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REDOGÖRELSE FÖR FLICKSCOUTKÅREN ÅBO 

VILDARS R.F. 

VERKSAMHET ÅR 2014 
 

 

KÅRKVARTERET 
 

Kårkvarteret sammanträdde 14 gånger under året och hade följande sammansättning: 

 

                   

Kårchef:   Emilia Juslin 

Vice kårchef:     Emilia Nylund  

Ekonom:   Hedda Mether   

Materialförvaltare: Lotta Sunde 

Sekreterare:  Daniela Korin 

 

 

 

VERKSAMHETSGRANSKARE 
 

Under året fungerade Eivor Nyqvist och Karoliina Laine som kårens verksamhetsgranskare, och som 

deras suppleanter Ulla Lindell och Ann-Sofie Winter. 

 

INVENTERINGSMÄN 
 

Under det gångna året fungerade Cecilia Achrén och Annica Sigfrids som inventeringsmän samt 

Anna Ahlskog och Matilda Saarinen som deras suppleanter.  

 

KÅKENFOGDE 
 

Susanne Björkman fungerade även detta år som Kåkenfogde. Hon har skött diverse löpande 

skötselarbeten samt förhandlingar med Scoutkåren Pojkarna och fastighetsägaren.  

 

 

UTBILDNINGSANSVARIG 
 

Mikaela Korin-Niemi fungerade som kårens utbildningsansvariga under våren 2014 och Emilia 

Nylund tog över uppgiften hösten 2014. 

 

WEBMASTER 
 

Under det gångna året har Emilia Nylund fungerat som webmaster. Under hösten har en ny post 

tillsatts av Matilda Saarinen som ansvarar för kårens synlighet på sociala medier. 

 

VARGUNGEVERKSAMHETEN 

 
Under höstterminen kom det inga nya vargungar så under våren 2014 fanns det inte någon 

vargungeverksamhet.  
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Höstterminen hade dock större framgång. Före terminsstarten hade vi redan ett par 

förhandsanmälningar och på själva terminsstarten dök det upp några vargungar till. Under 

höstterminen dök det upp fler vargungar och vid årets slut hade vi 12 stycken vargungar.  

Spåren vi gjorde var Första hjälp, Hobby, Naturskydd och under höstens VU-rumba gjordes spåret Elden. 

VU-rumban hade temat indian och hölls tillsammans med St. Karinsavdelningens vargungar. I början av 

höstterminen hölls ett föräldramöte medan vargungarna var på Geocatch-utfärd. Vid Halloween ordnades 

en Halloweenfest tillsammans med äventyrarna och några av våra vargungar deltog även i Vargungedagen 

som denna höst ordnades på Åbo slott. Vid kårens julfest uppträdde vargungarna traditionsenligt med ett 

luciatåg. 

 

 

Följande ledare fungerade som akelor under året: 

 

 

    VÅREN    HÖSTEN    
Vargungar           -     Jenny Skrifvars  

(åk. 1-3)                      -     Rosanna Blomster 

         Tuuli Tapper 

         

 

Åldersgruppsansvarig:        -        Emilia Juslin 

 

 

Se även S:t Karinsavdelningens verksamhet senare i Årsberättelsen. 

 

 

 

ÄVENTYRSSCOUTVERKSAMHETEN 

 

Under hösten 2014 gjorde äventyrssouterna väderstrecket norr. Fyra ivriga scouter inledde sitt andra år 

som äventyrsscouter och gruppen utökades med en ny scout i oktober. Till programmet hörde en hel del 

traditionella scoutfärdigheter samt två specialmärken. Det ena specialmärket var Eld, som gjordes i 

samband med VU- och Ä-förläggningen i början av november. Det andra var Hembygd, som kopplades 

samman med scoutlegender och ett spännande besök till Aboa Vetus. Även en liten Halloween-fest 

ordnades tillsammans med vargungarna.  

 

    VÅREN    HÖSTEN  
Kaptener:   Linda Javén    Linda Javén 

    Tuuli Tapper    Ella Wahlbeck 

     

 

Åldersgruppsansvarig: Irene Hautala    Emilia Juslin 

 

 

 

S:t Karinsavdelningens verksamhet 

 
I S:t Karins har Åbo Vildar haft 12 egna vargungar uppdelade i 3 olika kullar. Under året har de gjort 

spåren Välkommen till scouten, Naturkännaren, Pyssel och I-hjälp. Under årets scoutmöten har det även 

bakats, åkts pulkka, firats Halloween och gått igenom hur man packar inför utfärder. Ytterligare gjorde 

polisen ett besök på ett av scoutmöten och en kompisdag ordnades då alla fick ta med en kompis på 
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scoutmötet. Våravslutningen hölls i Vaarniemi där det grillades korv och delades ut märken. På hösten 

ordnades en utfärd till Åbo Slott och Aboa Vetus. Två stycken övernattningsevenemang har gjorts under 

året, ett på våren och ett på hösten.  

Under hösten har ÅV för första gången haft verksamhet även för äventyrsscouter i S:t Karins. 

Verksamheten har planerats och letts av Alex Söderholm, Jonas Wahrman och Fredrik Borg. 

 

 

   

     VÅREN    HÖSTEN 

Akelor:   Mikaela Toivonen   Mikaela Toivonen 

     Heidi Lindén    Heidi Lindén 

      

    

 

Åldersgruppsansvarig:  -     - 

 

 

SPEJARSCOUTVERKSAMHETEN 

 
Spejarscouterna delas fortsättningsvis in i tre patruller och deras verksamhet har letts av tre duktiga 

patrulledare samt deras vice. I januari åkte en grupp spejarscouter på en lyckad resa till Helsingfors som 

avslutning på höstens samhällsfyr. I resan deltog 4 ledare och 10 spejarscouter och på programmet stod 

bowling med Vikingaflickorna, museibesök, fritid på stan, gemensam middag på kinarestaurang och 

övernattning med lägerbål och mys i Spanarnas kårlokal. Våren präglades av förberedelser inför 

förbundslägret Atlantis och etappen lägerliv passade bra som förberedelse inför det.  

På hösten fick två av patrullerna nya patrulledare, Anna och Mimika, medan Linnea fortsatte med sin 

patrull. Höstens etapp kreativitet, märktes bland annat genom att patrullerna under sina möten gjorde 

ansikstmålningar, hittade på egna spel och sjöng, och som fyr var patrullerna ansvariga för kårens julfest 

som avlöpte väldigt smidigt.  

Deltagandet i spejarscoutträffarna var svalt och därför ordnades endast en träff under hösten.  

 

  

VÅREN    HÖSTEN    

 

SKÖLDPADDOR  PL Ella Wahlbeck   Anna Ahlbäck 

    VPL Anna Ahlbäck   Fredrika Brunou 

 

ZEBROR   PL Alva Liljeroth   Mimika Hindersson 

    VPL Mimika Hindersson  Vilma Wahlbeck 

 

ÅSNOR   PL Linnea Wahlbeck   Linnea Wahlbeck 

    VPL Helene Helo   Helene Helo och Sofia Pettersen 

 

 

Lots:    Mikaela Korin            - 

     

            

Åldersgruppsansvarig: Mikaela Korin    Mikaela Korin-Niem 
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EXPLORERSCOUTVERKSAMHETEN 

 
Under våren hade vi 6 explorerscouter i kåren och under hösten 11. Tre av explorerscouterna fungerade 

även som patrulledare. Anna Ahlskog, Matilda Saarinen och Ella Wahlbeck har varit med i Wilda 

Posten-redaktionen. Ungefär en gång i månaden ordnades ett möte där explorerscouterna valde ut en 

aktivitet ur explorerprogrammet, som de tillsammans skulle planera och utföra. Aktiviteterna var bland 

annat en stadsutfärd, en spelkväll och smyckestillverkning. På våren ordnade explorerscouterna en 

stadsmanöver i Åbo för kårens äventyrsscouter. Utöver detta åkte fyra av explorerscouterna till kårens 

utfärdsstuga Kåken, tillsammans med två scoutvänner från Grankulla Scoutkår. De flesta av 

explorerscouterna deltog även på förbundslägret Atlantis. 

 

 

    VÅREN    HÖSTEN 

 

Lotsar:         -            - 

     

 

Åldersgruppsansvarig: Cecilia Achrén   Cecilia Achrén 

 

 

 

HAJKER, FÖRLÄGGNINGAR OCH UTFÄRDER 

 

 
25-26.1 Spejarfyr i Helsingfors med 9 spejarscouter och 1 explorerscout. Mikaela Korin-

Niemi, Annica Sigfrids, Irene Hautala och Anna Halme följde med som ledare. 

 

16-17.8 Ledarhelg och chill i Nagu, där ÅV:s framtidsvisioner och uppdragsfördelningen 

diskuterades. På evenemanget deltog Emilia Nylund, Annica Sigfrids, Hedda Mether, 

Lotta Sunde, Susanne Björkman, Emilia Juslin och Mikaela Korin-Niemi. 

 

4.10 Vargungedag på Åbo Slott. Bodil Lindberg, Heidi Lindén och Linda Javén deltog 

som ledare tillsammans med 11 vargungar.  

 

25-26.10 Roverscout- och ledardagar i Karis: Så Myki Betär. På kvällen hölls lägersläckningen 

för förbundslägret Atlantis. Susanne Björkman, Johanna Backas, Hedda Mether, 

Lotta Sunde, Cecilia Achrén, Nina Wester och Emma Liljeroth deltog på själva 

evenemanget. Mikaela Korin-Niemi och Idun Hellström deltog på lägersläckningen. 

 

31.10-1.11 VU- och Ä-förläggning för både Åbos och S:t Karins scouter. Jenny Lähteenmäki, 

Jenny Skrifvars, Tuuli Tapper, Emilia Nylund, Cecilia Achrén, Mikaela Toivonen, 

Heidi Lindén och Susanne Björkman deltog som ledare. Sammanlagt deltog 28 barn, 

varav 12 var från S:t Karins. 

 

1-2.11 Höstmanöver på Kåken för spejar- och explorerscouter. På evenemanget deltog 2 

explorerscouter och 5 spejarscouter. Av ledarna deltog Mikaela Korin-Niemi, Cecilia 

Achrén, Susanne Björkman, Lotta Sunde, Emilia Nylund, Ida Henriksson och Petra 

Lapela. 
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19-20.12 Explorerscouterna Ella Wahlbeck, Anna Ahlskog, Matilda Saarinen och Linnea 

Wahlbeck övernattade tillsammans med två flickor från Grankulla Scoutkår på 

Kåken. 

 

 

LÄGER 

 
FÖRBUNDSLÄGRET ATLANTIS 

 

Detta år deltog kåren i förbundslägret Atlantis som ägde rum i Syndalen under tiden 26.7-2.8. Atlantis 

slog deltagarrekordet, med närmare 2000 deltagare, från tidigare förbundsläger och engagerade även ett 

stort antal av ÅV:s ledare i lägerplaneringen. Mycket fokus lades på familjelägret och kompisdeltagarna, 

vilket även syns i ÅV:s deltagarstatistik. Vilda ledare medverkade bland annat i planeringen och 

förverkligandet av familjelägret, vargungeprogrammet, köket, ö-verksamheten, en av programdalarna, 

lägerboken och planering av lägerområdet. Bygglägret för Atlantis ägde rum 22-25.7 och där deltog 

Jenny Skrifvars, Mikaela Korin-Niemi, Nina Wester, Cecilia Achrén, Mikaela Toivonen, Heidi Lindén, 

Ida Engblom, Susanne Björkman, Emilia Juslin och Emilia Nylund. På rivlägret, som var under tiden 2-

3.8, deltog Emilia Juslin, Susanne Björkman och Mikaela Korin-Niemi. 

 

Sammanlagt deltog 93 personer med ÅV-anknytning på lägret. Av dessa var 7 vargungar, 8 

äventyrsscouter, 13 spejarscouter, 4 explorerscouter, 8 kompisdeltagare (3 vargungekompisar, 3 

äventyrsscoutkompisar och 2 spejarscoutkompisar), 5 pojkvänner/män, 9 föräldrar eller syskon (6 

föräldrar och 3 småsyskon), 15 ledarbarn och 24 ledare eller roverscouter. Ledarna hade följande 

uppgifter: Susanne Björkman: köksmästare, Mikaela Toivonen: vicechef för VU-programmet, öakela, 

Emma Liljeroth: bas för lägerområdesorienteringen, bas för marknad, Johanna Backas: vice 

familjelägerchef, mästare för infohäftet Akelans flytväst, Ida Engblom: bas för akelakväll, Heidi Lindén: 

lägerakela, donare för akelakväll, Jenny Lähteenmäki: deltog i familjelägret, Denina Björklund: deltog i 

familjelägret, Hedda Mether: chefredaktör för lägerboken, skådis i kvällsprogrammet, Bodil Lindberg: 

vicerökmästare, Linda Javén: lägerkapten, Mikaela Korin-Niemi: öchef, Emilia Juslin: café, Emilia 

Nylund: dalchef för Science, Cecilia Achrén: dalchef för Science, Daniela Korin: mästare fysik/rymden i 

Sciencedalen, Annica Sigfrids: bas för biologi/geografi i Sciencedalen, Anna Halme: mästare för 

biologi/geografi i Sciencedalen, Pia-Maria Grandell: mästare för kemi i Sciencedalen, Jenny Skrifvars: 

donare biologi/geografi i Sciencedalen, Rosanna Blomster: bas för biologi/geografi i Sciencedalen, 

Sandra Råholm: donare fysik/rymden i Sciencedalen, Nina Wester: lägerarkitekt, vicerökmästare 26-

27.7, Idun Hellström: mästare för eld/luft i Skapadalen. 

Ytterligare fungerade Julia Fält som mästare för kemi i Sciencedalen och Amanda Halme, Johanna 

Grandell och Lotta Sunde fungerade som bas för fysik/rymden, trots att ingen av dem deltog på lägret. 

 

Packningstalkon inför lägret hölls under följande datum: 

 

5.7 Packningstalko inför Atlantis, Emmi Nylund, Hedda Mether och Bodil Lindberg deltog.  

 

7.7 Packningstalko fortsatte, Cecilia Achrén och Lotta Sunde deltog.  

 

22.7  Packningstalko med Emilia Juslin, Susanne Björkman, Mikaela Toivonen och Emilia  

   Nylund. 
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DUBBNINGAR OCH UTMÄRKELSER 

 
Vid S:t Göransgudstjänsten i S:ta Katarina kyrka 22.4 förrättades följande dubbningar och utdelningar av 

åldersgruppssigill: 

 

Dubbade till scouter: Frida Balthasar, Stella Balthasar och Rakel Lönnqvist. 

 

Vargungesigill: Mirjam Lillhannus, Frida Balthasar, Lydia Brenner, Erika Bergman, Maura 

Bergström, Milda Isaksson och Minea Friman. 

 

Äventyrsscoutsigill: Ida Björkqvist och Nikita Hindersson. 

 

Spejarscoutsigill: Anna Ahlbäck, Dora Lagerspetz och Sabina Jägerskiöld 

 

Lotta Sunde och Daniela Korin tilldelades Sankt Görans spänne. 

Ella Wahlbeck tilldelades Louhivuorispänne. 

 

På våravslutningen 21.5 förrättades följande dubbningar och utdelningar av åldersgruppssigill: 

 

Dubbade till scouter: Kristin Wikström och Tanja Sjöberg 

Spejarscoutsigill:  Helene Helo, Mimika Hindersson, Emilia Ervasalo och Sofia Pettersen 

 

 

Cecilia Achrén tilldelades scoutledarfullmakten på vip-mötet 3.2.2014. 

Emilia Järvinen har tilldelats FS:s förtjänsttecken i brons för sitt arbete inom regionen. 

Annica Sigfrids tilldelades Åbo Vildars kamratskapspris på förbundslägret Atlantis. 

 

 

FULLMAKTER OCH CERTIFIKAT 
  

Av kårens ordinariemedlemmar innehas scoutledarfullmakten av:  

Cecilia Achrén, Johanna Backas, Denina Björklund, Susanne Björkman, Linda Degerman, Ida Engblom, 

Annica Forssell, Jula Fält, Pia-Maria Grandell, Andrea Heiskanen, Idun Hellström, Emilia Juslin, Emilia 

Järvinen, Daniela Korin, Mikaela Korin-Niemi, Karoliina Laine, Emma Liljeroth, Bodil Lindberg, Ulla 

Lindell, Heidi Lindén, Pia Lindfors, Jenny Lähteenmäki, Hedda Mether, Emilia Nylund, Carin Ramberg, 

Sandra Råholm, Maria Sjöblom, Julia Tiihonen, Mikaela Toivonen, Nina Wester, Hanna Westerlund, 

Anna Moa Westerlund-Rönnberg och Krista Willman. 

 

Följande ledare har fullföljt Treklöver Gillwell: 

Gunilla Widén, Ann-Sofie Winter, Susanne Björkman, Mikaela Toivonen och Julia Tiihonen. 
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Följande ledare har deltagit på Value Based Leadership: 

Emilia Juslin och Mikaela Korin-Niemi. 

 

Dessutom innehas VHF-certifikat, skärgårdscertifikat, hygienpass och förstahjälpen kort av ett flertal 

ledare i kåren. 

 

 

REPRESENTATION OCH ÖVRIGA UPPDRAG 
 

Emilia Järvinen satt som regionchef i regionutskottet för Ålands och sydvästra Finlands Scouter samt 

som medlem i förbundsrådet. 

 

Nina Wester och Emma Liljeroth satt med i kommunikationsgruppen. 

 

Mikaela Korin-Niemi var vice ordförande i utbildningsgruppen samt ordförande i gruppen för 

utbildarstöd och Idun Hellström var medlem i gruppen för utbildarstöd.  

 

Daniela Korin satt med i sjörådet som regionrepresentant. 

 

Susanne Björkman och Emilia Juslin, i egenskap av kårchef, satt med i Åbo Flickscouters 

Understödsförenings styrelse. Susanne Björkman fungerade som ordförande för föreningen. Övriga 

medlemmar från scoutkåren är Gunilla Widén, Krista Willman och Maria Sjöblom. 

 

Emilia Juslin satt med i Åbo Svenska Föreningsråds styrelse. 

 

Bodil Lindberg satt med i Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbos styrelse. 

 

Susanne Björkman satt som ordförande för Sydvästra Finlands Scoutdistrikt och Mikaela Korin-Niemi 

satt med som styrelsemedlem. 

 

Johanna Backas och Mikaela Toivonen har fungerat som kårinstruktörer för kårer inom regionen. 

 

 

Övrig representation: 

  

8.1 Susanne Björkman träffade Lounais Suomen Partiopiiris regionchef K.P. Mattila 

 

20.2 Föreningsrådets styrelsemöte som Emilia Juslin och Hedda Mether deltog på. 

 

27.2 Kårledarträff på regionkansliet i Åbo. Från Åbo Vildar deltog Susanne Björkman, 

Hedda Mether, Johanna Backas, Daniela Korin, Emilia Juslin och Emilia Järvinen. 

 

12.3 Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbo ordnade ett kårchefsmöte som Emilia Juslin 

deltog i. 

 

20.3 Föreningsrådets årsmöte. Från Åbo Vildar deltog Hedda Mether, Susanne Björkman 

och Emilia Juslin. 

 

22.3 FiSSc:s vårmöte. Från Åbo Vildar deltog Hedda Mether, Susanne Björkman och 

Emilia Nylund. 
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8.4 Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbo höll möte som Susanne Björkman och Bodil 

Lindberg deltog i. 

 

10.4 Emilia Juslin satt på Föreningsrådets möte. 

 

7.8 Hedda Mether och Emilia Juslin presenterade kårens bokslut, verifikat och protokoll 

för Ungdomsnämnden i Åbo. 

 

26.10  FiSSc:s höstmöte i Karis. Från Åbo Vildar deltog Susanne Björkman, Johanna 

Backas, Hedda Mether, Lotta Sunde, Cecilia Achrén, Nina Wester, Emma Liljeroth 

och Mikaela Korin-Niemi. 

 

5.11 Bodil Lindberg satt på Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbos möte. 

 

15.11 FiSSc:s extra medlemsmöte som Mikaela Korin-Niemi, Daniela Korin, Lotta Sunde 

och Emilia Juslin deltog i. 

 

10.12 Scoutglögg på scoutstationen i Helsingfors, Emilia Juslin deltog. 

 

24.12 Kollektinsamling i julkyrkan. Susanne Björkman och Emilia Juslin ställde upp. 

 

Emilia Juslin har skrivit ett brev, om Navigatorseglatsen till Tallin, till Lions föreningen i Åbo i hopp 

om att inleda samarbete mellan föreningarna. 

 

 

STYRKERAPPORT 
 

Den 31.12.2014 hade kåren 112 medlemmar mot 98 medlemmar den 31.12.2013. Av dessa var 24 

vargungar, 5 äventyrsscouter (10-12 år), 16 spejarscouter (12-15 år), 11 explorerscouter (15-17 år), 8 

roverscouter (18-22 år) och 24 äldre ledare med ledaruppdrag samt 24 övriga ledare, understödande 

medlemmar eller barn under vargunge-ålder. 

 

 

SCOUTLOKALITETER 
 

Kåren disponerar över två rum med kokmöjlighet omfattande ca 60 m
2
 i gårdsbyggnaden av 

fastighetsaktiebolaget Svenska Gården Verdandis fastighet vid Auragatan 1. Lokalen används för 

styrelse-, patrull-, äventyrsscout- och vargungemöten samt andra ledarsammankomster.  
 

Vargungarna samlades också under hösten i Spegelsalen i G-trappan på Gillesgården, Auragatan 1. 
 

Cecilia Achrén fungerade som lokalmästare under året och har ansvarat för att Hyddan är försett med 

behövligheter och lagat städlistor för lokalen.  

 

Kårens S:t Karinsavdelning håller sina möten i församlingens utrymmen i S:t Karins kyrka.  

 

Under år 2014 var det planerat att alla föreningar som har verksamhet i Gillesgårdens lokaler skulle 

börja betala hyra, men eftersom kåren inte fått något hyresavtal under året har ingen hyra erlagts.  
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UTFÄRDSSTUGA 

 
Tillsammans med Scoutkåren Pojkarna förfogar kåren över utfärdsstugan Kåken i Lemlax by, Pargas. 

Kåken används för utfärder, förläggningar och hajker. Susanne Björkman har även detta år varit 

Kåkenfogde. 

 

Inga större förändringar har gjorts på Kåken under året. 

 

 

SJÖVERKSAMHET 

 
Under året har seglatssamarbetet som drogs igång 2013 med Koffan fortsatt. Under våren planerades 

seglatser för kårens alla åldersgrupper både tillsammans med Koffan och skillt, men tyvärr blev inga av 

seglatserna av på grund av deltagarbrist. Trots det skeppade Emilia Juslin en seglats för Koffans 

äventyrsscouter och en handfull vildar ordnade ett båttalko på våren. Två jolleskolningsdagar ordnades 

även detta år på ASS, men med få deltagare från ÅV. Navigatorseglatserna har det däremot visat sig vara 

ett större intresse för. På sommarlägret Atlantis ordnades ett mycket mångsidigt sjöprogram, innefattande 

paddling, segling med både kölbåtar och jollar, sjöräddning och reparbeten, som alla scouter deltog i. 

 

 

9.4 Seglatsplaneringsmöte tillsammans med Koffan. Från ÅV deltog Emilia Juslin, 

Daniela Korin och Bodil Lindberg. 

 

26-27.4 Daniela Korin deltog på ett Navigatortalko i Lovisa. 

 

3.5 Båtfix på Tuuli. Emilia Juslin, Daniela Korin, Anna Ahlskog och Matilda Saarinen 

deltog.  

 

27.5 Emilia Juslin och Daniela Korin höll jollesegling för äventyrs- och spejarscouter på 

ASS.  

 

28-29.5 Seglats för äventyrsscouter på Tuuli, Emilia Juslin skeppade. 

29.5 Daniela Korin seglade med Navigator i samband med sjörådets möte. 

 

23-28.6 Skärgårdsseglats Helsingfors-Åbo på Navigator, Maria Jäntti och Fredrika Brunou 

deltog. 

 

29.6 Regionen ordnade vargungeseglats på Navigator. Emilia Juslin vice-skeppade på 

seglatsen och 4 scouter från S:t Karinsavdelningen deltog. 

 

23-25.7 Seglingstävlingen “På rätt köl”. Jenny Skrifvars deltog tillsammans med ett lag från 

Koffan och vann tävlingen. 

 

12-14.9 Roverscout- och ledarseglats på Navigator. Emilia Juslin, Petra Lapela och Ida 

Hensriksson deltog. 
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 
 

 

IMWe – International Creative Workshop for Scouts 

 

IMWe är ett kreativt, internationellt scoutevenemang som ger möjligheten för scouter att delta i olika 

workshops på scoutslottet i Rieneck, Tyskland. Tidpunkten för evenemanget var denna gång 13-21.4 och 

temat var Imaginarium – Welcome to a world of wonders. Julia Fält har sedan år 2007 både deltagit och 

varit en av organisatörerna för IMWe, så även detta år. 

 

VALUE BASED LEADERSHIP 

 
Value based leadership är en ledarskapskurs som ordnas av Scouternas Folkhögskola i samarbete med 

flera olika ungdomsorganisationer. Syftet med kursen, som är riktad till personer i åldern 20-25 år och 

som redan fungerar i en ledarroll, är att låta sina värderingar ta en aktiv del i sitt ledarskap och genom det 

utvecklas som ledare. Kursen ordnas under fyra olika tillfällen, både i Finland och i Sverige. Detta år 

slutförde Mikaela Korin-Niemi kursen och fick under kursens avslutande tillfälle även skaka hand med 

Sveriges kung Carl XVI Gustaf. 

 

31.1-2.2 Mikaela Korin deltog på Value Based Leadership-utbildningsveckoslut i Helsingfors. 

 

18.3 Emilia Juslin deltog på ett Value Based Leadership-seminarium i Helsingfors. 

 

27-30.3 Value Based Leadership veckoslut i Stockholm, Mikaela Korin deltog. 

 

8.5 Mikaela Korin deltog på Value Based Leadership-kursen sista del där hon fick träffa 

kungen. 

 

 

MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER 

 
Vårterminen inleddes med en terminsstart 7.1 och avslutades 20.5 med traditionellt program i 

Vårdbergsparken. 

 

Under våren och hösten hölls patrullmöten ungefär tre gånger i veckan. Utöver patrullmöten hölls flera 

planeringsmöten tillsammans med lotsarna och åldersgruppsansvariga inför olika evenemang och 

terminsplanering. Spejarscouterna och explorerscouterna höll även skilda träffar i den egna 

åldersgruppen tillsammans med sina åldersgruppsansvariga. 

 

Kårkvarteret sammanträdde under det gångna året sammanlagt 14 gånger i from av kombinerade 

kårkvarters- och ledarträffar och ytterligare 1 gång enskilt för att planera verksamhetsåret. Ett flertal 

övriga planeringsmöten inför VU-rumbor, höstmanövrar, hajker, sjöscoutdagen och pysseldagen hölls 

under året.  

 

Under våren deltog flera vilda ledare både i egna planeringsgrupper på diverse möten och för att planera 

kårens transporter och program inför förbundslägret Atlantis. 

 

Den 17.2 hölls kårens årsmöte som Hedda Mether, Susanne Björkman, Daniela Korin, Lotta Sunde och 

Cecilia Achrén deltog på. 
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Kårens representant i Åbo Svenska Föreningsråd Emilia Juslin deltog på 3 möten tillsammans med 

Susanne Björkman och Hedda Mether. Susanne Björkman, Bodil Lindberg och Emilia Juslin har under 

året suttit fyra gånger på Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbos möten. 

 

En kårledarträff hölls under året på scoutstationen i Åbo som gick av stapeln 27.2. På mötet deltog 

Susanne Björkman, Johanna Backas, Emilia Juslin, Daniela Korin, Emilia Järvinen och Hedda Mether. 

 

Alla ÅV:s ledare som har varit med i någon av FiSSc:s och FS:s grupper, förbundsråd eller regionarbete 

har deltagit på ett antal i respektive styrelsers möten under året.  

 

På årsmötet tillsattes en jubileumskommitté som under året hållit tre planeringsmöten, 3.3, 2.4 och 5.5. 

 

De tre spejarscouterna Vilma Wahlbeck, Emma Isoherranen och Fredrika Brunou samt de två 

explorerscouterna Linnea Wahlbeck och Ella Wahlbeck som ämnar delta på Jamboreen 2015 har under 

året träffats under 6 tillfällen för att planera resan och ansöka om understöd. Ett av tillfällena ordnades 

som ett infotillfälle 6.3 för både deltagarna och deras föräldrar, av Susanne Björkman, Emilia Juslin, 

Lotta Sunde och Hedda Mether. Veckoslutet 30-31.8 deltog hela gruppen på FiSSc:s Jamboreeträff i 

Helsingfors. 

 

I samband med båtsamarbetet med Koffan hölls ett seglatsplaneringsmöte under våren. 

 

På FiSSc:s vårmöte 22.3 deltog 3 vilda ledare, medan 9 ledare deltog på FiSSc:s höstmöte 26.10. På 

FiSSc:s extra medlemsmöte 15.11 deltog 4 vildar och på mötet valdes Susanne Björkman in till FiSSc:s 

styrelse som förbundsrådets ordförande. 

 

Höstterminen inleddes 26.8 och avslutades med julfest för hela kåren 16.12, i S:t Karins hölls julfesten 

14.12.  

 

16.9 hölls ett föräldramöte för alla åldersgrupper. Under tiden höll Lotta Sunde, Pia-Maria Grandell, 

Tuuli Tapper, Linda Javén och Cecilia Achrén geocatching för barnen. 

 

Pysseldagen, som huvudsakligen ordnades av Hedda Mether, hölls traditionsenligt 6.12. Sammanlagt 

deltog 9 vargungar, 6 äventyrsscouter, 11 spejar- och explorerscouter samt 16 ledare, 3 övriga vuxna och 

10 ledarbarn. 

 

 

ARKIVET 
  

Kåren har tidigare fört hela sitt existerande arkiv till Åbo Akademis bibliotek (handskriftsavdelningen), 

där vårt material för tillfället uppgår till cirka sex hyllmeter.  

 

UTBILDNINGAR OCH KURSER 

 
6.1 Mikaela Korin och Emilia Juslin höll en kort utbildning för kårens patrull- och vice 

patrulledare. 

 
5.2 Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbo ordnade en föreläsning med temat ”Puhutaan 

partiosta” som Susanne Björkman deltog på. 
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8-9.2 Pia-Maria Grandell deltog på utbildarutbildning oh Emilia Juslin satt i staben. 

 

28.2-2.3 Vårsemi för förtroendevalda i Ahtela, som Daniela Korin, Mikaela Korin-Niemi och 

Johanna Backas deltog. 

 

7-9.3 Lotta Sunde deltog på grundutbildning för scoutledare - som ledare i kåren, i Vasa.  

 

15-16.3 Kårens UTE-kurs som beställdes av utegruppen. Emilia Juslin, Daniela Korin, Pia-

Maria Grandell och 4 spejarscouter deltog.  

 

4-6.4 Lotta Sunde deltog på grundutbildning för scoutledare – åldersgruppsledare i Vasa.  

 

4-6.4 Spejardagar i sydvästra Finland, med temat samhälle. Susanne Björkman var i köket 

och 2 spejarscouter, Fredrika Brunou och Cecilia Salpaoja, deltog. 

 

13.5 Emilia Juslin och Hedda Mether deltog på svenska studiecentralens föreläsning 

”Föreningen som arbetsgivare”. 

 

9.10 FiSSc ordnade en inspirationsföreläsning om livskraftig förening, Hedda Mether 

deltog.  

 

10-12.10 Evenemangsledare - Grundutbildning för scoutledare i Borgå, Jenny Skrifvars och 

Rosanna Blomster deltog. 

 

7-9.11 Kårledare – Grundutbildning för scoutledare, Jenny Skrifvars och Rosanna Blomster 

deltog. Johanna Backas satt med i staben. 

 

27.11 Emilia Nylund deltog på Kuksa-utbildning i Åbo. 

 

 

Idun Hellström fungerade under hösten som stabschef för scoutledargrundkursen i flerform. Mikaela 

Korin-Niemi och Pia-Maria Grandell satt med i staben. 

 

 

TÄVLINGAR 

 
24.4 Bilstadsmanövern "Gyllene Karburatorn". Från ÅV deltog 9 personer, varav det ena 

laget "Golden Girls" vann hela tävlingen och det andra laget "Ottomoottori" 

placerade sig på andra plats.  

3.5 Vargunge- och äventyrsscoutstävlingar i Pargas. Fem vargungar och en äventyrsscout 

deltog, Irene Hautala var följeslagare. 

 

6.5 Explorerscouterna ordnade stadsmanöver för äventyrsscouterna. 

 

ÅV skulle ha ordnat SpExRoLe-tävlingen för hela regionen 11-12.10, men tävlingen inhiberades på 

grund av för litet deltagarantal.   
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WILDA POSTEN 
 

Kårtidningen Wilda Posten utkom även i år med två nummer. Tidningarna har fyllts med historier om 

verksamheten det gångna året, teckningar, korsord, recept, personpresentationer med mera. Som 

redaktör för tidningen har Julia Fält fungerat och med sig i redaktionen har hon haft explorerscouterna 

Anna Ahlskog, Matilda Saarinen och Ella Wahlbeck.  

 

 

UPPVAKTNINGAR 

 
27.1 Hedda Mether, Susanne Björkman, Lotta Sunde och Emilia Juslin var på besök hos 

Julia Tiihonen och uppvaktade dottern Siiri.  

 

31.5 Studentuppvaktningar. I år blev Annica Sigfrids, Fredrika Wulff och Sofie Råholm 

studenter.  

 

19.7 ÅV uppvaktade Mikaela Korin-Niemi på hennes bröllop 

 

Varsin scoutbody har skickats till Idun Hellströms, Ida Engbloms och Anna Moa Westerlund-Rönnbergs 

nyfödda barn. 

 

Vuxendeltagarna Rasmus Niemi, Sonja Balthasar och Reija Lönnqvist som deltog på sommarlägret 

Atlantis och hade en uppgift under lägret avtackades med ett presentkort på 20€ till Partiovaruste. 

 

Sofia Rapo (född Rajala) har uppvaktats med en liten gåva och Jenny Ramberg (född Bäckström) med 

kort för ingåendet av äktenskap. 

 

 

EKONOMI 

Medlemsavgiften för år 2014 höjdes från 40€ till 50€ till följd av att medlemsavgiften på FiSSc:s 

höstmöte 2013 höjdes till 42,50€. Inskrivningsavgiften för nya medlemmar hölls fortsättningsvis på 15€.  

Kåren har under året bytt bank till följd av att Skärgårdsbanken gick upp i Aktia och bankkostnaderna 

höjdes rejält. Detta ledde till att medlemsavgifterna uppbars senare på våren än vanligt då det kommit 

klarhet i det nya kontonumret.   

Under år 2014 har kåren erhållit ett verksamhetsbidrag från Åbo Stad på 5000€ och ett bidrag på 2000€ 

från Stiftelsen Kyrkligt Arbete vid Åbo Svenska Församling. Ytterligare erhölls tillsammans med 

Koffan och Scoutkåren Pojkarna 600€ av Aktiastiftelsen i Åboland för busstransport till sommarlägret i 

Hangö. Jamboreedeltagarna har erhållit en subventionering på 2500€ från Fruntimmersföreningen för 

resan till Japan 2015. Tack vare dessa understöd och bidrag har kåren kunnat sänka deltagaravgifterna 

på Navigatorseglatserna, sommarlägret, vargungedagen till Åbo slott, spejarfyren i Helsingfors samt 

roverscout- och ledardagarna i Karis.  

Egen penninginsamling har också bedrivits i form av adventskalendersförsäljning. I och med 

adventskalendersförsäljningen gjordes en vinst på 1400€ till följd av ett försäljningsrekord på 654 sålda 

adventskalendrar. Lika som tidigare år var priset på adventskalendern 7€, varav 2,91€ gick oavkortat till 
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kåren. Jamboreedeltagarna sålde våfflor på Gillesgården under restaurangdagen i Åbo 17.5 och gjorde 

en vinst på dryga 300€ som går till att täcka en del av resekostnaderna. 

Enligt vad FAB Svenska Gården beslutat, skulle alla föreningar som har verksamhet på Gillesgården 

börja betala hyra från och med 1.1.2014. För ÅV:s del skulle detta betyda 120€ i månaden under år 2014 

och en förhöjning till 300€ från och med 1.1.2015. Eftersom kåren inte fått ett avtal att skriva under, har 

ingen hyra betalats under år 2014 som det ursprungligen var planerat. Dock kommer kåren mycket 

sannolikt att börja betala hyra under verksamhetsår 2015. Efter årsskiftet kommer hyran för 

Gillesgårdens spegelsal, där vargunge- och äventyrsverksamheten veckovist bedrivs, att höjas till 

15,50€/timme. 

KÅRKVARTERETS ÖVERSIKT 
 

Med denna berättelse avslutas föreningens 97:e verksamhetsår. 

Även år 2014 har kåren kunnat erbjuda ett digert och mångsidigt program till dess medlemmar. Såväl de 

traditionella evenemangen som ett par nya evenemang har ordnats under året.  

På våren erbjöds kåren en möjlighet att beställa en skräddarsydd UTE-kurs av FiSSc:s utegrupp. 

Programmet gav bra tips och inspiration för kommande evenemang, och gav dessutom ledarna nya 

erfarenheter som inte nödvändigtvis skulle ha lärts på egen hand. 

Förbundslägret drog ett massivt antal deltagare såväl bestående av kårens egna medlemmar som deras 

familjemedlemmar och vänner. Många ÅV-ledare hade betydande uppgifter och gjorde enorma insatser 

för att förverkliga förbundsläget både före och under lägret. Under lägret ordnades även en del program 

enbart för kåren och så gott om hela kåren bodde i samma rök, vilket bidrog till en god 

samhörighetskänsla.  

En annan av årets större succéer var ledarhelgen som ordnades i Nagu. Helgen gav ledarna möjligheten 

att slappna av med god mat och trevligt sällskap, samtidigt som den kommande höstens verksamhet och 

ledarfördelningen inom kåren kunde planeras.   

Trots att det varit ett stort deltagarantal på en del evenemang, har intresset för vissa andra dalat. 

Sjöscouttävlingen i Stockholm blev inte överhuvudtaget av, då det inte visades intresse för att delta på 

trimningarna under våren. Seglatserna på Tuuli blev inte heller av som planerat, men lyckligtvis fanns 

det ändå ett litet seglingsintresse i och med deltagandet på Navigatorseglatserna. Förhoppningsvis 

kommer dessa evenemang att bli av under nästa verksamhetsår.  

På hösten hölls ett par traditionella evenemang; höstmanövern, VU- och Ä-förläggningen och 

julpysseldagen, som även detta år drog flera deltagare. Medan höstmanövern ordnades i en mindre 

skala, drog VU- och Ä-förläggningen ett rekordstort deltagarantal på totalt närmare 40 personer. 

Julpysseldagen var som förväntat även en deltagarmagnet som drog till sig barn, vuxna, scouter, familjer 

och vänner för att tillsammans pyssla och bygga upp stämning inför julen.  

Under året har en del investeringar gjorts i kåren. Ett nytt nigertält och en printer/scanner, för att 

underlätta diverse administrativa ärenden, har införskaffats. Utöver detta har en egen mapp på 

molntjänsten Google Drive gjorts för att det skall vara lättare åtkomst till kårens allmänna dokument. 
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Summa summarum var verksamhetsåret packat med program där det funnits något för alla. Ett stort 

glädjeämne är att det fortsättningsvis finns intresse för att delta på dessa evenemang, som ledarkåren 

lägger en så enormt stor insats i för att hålla vid liv. Kårkvarteret riktar därmed ett stort tack till alla 

spejarscouter, explorerscouter, roverscouter, ledare, vänner och övriga som på något sätt bidragit till 

förverkligandet av denna mångsidiga verksamhet. Ivrigt kan vi se framemot verksamhetsåret 2015 som 

bär med sig en Jamboree-resa, ett fantastiskt sommarläger tillsammans med Seaboys och Stormfågeln 

och traditionsenliga evenemang. Dessutom gläds vi över att vara ett steg närmare jubileumsåret 2017, 

vars planering så energiskt och entusiastiskt satts igång under det gångna året. 

Till slut vill kåren rikta ett stort tack till Åbo Stad, Stiftelsen Kyrkligt Arbete, Aktiastiftelsen i Åboland 

och Fruntimmersföreningen i Åbo för de bidrag vi erhållit. Ett tack riktas även till Åbo Flickscouters 

Understödsförening r.f. samt privatpersoner som hjälpt till att förverkliga scoutverksamheten i vår kår. 

Vi kan med trygghet ta itu med det 98:e verksamhetsåret och dess utmaningar. 

 

 

Årsberättelsen given inför årsmötet 23.2.2015. 
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Emilia Juslin     Emilia Nylund 
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Daniela Korin 
Sekreterare 


