ser ut där under en 
nödsituation. Sedan berättade Fredrik  om sina egna upplevelser som 
brandman. Sist men inte minst berättade de om hobbyverksamheten 
de har.
          - Ruu, Spejarscout



Samhällsetappen 
Under våren har spejarscouterna hål-
lit på med Samhällsetappen. Målsättningen 
med samhällsetappen är att spejarscouten 
lär sig förstå olika kulturer som en del av 
samhället och agerar i samråd med naturen.



Intervju med 
Victor Spiby 

Victor var scoutchef för Finlands Svenska Scouter (FiSSc) under åren 
2019 och 2020, och har både innan och efter det haft diverse intressan-
ta uppdrag utanför kåren. Här svarar Victor på några frågor om att vara 
scoutchef och ha uppdrag utanför kåren.

Varför ville du vara scoutchef?
Det är det mest intressanta och utmanande uppdraget man kan ha inom 
FiSSc.

Vad gör en scoutchef?
Scoutchefen leder FiSSc styrelses arbete och tillsammans med styrelsen 
bestämmer man vilka saker man ska fokusera på, förnya och förbättra, 
i enlighet med det som förbundets medlemmar har bestämt. Sedan ska 
man representera FiSSc på olika evenemang, både FS [Finlands Scouter] 
och olika kårevenemang. Och så sitter man på olika möten, har koll på 
ekonomin och har ansvar för de saker som förbundet gör och ordnar.

Varför ville du ha uppdrag just inom FiSSc?
Om man vill ha ett lite mer krävande uppdrag än det man kan göra i 
kåren och vill träffa nya människor från olika kårer är FiSSc ett bra ställe 
för det. I FiSSc kan man också ha både stora och små uppdrag, så det 
finns alltid nåt som passar. Och så vidgar man sina vyer och får nya idéer 
till kåren.

Har du också haft uppdrag HeSS?
Nä, men i Finlands Scouter och Y-Scouts.

Hur skulle du med tre ord beskriva hela ditt uppdrag som 
scoutchef?
Utmanande, intressant och lärorikt.



Har du planer på att nån dag vara FS ordförande?
Nä, inte tror jag det. Men nog andra uppdrag inom både FiSSc och FS.

Vilka uppdrag i kåren förberedde dig för att bli scoutchef?
Kårchef

Räckte kårchefserfarenheten för att vara scoutchef?
Jag har också varit med i många FiSSc-grupper både som medlem och 
ordförande. 
Som med alla uppdrag i scouterna så kan det att man gjort något tidig-
are hjälpa, men alltid finns det situationer man inte är förberedd på. Det 
ska ändå inte skrämma en från att utmana sig själv. Det är ändå “bara” 
scouting, om något misslyckas så dör ingen. Min favorit jämförelse inom 
scoutingen är det här med att välja stövlar, när du köper stövlar så köper 
du en storlek för stora stövlar och så har du yllesockor som stöder dig. I 
scoutingen är du foten, uppdraget stöveln och yllesockan är människor-
na du har som stöder dig. I scoutingen gör man inte heller något ensam, 
man har alltid minst två stövlar.

Vad skulle du ännu vilja säga, som jag inte kommit på att fråga?
Jag rekommenderar alla att söka sig till andra organisationer än kåren för 
att ta uppdrag, oberoende av nivån eller om det sen är gruppordförande 
eller nåt projektuppdrag.
Det är ett bra sätt att lära sig saker, få nya infallsvinklar, träffa nya män-
niskor och det är inte bort från den egna kåren, tvärtom stöder det ens 
ledarskap sen i egen kår.



EXPLORERNAS 
VÅR

Explorerscouterna har under våren, förutom deltagit i utbildningar, fungerat 
som ledare och styrelsemedlemmar, också haft egna möten varannan vec-
ka. Till programmet har hört att lära sig skriva stipendieansökningar,
öva eldfärdigheter, göra smakprov med ögonbindel och spela brädspel. 
Året avslutades med en häftig stadsspårning med överrasknings-
gästen Santeri! Som vanligt har explorerscouterna också deltagit flitigt 
i evenemang, till exempel var hela 80% av explorersouterna på sportis.

-Malou, Roverscout



Scoutkorsord 
Gjort av Maya 

(Rätta svar på nästa uppslag)
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4.

5.



HeSS spejardag 
på Korkee

I början av maj ordnade Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) en 
dag för spejarscouter där de gratis fick klättra på Korkee. Dagen 
började kl.10 på Blåbärslandet där alla träffades utanför parken. Ledarna 
fick presentera sig och berätta om dagens program. De tre ledarna som var 
med var Molly, Kenneth och Gustaf som alla är från vår kår. Samanlagt var 
det 30 stycken spejrscouter på plats den förmiddagen. 

Vi fick vår utrustning och en snabb kurs i hur den skall användas och hur 
man tryggt klättrar på banorna. Sedan var det fritt fram att börja klättra. 
Allting gick suveränt och alla hade det roligt. Under evenemanget hade 
man också möjlighet att äta mycket god fisksoppa ifall man var hungrig. 

- Molly, Roverscout
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Vårfesten var ett riktigt mysigt och roligt tillfälle för hela kåren att 
samlas och avsluta den fina vårterminen. Det var extrakul att få se alla 
på ett ställe igen efter att så många större evenemang inhiberats under 
pandemin, och det fina vädret samt de glada minerna gjorde bara 
stämningen bättre. Vi åt picknickmat, lekte lekar och delade ut märken 
åt alla åldersgrupper, och även ledarna tackades för sin fina insats 
under året. En hel del familjemedlemmar till scouterna deltog på 
evenemanget och till och med ett par hundar var med! Efter vårfesten 
var det dags för var och en att säga tack och hej för sen blev det dags för
sommarlov.

-Jenina, Roverscout

Vårfest





Vi-22
I minnet av lägren Vi-88 och Vi-99 ordnade kåren sommarlägret Vi-22 
i Kopparnäs, Ingå. På årets Vi-läger fanns det även tre ledare 
som hade deltagit i de tidigare Vi-lägren. Sommarlägret var riktat 
åt de åldersgrupper som inte kunde delta i Finnjamboreen Kajo,
alltså familjescouter, vargungar och äventyrsscouter.

På fredag förmiddag reste kåren med hyrd 
buss till lägerplatsen, dagen användes till 
att sätta upp tält, simma, äta middag och 
ha lägerbål. Under hela lägret gjorde även 
varje åldersgrupp ett eget märke. När det 
fanns tid så fick barnen göra roliga uppgifter 
och lära sig nya saker om ett visst tema.

På lördagen ordnades patrullrådighets-
tävling, där vargungarna och äventyrs-
scouterna delades i blandade grupper, som 
orienterade sig igenom en bana av kontroller.
På kontrollerna uppskattades det mått, 
spelades Kim-spel (minnesspel), övades
förstahjälpen av offer med värmeslag och 
identifierades olika trädarter. Familje-
scouterna bildade en egen grupp. 
Banan slutades med att Bobo, kårens maskot, 
blev räddad i en grotta. 



Alla tävlingslag fick pris, och vinnande laget fick välja pris
 först.

Havet besöktes ofta på lägret och i grunt vatten hoppades 
det från sten till sten, det spelades nata och rodeo. 
I skogen lektes det pi och gömma nyckel. Innan det blev 
läggdags, granskades det parvis att ingen hade fästingar.

Söndagen var besöksdag, då scouternas familjemedlemmar 
besökte lägret. Kaffe och bulla erbjöds och det fanns 
möjlighet att spela minigolf på banor och med redskap 
tillverkad på ort av naturmaterial. Lägret avslutades 
med märkesutdelning, varefter folk körde hem.

- Santeri, Ledare



KAJO
Detta år ordnades den åttonde Finnjamboreen som hade namnet Kajo. 
Finnjambore är ett scoutläger för alla scouter i Finland som ordnas vart 
sjätte år. För ett så stort läger kräver det flera års planering i förväg där 
många scouter i hela landet frivilligt använder sin fritid på att ordna ett så 
bra läger som möjligt. 

På Finjamboreen får spejarscouter 
och äldre delta. Spejarscouterna får 
varje dag gå på olika programdalar 
där de lär sig nya saker och gör 
roliga uppgifter. Explorerscouterna 
har två dagar då de jobbar på lägret 
men resten av dagarna får de gå 
i programdalarna. Äldre scouter 
har varje dag arbete där de t.ex. 
kan jobba med sociala medier, 
köket, säkerhet, programdalarna, 
åldersgruppslots, eller nästan vad 
som helst. 



På Kajo deltog 13 500 människor, de flesta av dem från Finland men också 
en del utomlands ifrån. Det var helt fantastiskt roligt att få träffa nya män-
niskor och spendera tid med de från sin egen kår. Nästan varje kväll var 
det något sorts disco, fest eller uppträdande på stora scenen där det var in-
tressant att se 13 500 människor på ett och samma ställe samtidigt. Det var en  
upplevelse för livet. Jag föreslår att alla som har chansen skall delta på 
åtminstone en Finnjamboree. En Finnjambore är ganska lång, 10 dagar, så 
om det känns för mycket så kan man delta på en del
 av lägret, det fungerar också bra. 

Om man vill se mera bilder från Kajo och 
ha mera information så kan man gå in 
på kårens Instagram och kolla på vår 
sparade story därifrån. Det finns en 
massa roliga bilder att titta på. 

- Molly, Roverscout  



På Sanktgöransutfärden hade vi 
äran att dela ut Finlands Scout-
ers tacksamhetstecken i brons åt 
Dante. Han har länge varit en mycket 
aktiv och värdefull medlem i 
kåren. Han har suttit i kårens 
styrelse i 6 år, varav 3 år som 
kårchef. Som kårchef var han  lugn, 
diplomatisk och organiserad,
alla tre egenskaper som leder till ett 
välgjort arbete och en god ledare. Som 
vargungeakela är Dante metodisk, 
välförberedd och en självklar trygg 
närvaro i vargungarnas scoutvärld. 

På sportis hade vi äran att dela 
ut Finlands Svenska Scouters 
tacksamhetstecken av klass 
III åt fantastiska Laura. Laura
har från ung ålder modigt tagit 
ansvar som åldersgruppsledare
och bidragit stort till kårens 
administration genom många år 
av revolutionerande styrelsearbete! 
Laura har också en unik energi av 
glädje samt positivitet, och ställer 
alltid upp för att hjälpa med det som 
behöver göras. 

Utmärkelsetecken 



Höstens program 
Ledarrekretionshajk 2-4.9
Höstens ledarhajk (explorer, rover och ledare) är på Linlo i Kyrkslätt. 

Scoutscaban 24-25.9
Varje år ordnas en tävling åt medlemskårerna i HeSS. Det är en super 
rolig tävling för spejarscouter uppåt. Detta året är det Spanarna som ord-
nar tävlingen.

 

Kårens höstmöte 10.11
Kårens stadgeenligt höstmöte ordnas i kårlokalen, alla medlemmar är 
välkomna! 15 år fyllda kårmedlemmar har rösträtt. Mötet väljer bl.a. en 
ny styrelse för år 2023, så om det låter som något som du vill göra är det 
bara att ställa upp som kandidat!

Kaari 24h 11-12.11 
De senaste åren har kåren ordnat ett tillfälle där vi står i 24 timmar i 
Kaari och säljer adventskalendrar. Alla åldersgrupperna är i Kaari i tur 
och ordning så ingen behöver vara hela dagen och sälja. 

Höstis 18-20.11
Detta året ordnas Höstis på Kesärinne i Tusby. Årets största kårevene-
mang där alla kårens åldersgrupper får delta i super roligt program under 
ett veckoslut.

Kårens Julfest 14.12 
Julfesten ordnas i Kårböleskolans utrymmen.


