REDOGÖRELSE FÖR FLICKSCOUTKÅREN ÅBO
VILDARS RF:S VERKSAMHET ÅR 2016
KÅRKVARTERET
Kårkvarteret sammanträdde 4 gånger och har under året haft kontinuerlig kontakt via ”whatsapp”.
Kårkvarteret hade följande sammansättning:
Kårkvarteret
Kårchef:
Vice kårchef:
Ekonom:
Materialförvaltare:
Sekreterare:

2016
Cecilia Achrén
Johanna Grandell
Lotta Sunde
Petra Lapela
Ida Henriksson

1.1  29.2.2016
Cecilia Achrén
Johanna Grandell
Hedda Mether
Lotta Sunde
Ida Henriksson

VERKSAMHETSGRANSKARE
Under året fungerade Emilia Juslin och AnnSofie Winter som kårens verksamhetsgranskare, och som
deras suppleanter Ulla Lindell och Maria Sjöblom.

INVENTERINGSMÄN
Materialförvaltaren Petra Lapela har under året tillsammans med sina inventeringsmän Anna Ahlskog
och Annica Sigfrids inventerat kårens lösöre.

KÅKENFOGDE
Susanne Björkman fungerade även detta år som Kåkenfogde. Hon har skött diverse löpande
skötselarbeten samt förhandlingar med Scoutkåren Pojkarna och fastighetsägaren.

UTBILDNINGSANSVARIG
Emilia Nylund fungerade som kårens utbildningsansvariga under året 2016.

WEBMASTER OCH SOMETEAM
Under året har Emilia Nylund fungerat som webmaster och har tillsammans med Hedda Mether
ansvarat för kårens synlighet på sociala medier.
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VARGUNGEVERKSAMHETEN I ÅBO
Under våren 2016 bestod vargungarna av 17 barn i årskurs 13. Gruppen delades i två för att förenkla
planeringen och dragandet av mötena; årskurs 1 och 2 bildade en grupp och åk 3 en annan. Den yngre
gruppen leddes av Jenny Skrifvars och Emilia Ares och den äldre av Anna Ahlbäck och Ella
Wahlbeck. Grupperna hade möten samtidigt, men på olika ställen så att de yngre var i Spegelsalen och
de äldre på scoutsidan på Hyddan. Programmet var det samma, men svårighetsgraden anpassades
något till åldersgruppen. Spåren Redaktören, Berättelser och Orientering gjordes. Vargungarna fick
bl.a. bekanta sig med olika tidningar och tidningstexter och gjorde även en gallup som publicerades i
Wilda Posten. För spåret Berättelser läste vargungarna olika sagor och gjorde olika uppgifter till dem
medan de för Orientering bekantade sig med orienteringens grunder. Under de veckovisa mötena
ordnades även en mysig påskfest i april och en kort stadsmanöver i maj där de äldre vargungarna höll
några punkter för de yngre i Vårdbergsparken. En helg i april ordnades den traditionella VUrumban
och i maj ordnades regionens vargungetävling i Åbo.
Under hösten 2016 fungerade Jenny Skrifvars, Anna Ahlbäck och Emilia Ares som ledare för
vargungarna. Gruppen bestod av 20 barn från årskurserna 13 och fungerade som en enhetlig grupp.
Spåren som gjordes under hösten var Snickaren och Trafik. För spåret Snickaren bekantade sig
vargungarna bl.a. med olika verktyg och fick prova på att såga, skruva och hamra. Vargungarna
bekantade sig med trafikregler och trafikmärken både i teorin och i praktiken genom en kort
trafikspårning under ett möte. Under hösten ordnades en VUrumba i november med temat
Sydpolsexpeditionen samt den traditionella Halloweenfesten. Vargungarna deltog även i regionens
VUdag med zumba tema. På julfesten uppträdde vargungarna med ett mycket stämningsfullt luciatåg.
Följande ledare fungerade som akelor under året:

Vargungar
(åk 13)

VÅREN
Jenny Skrifvars
Anna Ahbäck
Ella Wahlbeck
Emilia Ares

HÖSTEN
Jenny Skrifvars
Anna Ahlbäck
Emilia Ares

Åldersgruppsansvarig
: Johanna Grandell

ÄVENTYRSSCOUTVERKSAMHETEN I ÅBO
Åbo Vildas äventyrsscoutverksamhet startade med en ny grupp från och med hösten 2016. De fem
äventyrsscouterna har tillsammans med Linda Javén deltagit i höstförläggningen Kåktarktis  I
Amundsens fotspår. Äventyrsscouterna har gjort specialmärket detektiven och vädersträcket norr.
Kapten: 
Linda Javén (hösten 2016)
Åldersgruppsansvarig:
Johanna Grandell
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S:T KARINSAVDELNINGENS VERKSAMHET
S:t Karinsavdelningen ordnar kombinerad vargunge och äventyrsscoutverksamhet i klubbutrymmena i
S:t Karins kyrka. Under våren hade avdelningen 7 vargungar och 7 äventyrsscouter, på hösten 3
vargungar och 6 äventyrsscouter indelade i två kullar/patruller. Avdelningen har aktivt deltagit i kårens
verksamhet, och inte ordnat egna utfärder under året. Avdelningen samarbetar också med Scoutkåren
Pojkarnas S:t Karinsavdelning och ordnar bl.a. gemensamma vår och julfester samt den traditionella
Halloweenmaskeraden med knytkalas.

Akelor:

VÅREN
Mikaela Toivonen
Heidi Lindén

HÖSTEN
Mikaela Toivonen
Heidi Lindén

Åldersgruppsansvarig:
Johanna Grandell

SPEJARSCOUTVERKSAMHETEN
Spejarscouterna (totalt kring 10 stycken) har delats in i två patruller i år, patrull Sköldpaddor och
patrull Åsnor. 
Patrullerna leds av två duktiga patrulledare med stöd av sina vice patrulledare.
Patrulledarna är explorerscouter
.
Etapperna som avlades under 2016 var lägerliv och samhälle. På våren förberedde patrullerna sig för
Finnjamboreen Roihu och många Vildar deltog i själva lägret. Patrullerna hade veckomöten med olika
teman och spejarscouterna fick själva hålla i planeringen för varsitt möte, vilket var uppskattat.
Samhällsetappen avlades under hösten och då hade patrullerna program så som knytkalas med etnisk
mat och mycket diskussioner om bland annat bra och dåliga saker som hänt den senaste tiden. Även
traditionellt scoutprogram, såsom knopar och morse har gåtts igenom. Endast två spejare deltog i
höstförläggningen och därmed fick de prova på ledarrollen i form av hjälpledare, istället för att ha ett
eget program. Detta fungerade riktigt bra och spejarna återvände trots ändringarna nöjda hem. Under
spejarträffarna, som ordnades ungefär en gång i månaden under hösten, planerades främst
samhällsfyren och julfestprogrammet. Samhällsfyren blev en resa till Helsingfors, men denna ordnades
först i januari 2017.
VÅREN
Sköldpaddorna
PL: Mimika Hindersson

HÖSTEN
Sköldpaddorna
PL: Anna Ahlbäck

VPL: Vilma Wahlbeck

VPL: Emma Isoherranen
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Åsnorna
PL: Linnéa Wahlbeck
VPL: Emilia Ares

Åsnorna
PL: Johanna Bergelin
VPL: EvaMaria Bonnet, Heddi Lindberg

Åldersgruppsansvarig: J
ohanna Grandell

EXPLORERSCOUTVERKSAMHETEN
Explorerscouterna var under året aktiva som patrulledare för spejarscoutpatrullerna och en del
fungerade också som hjälpledare för vargungar och äventyrsscouter. I slutet av våren 2016 flyttades
många spejarscouter upp till explorerpatrullen, som valde att kalla sig för patrull Sengångare. Patrull
Sengångare har haft ett roterande patrulledarskap, där flickorna parvis har planerat möten som de har
hållit med ca två veckors mellanrum. På mötena har de bl.a. gjort aktiviteter ur
explorerscoutprogrammet och gjort utflykter (en "skattjakt" på IKEA var en uppskattad patrullutflykt).
Under våren hade kåren 6 explorerscouter och under hösten hade antalet ökat till 12.

Lotsar:

VÅREN
Linda Javén

HÖSTEN
Mikaela KorinNiemi

Åldersgruppsansvarig:
Johanna Grandell

HAJKER, FÖRLÄGGNINGAR OCH UTFÄRDER
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Vargunge och äventyrsscout förläggningen Den flygande mattan på Kåken. Ida
Henriksson planerade evenemanget som sin ledarskapsövning i Grundutbildningen för
scoutledare. På evenemanget deltog 7 vargungar och äventyrsscouter, 4 ledarbarn och 9
ledare.
Spejarnas patrullförläggning på Kåken.
Dagsutflykt till Brusaby. Knappa 30 Åbo Vildar deltog.
Vargungedag i Pargas med zumba på programmet. 5 vargungar och Idun Hellström
deltog.
SpExRoLetävling ordnades i år av KFUM:s Scouter Kamraterna. Ett ÅV lag med
Linnea Wahlbeck, Emma Isoherranen och Vilma Wahlbeck deltog. ÅV laget vann
dessutom hela tävlingen.
Vargunge och äventyrsscoutförläggningen Kåktarktis  I Amundsens fotspår på Kåken.
Rosanna Blomster och Linda Javén planerade evenemanget som sin ledarskapsövning i
Grundutbildningen för scoutledare. 9 vargungar, 5 äventyrsscouter och 2 spejare som
hjälpledare deltog på evenemanget. Som ledare tillsammans med Rosanna och Linda
deltog Lotta Sunde, Susanne Björkman och Sandra Råholm.
Grundutbildningen för scoutledare i Vasa. Mikaela KorinNiemi deltog i staben.
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LÄGER
Sommarlägret Gnistan
Sommarlägret Gnistan 2016 ordnades 16–19.6.2016 för vargungar och äventyrsscouter. Lägret var ett
samarbete mellan en del av kårerna från Åland och Sydvästra Finlands region, nämligen Sjöscoutkåren
S:t Simons Sjöfararna, Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna, Scoutkåren Pojkarna, KFUM:s Scouter
Kamraterna, Scoutkåren Tammerfors Spejare och Scoutkåren Sydvästen. Lägret hölls på Eknäs
lägerområde på Kimitoön. Läget möjliggjorde program på land och till sjöss. Sammanlagt deltog 100
barn och 49 ledare. Från Åbo Vildar deltog 11 vargungar, 1 äventyrsscout och 8 ledare. Åbo Vildars
ansvarsområden var lägerchef, säkerhet, första hjälp och pausprogram. Idun Hellström var lägerchef och
projektet var en del av hennes TGutbildning.
Roihu
Finnjamboreen Roihu (20
–
28.7) var för 15 av kårens scouter och ledare en av sommarens höjdpunkter.
Vår lägerkår i underlägret Unity bestod av andra FiSSckårer från Åboland och en pojkscoutkår från
Irland. Många vänskapsband formades efter en lite trevande start, och mot slutet av lägret var det svårt
att skiljas från de nyfunna vännerna. Själva lägervardagen bestod av programdalar för scouterna och
ledaruppdrag av olika slag för de vuxna. Utöver dagsprogrammen ordnades det bl.a. lägerbål, andakt,
internationella marknader, programpunkter och ett mysigt (och något extempore) FiSSclägerbål.
Det var häftigt att uppleva vimlet och mångfalden på ett storläger och det fanns allt från scoutshoppar
och glasskiosker till stridsplanssimulatorer och brandbilar. För ledare fanns det en oas med bl.a.
badtunnor, bastu, massage och gymnastikpass. Lyxigt värre!
Lägrets tre officiella språk kändes ibland som två, men det var intressant att se den finska
scoutkulturen på nära håll, och många var intresserade av att lära känna oss finlandssvenska scouter.
Roihu var sammanfattningsvis en otrolig upplevelse som säkert lever kvar länge i deltagarnas minnen!

DUBBNINGAR OCH UTMÄRKELSER
Vid S:t Göransgudstjänsten i S:ta Katarina kyrka 19.4, på terminsavslutningen 17.5 och på julfesten
13.12 förrättades följande dubbningar och utdelningar av åldersgruppssigill:
Dubbade till scouter:Alicia Granholm
Wilma Mecklin
Ada Aaltonen
Lotta Luotola
Sienna Hundeshagen
Ciara Wikström
Sophie Tenho
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Vargungesigill:

Stella Balthasar
Lotta Wulff
Ida Varjo
Katrin Salonen
Cecilia Rönnlund
Frida Björklund
Lotta Lindroos
Alexandra Poutanen

Äventyrsscoutsigill: Frida Balthasar
Erika Bergman
Lydia Brenner
Minea Friman
Spejarscoutsigill:

Julia Virta
Kristin Wikström
Cecilia Salpaoja
Fredrika Brunou
Emma Isoherranen
Maria Jäntti
EvaMaria Bonnet
Heddi Lindberg
Johanna Bergelin

Explorersigill:

Linnea Wahlbeck
Emilia Ares

Ledare:

Emilia Juslin tilldelades FiSSc tacksamhetstecken av IIIklass.
Mikaela KorinNiemi tilldelades Finlands Scouters förtjänsttecken i brons.

FULLMAKTER OCH CERTIFIKAT
Av kårens ordinarie medlemmar innehas scoutledarfullmakt av:
Johanna Grandell (fick fullmakten 2016), Ida Henriksson (fick fullmakten 2016), Jenny Skrifvars, Lotta
Sunde, Cecilia Achrén, Johanna Backas, Denina Björklund, Susanne Björkman, Linda Degerman, Ida
Engblom, Annica Forssell, Julia FältNardmann, PiaMaria Grandell, Andrea Heiskanen, Idun
Hellström, Emilia Juslin, Emilia Järvinen, Daniela Korin, Mikaela KorinNiemi, Emma Liljeroth, Bodil
Lindberg, Ulla Lindell, Heidi Lindén, Pia Lindfors, Jenny Lähteenmäki, Hedda Mether, Emilia Nylund,
Sandra Råholm, Maria Sjöblom, Julia Tiihonen, Mikaela Toivonen, Nina Wester, Hanna Westerlund,
Anna Moa WesterlundRönnberg och Krista Willman.
Följande ledare har fullföljt Treklöver Gillwell:
Gunilla Widén, AnnSofie Winter, Susanne Björkman, Mikaela Toivonen, Julia Tiihonen och Julia
FältNardmann.
Följande ledare har deltagit på Value Based Leadership:
Emilia Juslin och Mikaela KorinNiemi.
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Åbo Vildars egna Kamratskapspris 
(som Åbo Flickscouters Understödsförening instiftade i samband
med 90års jubileet 2007) har delats ut även i år, detta år tilldelades Ida Henriksson detta pris.
Dessutom innehas VHFcertifikat, skärgårdscertifikat, hygienpass och förstahjälpenkort av ett flertal
ledare i kåren
.

REPRESENTATION OCH ÖVRIGA UPPDRAG
Emilia Järvinen har varit kårinstruktör på Åland under året.
Johanna Backas har fungerat som kårinstruktör för Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna, Sjöscoutkåren
S:t Simons Sjöfararna och Scoutkåren Sydvästen.
Mikaela KorinNiemi var medlem i utbildningsgruppen.
Susanne Björkman och Cecilia Achrén, i egenskap av kårchef, satt med i Åbo Flickscouters
Understödsföreningens styrelse. Susanne Björkman fungerade som ordförande för föreningen. Övriga
medlemmar från scoutkåren är Gunilla Widén, Krista Willman och Maria Sjöblom.
Understödsföreningen höll årsmöte 22.5.
Lotta Sunde satt med i Åbo svenska föreningsråds styrelse. Med i styrelsen satt även Susanne Björkman
(som Lions representant).
Bodil Lindberg satt med i Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbos styrelse.
Susanne Björkman satt som ordförande för Sydvästra Finlands Scoutdistrikt och Mikaela KorinNiemi
satt med som styrelsemedlem.

Övrig representation:
14.2
19.4
11.4
18
–
20.11

Alla hjärtans dags jippo för Gemensamt Ansvar ordnades i Kuppisparken tillsammans
med Scoutkåren Pojkarna och KFUM:s Scouter Kamraterna.
S:t Görans gudstjänst hölls i S:ta Katarina kyrka tillsammans med Scoutkåren Pojkarna
och KFUM:s Scouter Kamraterna. Runt 30 Åbo Vildar deltog.
Åbo Vildar medverkade i programmet Närbild på yle5.
FS medlemsmöte i Uleåborg. Susanne Björkman deltog.

STYRKERAPPORT
Den 31.12.2016 hade kåren 112 medlemmar mot 115 medlemmar den 31.12.2015.
Av dessa var 27 vargungar (79 år), 11 äventyrsscouter (1012 år), 10 spejarscouter (1215 år),
12 explorerscouter (1517 år), 5 roverscouter (1822 år) och 24 äldre ledare med ledaruppdrag, 12
understödande medlemmar samt 11 övriga betalande medlemmar.
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SCOUTLOKALITETER
2
Kåren disponerar över två rum med kokmöjlighet omfattande cirka 60 m
i gårdsbyggnaden av
fastighetsaktiebolaget Svenska Gården Verdandis fastighet vid Auragatan 1. Lokalen användes under
året för styrelse, patrull, äventyrsscout och vargungemöten samt andra ledarsammankomster.

Vargungarna samlades också i Spegelsalen i Gtrappan på Gillesgården, Auragatan 1.
Sandra Råholm fungerade som lokalmästare under året och har ansvarat för att Hyddan försetts 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.

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
16
–
19.6
5
–
13.7
20.7

Sommarlägret Gnistan. De deltagare som deltog på lägret hade möjlighet att åka ut och
segla med de andra kårernas båtar.
Anna Ahlskog deltog på FiSSc: Offshoreseglats.
Vargunge och äventyrsscoutseglats ordnades i Åbo med s/y Navigator. På seglatsen
fungerade Petra Lapela, Ida Henriksson, Emilia Juslin och Bodil Lindberg som ledare. Från
ÅV deltog även en vargunge.

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. Julia FältNardmann har sedan 2007 både deltagit och
varit en av organisatörerna för IMWe. Under år 2016 ordnades IMWe ”Olympus Calling” 18–29.3.
Scoutförbund VCP:s Fachgruppentagung där de olika arbetsgrupperna inkluderande IMWeteamet
träffas. Dessa träffar ordnades 12
–
14.2, 22
–
24.5 och 9
–
11.9.
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MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER
Vårterminen inleddes med en terminsstart 12.1 och avslutades 17.5 med en terminsavslutning.
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 2 gånger i form av kombinerade
kårkvarters och ledarträffar och ytterligare 2 gånger enskilt för att planera verksamhetsåret.
Kårkvarteret har under året haft kontinuerlig kontakt via ”whatsapp”.
Ett flertal övriga planeringsmöten inför VUrumbor, höstmanövrar, hajker och pysseldagen hölls under
året. Flera av kårens ledare deltog även i planeringen av sommarlägret Gnistan.
Kårens representant i Åbo svenska föreningsråd Lotta Sunde deltog på 5 möten.
Bodil Lindberg har under året deltagit i Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbos möten.
Alla Åbo Vildars ledare som har varit med i någon av FiSSc:s och FS:s grupper, förbundsråd eller
regionarbete har deltagit i respektive gruppers möten under året.
Kårens årsmöte hölls 29.2 och 18 Vildar deltog. På årsmötet valdes även ett nytt kårkvarter. Cecilia
Achrén omvaldes till kårchef, Johanna Grandell omvaldes till vice kårchef, Lotta Sunde omvaldes till
kårekonom, Ida Henriksson omvaldes till sekreterare och Petra Lapela invaldes till materialförvaltare.
Kårledarträffar har under året hållits vid flera tillfällen (två för den egna regionen), där Vildarna har
varit representerade. 18.2 deltog Cecilia Achrén, Idun Hellström, Susanne Björkman och Johanna
Grandell på Kårledarträffen i Åbo. 22.9 deltog Cecilia Achrén, Idun Hellström, Ida Henriksson, Petra
Lapela och Susanne Björkman på Kårledarträffen i S:t Karins.
På FiSSc:s vårmöte i Helsingfors 19.3 deltog Susanne Björkman. På FiSSc:s höstmöte i Karis 30.10
deltog Idun Hellström, Johanna Backas, Lotta Sunde, Susanne Björkman, Mikaela Korin  Niemi, Ida
Henriksson, Sonja Sunde, Emilia Juslin och Petra Lapela.
Sommarlägret Gnistan hölls 16–19.6 i Eknäs, Kimitoön tillsammans med regionens scoutkårer. Idun
Hellström fungerade som lägerchef och planerade lägret som en del av hennes TGutbildning. Från ÅV
deltog flera ledare i staben och olika stabmöten hölls under våren. Senare under sommaren deltog 15
Vildar på Finnjamboreen Roihu.
20–21.8 åkte ett gäng ÅV ledare ut till Vinappa, Nagu för ledarhelg och VIPmöte. Under ledarhelgen
planerades den kommande hösten samt kommande jubileumsår och avslutades med chokladkurs
tillsammans med Paul Reuter. Under året har även ledarjulfest (6.1) och ledarvårfest (5.6) hållits.
Höstterminen inleddes 30.8 med 50 scouter på plats och avslutades med julfest för hela kåren 13.12
även här med knappa 50 scouter på plats. I S:t Karins hölls julfesten 18.12.
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Pysseldagen, som ordnades av Hedda Mether tillsammans med Idun Hellström, Linda Javén, Ida
Henriksson och Nina Wester, hölls traditionsenligt 6.12. Sammanlagt deltog 66 personer på
pysseldagen.
Jubileum 2017
Arbetet inför jubileumsåret fortsatte. En historik har skrivits och kommer att utges år 2017. Sandra
Råholm har hållit i trådarna för historiken, medan Emilia Nylund övertog ansvaret av Emilia Järvinen
som jubileumsansvarig. Jubileumsåret i sin helhet har planerats i sina egna arbetsgrupper.
Jubileumskommittén och redaktionsrådet har under året hållit flera möten.
Samarbete har påbörjats med de fyra andra kårer i Åbo som har 100årsjubileum år 2017. De fyra andra
kårerna är Auran Tytöt, Auran Tähtipojat, Puhurin Pojat och Turun Partiosissit. Olika gemensamma
evenemang kommer att hållas under året. Cecilia Achrén har hållit i trådarna i samarbetet med de andra
kårerna. Det första gemensamma evenemanget som ordnades var en ledarkaronka, som hölls i Åbo den
11.11 på Bore. På karonkan deltog 10 Vildar och totalt knappa 60 personer. Cecilia Achrén, Hedda
Mether, Sandra Råholm och Ida Henriksson planerade den.
En arbetsgrupp för 100 års jubileums lägret Juba10017 har börjat planera sommarens läger. Lägerchef
för sommarens läger är Susanne Björkman.

ARKIVET
Kåren har tidigare fört hela sitt existerande arkiv till Åbo Akademis
(handskriftsavdelningen), där vårt material för tillfället uppgår till cirka sex hyllmeter.

bibliotek

UTBILDNINGAR OCH KURSER
12–14.2

Johanna Grandell och Ida Henriksson deltog på Grundutbildningen för scoutledare i
Ekenäs (del 1).
12–13.3 Första hjälp 2 ordnades i Åbo. Där deltog Anna Ahlbäck, Johanna Bergelin, Fredrika
Brunou, Maria Jäntti, Cecilia Salpaoja och Ella Wahlbeck.
1–3.4
Grundutbildningen för scoutledare (del 2) hölls i Esbo, Johanna Grandell och Ida
Henriksson deltog.
31.7  6.8 TG  121 läger (Treklöver  Gilwell) på Åland. Mikaela KorinNiemi och Emilia Juslin
deltog.
29.10
FiSScAkademin  Roverscout och ledardagar i Lärkkulla, Karis. Susanne Björkman,
Mikaela KorinNiemi, Lotta Sunde, Idun Hellström, Emilia Juslin, Petra Lapela, Ida
Henriksson och Johanna Backas deltog.
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TÄVLINGAR
21.4
22–23.4
14.5

Bilstadsmanövern ”Gyllene Karburatorn” ordnades av KFUM:s Scouter Kamraterna. I
tävlingen deltog Susanne Björkman, Bodil Lindberg, Emilia Nylund, Ella Wahlbeck, Lotta
Sunde, Cecilia Achrén, Anna Ahlskog och Ida Henriksson från Åbo Vildar.
SpExRoLetävling i Åbo. Ett Åbo Vildar lag deltog och vann hela tävlingen, nämligen
Linnea Wahlbeck, Emma Isoherranen och Vilma Wahlbeck.
Vargunge och äventyrsscouttävlingen Cityäventyret i Åbo. Runt 60 barn och 30 ledare
deltog i evenemanget. Från ÅV deltog 19 scouter och 15 ledare. Johanna Grandell
planerade evenemanget som sin ledarskapsövning i Grundutbildningen för scoutledare.

WILDA POSTEN
Kårtidningen Wilda Posten utkom i år med ett nummer. Tidningen innehöll historier om verksamheten
det gångna året, teckningar, korsord, recept, personpresentationer med mera. Redaktör för tidningen
under året har varit Linda Javén.

UPPVAKTNINGAR
1.6
4.6
30.7
26.11

Dop av KFUM:s Scouter Kamraternas båt. Åbo Vildar uppvaktade med gåva.
Uppvaktande av studenterna Ella Wahlbeck och Matilda Saarinen.
Uppvaktande av studenten Anna Ahlskog.
Uppvaktning på Stormfågelns 20 års jubileum. ÅV gav ett presentkort till en Stormfågeln
schablon (tillverkad av Idun Hellström).

En scoutinspirerad gåva överräcktes åt Idun Hellström och hennes lilla flicka Ellen.

EKONOMI
Räkenskapsperioden visar ett tämligen stort överskott som främst beror på två saker: få deltagare på
flera evenemang och att kåren beviljats flera understöd av olika bidragsgivare.
Ett ändamål som kåren väldigt aktivt sökt understöd för har varit Åbo Vildars 100års historik. För
historiken beviljades 1500 euro av Föreningen Konstsamfundet rf, 2000 euro av William Thurings
stiftelse, 2000 euro av Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond och 500 euro av Svenska
kulturfonden via Finlands Svenska Scouter. Under året har kostnaderna för historiken uppgått till
3770,86 euro medan resten av understöden periodiserats till nästa år. Tack vare understöden har detta
stora projekt inte påverkat kårens ekonomi negativt.
Intresset för flera evenemang har tyvärr varit lågt under året. På grund av tidsbrist utkom Wilda Posten
endast en gång och spejarfyren flyttades fram till 2017. Flera förläggningar har slagits ihop och väldigt
få patrullscouter deltog på sommarlägret. Detta har i sin tur lett till att kostnaderna för såväl läger som
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förläggningar hållits väldigt låga jämfört med föregående år. En annan orsak till de låga
lägerkostnaderna är att Åbo Vildar tillsammans med de andra kårerna från Åbo beviljades understöd
som täckte transportkostnaderna till Roihu. Under ledarhelgen kunde kåren även skämma bort sina
ledare med en chokladkurs då kåren erhållit 400 euro understöd för detta av Waldemar von Frenckells
stiftelse.
Kårens medlemsavgift hölls fortsättningsvis på samma nivå om 50 euro per person. Eftersom FiSSc på
höstmötet 2015 valde att inte höja sin avgift ytterligare från 47 euro per medlem har kåren fått in 3
euro per medlem. Egen medelanskaffning av bedrivits genom att sälja adventskalendrar, även i år
lyckades Vildarna sälja över 500 stycken.
Under 2016 har kåren erhållit 4500 euro i verksamhetsbidrag från Åbo stad och 2000 euro från
Stiftelsen Kyrkligt Arbete vid Åbo svenska församling. Tack vare dessa bidrag har kåren kunnat hålla
förmånliga deltagaravgifter och kunnat stå för bland annat busskostnaderna till sommarlägret Gnistan.
På årsmötet 2016 beslöts att kåren skulle byta bank från Aktia till Ålandsbanken. Detta för att kåren
hos Ålandsbanken behandlas som föreningskund vilket möjliggör minskade bankkostnader under
framtida verksamhetsår.

KÅRKVARTERETS ÖVERSIKT
Med denna berättelse avslutas föreningens 99:de verksamhetsår.
Även år 2016 har kåren kunnat erbjuda ett digert och mångsidigt program till sina medlemmar. Såväl
de traditionella evenemangen som ett par nya evenemang ordnades.
Under våren ordnade Johanna Grandell vargunge och äventyrsscouttävlingen Cityäventyret i Åbo. I
evenemanget deltog runt 60 scouter och 30 ledare.
Sommaren bestod av två större läger för kåren. På vargungarnas och äventyrsscouternas sommarläger
Gnistan deltog flera ledare både på lägret och i planeringsskedet av lägret. På lägret deltog även flera
av kårens scouter. Senare under sommaren var det dags för Finnjamboreen Roihu, där 15 av kårens
medlemmar deltog med mäktiga 17 000 andra scouter från hela världen.
I augusti var det igen dags för ledarvård och ledarhelg i Nagu. Helgen bestod av god mat och trevligt
sällskap, samtidigt som ledarfördelning och kommande höstens verksamhet inom kåren kunde
planeras. Helgen avslutades med en intressant och lärorik chokladkurs med Paul Reuter. Helgen blev
återigen en succé.
Traditionsenliga evenemang har hållits under hela året inom kåren. VU och Äförläggningar,
terminsstarter och terminsavslutningar, julfester både i S:t Karins och i Åbo. Julpysseldagen hade i år
med 66 personer ett rekordantal deltagare och samlade scouter i alla åldrar för att pyssla tillsammans
till stämningsfull julmusik.
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Under året har flera olika planeringsgrupper samlats på olika håll för att planera och förbereda för det
kommande 100 års jubileumsåret. En historik har skrivits och kommer att utges år 2017. Även ett 100
års jubileumsläger i Houtskär har planerats och kommer att äga rum sommaren 2017. Ett samarbete
med de andra kårerna i Åbo som fyller 100 år kommande år har påbörjats och sammankomsten
november var början på ett hoppeligen minnesfullt och fint 100 års jubileumsår för kårerna och
framförallt för vår egen kår.
Till slut vill kåren rikta ett stort tack till Åbo stad och Stiftelsen Kyrkligt arbete för de bidrag vi
erhållit. Ett tack riktas även till Åbo Flickscouters Understödsförening samt privatpersoner som hjälpt
till att förverkliga scoutverksamheten i vår kår.
Vi kan med trygghet ta itu med det 100:de verksamhetsåret och dess utmaningar.
Årsberättelsen given inför årsmötet 20.2.2017.

____________________________
Cecilia Achrén
Kårchef

______________________
Johanna Grandell
Vice kårchef

____________________________
Lotta Sunde
Ekonom

______________________
Petra Lapela
Materialförvaltare

_____________________________
Ida Henriksson
Sekreterare
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